
Prefeitura de Florianópolis
Concurso Público • Edital 002/2019

  http://florianopolis.fepese.org.br

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

17 de novembro

14h30 às 18h30

50 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 10 questões

1. Leia a tirinha.

https://www.google.com

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.

1. O humor da tirinha reside no fato de a namo-
rada perceber, na fala do namorado, os pro-
blemas gramaticais e não gostar deles.

2. Em sua fala, a namorada faz referência à colo-
cação pronominal.

3. O namorado faz a colocação pronominal 
errada em todas as falas.

4. Para corrigir suas falas, o namorado deveria 
usar a ênclise em todas as falas.

5. Para corrigir a frase: “Nunca deixe-me!” será 
necessário usar a próclise, assim: ”Nunca me 
deixe”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Leia o texto.

[…] a fisionomia de José Maria estava tão transtor-
nada que o padre, também de pé, começou a recuar, 
trêmulo e pálido. “Não, miserável! não! tu não me fugi-
rás!” bradava José Maria, investindo para ele. Tinha os 
olhos esbugalhados, as têmporas latejantes; o padre ia 
recuando… recuando…

Machado de Assis

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ).

( ) As aspas foram usadas para indicar a fala de 
um personagem.

( ) José Maria era o nome do padre que estava 
trêmulo e pálido.

( ) Na frase: “Não, miserável!”, a vírgula foi usada 
para separar um vocativo.

( ) A vírgula antes de “investindo” é optativa.
( ) José Maria estava de pé.
( ) Em “tu não me fugirás”, o emprego do tempo 

verbal indica uma ação certa a acontecer; é, 
pois, o futuro do presente do indicativo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • V • V
b. Check-square V • F • V • F • V • V
c. SQUARE F • V • F • V • F • F
d. SQUARE F • F • V • V • V • V
e. SQUARE F • F • V • F • F • F

3. Apenas uma alternativa apresenta-se com acentua-
ção e ortografia corretas. Assinale-a.

a. SQUARE Houve concenso naquela sessão plenaria.
b. SQUARE Sempre quiz fazer parte da exceção à regra.
c. Check-square A aterrissagem foi tranquila, tanto quanto o voo.
d. SQUARE Que eles viajem bem e que vejam a jibóia tão 

famosa.
e. SQUARE Esses frascos contém substância tóxica, esplen-

didamente acomodada.
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4. Leia o texto.

Ontem levava a domicílio uma encomenda solicitada. 
Estava a dirigir pela estrada quando, a um metro de 
minha vista, observei a sinaleira que estava intermi-
tente. Falei a pessoa que estava comigo no carro: “se 
não estou atenta a sinalização, com certeza, teria 
problemas”.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. No texto há a necessidade de duas crases.
2. O texto está corretamente redigido.
3. O texto dá exemplo de que a crase ocorre 

quando há a junção do artigo “a” e a preposi-
ção “a”.

4. Diante de palavra feminina sempre ocorre 
crase.

5. A pontuação do texto está correta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

5. Escolha a forma verbal (entre parenteses) correta.

 � Se eu (depuser/depor), serás condenado!
 � (Acodimos/Acudimos) o aluno que se 

machucou. 
 � Quando eu (vir/ver) o diretor, falarei com ele.
 � Quando olhei para trás, a água  

(invadira/invadiu) as lojas. 
 � Eu (reavi/reouve) meus pertences.

Assinale a alternativa que indica corretamente as 
formas verbais.

a. Check-square depuser • acudimos • vir • invadira • reouve
b. SQUARE depuser • acodimos • vir • invadira • reouve
c. SQUARE depor • acudimos • ver • invadiu • reouve
d. SQUARE depor • acudimos • ver • invadira • reavi
e. SQUARE depor • acodimos • ver • invadiu • reavi

6. Leia o texto.

Em uma delegacia…

— Quero comunicar o desparecimento de um polvo…

— A polícia só se mobiliza após 24h!

— Foi ontem …

— Alguma briga em casa? Ele já sumiu antes? Apresen-
tava olhos vermelhos, comportamento arredio, notas 
baixas na escola…?

— Por que tanta pergunta?

— Sabe quantos casos de polvos desaparecidos temos 
aqui por dia, meu amigo?

Laerte Laerte

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. O diálogo pode ser considerado irreal consi-
derando uma das falas do delegado.

2. Temos, no texto, nas palavras sublinhadas, 
exemplo da regra geral de concordância 
nominal.

3. Se na porta da delegacia, o senhor encon-
trasse uma placa com os seguintes dizeres: 

“Hoje, entrada é proibida!”, veria uma placa 
corretamente escrita e não entraria.

4. A crase é obrigatória em indicativo de horas, 
como em: Começa a sessão às 24h. Igual uso 
obrigatório tem-se em: “O depoimento está 
marcado para às 24h”.

5. Na frase: “Alguma briga em casa?”, a palavra 
sublinhada não é o verbo “brigar”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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10. Leia o hipotético documento padrão ofício, ende-
reçado ao Presidente da Assembleia Legislativa; nele 
há lacunas que precisam ser preenchidas.

               ,

Apresentamos a                o 
projeto para a ampliação de vagas nesta instituição 
para ser discutido na próxima reunião ordinária dessa 
Casa, conforme sua solicitação. Esperamos que, depois 
de uma crítica discussão, haja a aprovação do que foi 
proposto.

                ,

Zeferino da Silva 
Coordenador de Planejamento Institucional

Assinale a alternativa que apresenta correto preenchi-
mento das lacunas.

a. SQUARE Senhor • Vossa Senhoria • Cordialmente
b. SQUARE Presidente • Vossa Excelência • Cordialmente
c. Check-square Senhor Presidente • Vossa Excelência • 

Respeitosamente
d. SQUARE Senhor Presidente • Vossa Senhoria • 

Atenciosamente
e. SQUARE Caro Senhor • Vossa Excelência • 

Respeitosamente

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e culturais 5 questões

11. Analise o texto abaixo:

A população catarinense estimada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de 
2019, indica um número superior a      milhões 
de habitantes, com um crescimento de 1,3 na popula-
ção, puxado especialmente por cidades localizadas  
no              do Estado.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 6,5 • Meio-Oeste
b. Check-square 7 • Litoral Norte
c. SQUARE 7,3 • Planalto Norte
d. SQUARE 8,0 • Vale do Itajaí
e. SQUARE 8,5 • Extremo-Oeste

7. Avalie as frases quanto à regência verbal, e coloque 
( C ) para correta, e ( E ) para errada.

( ) Custo a crer que não virás ao meu aniversário.
( ) Precisei bem o problema e será dada a 

solução.
( ) Pago a divida para o devedor.
( ) A rua que minha amiga mora é um verdadeiro 

jardim.
( ) A aluna cuja atitude louvável me referi, com-

pareceu hoje.
( ) Aviso a quem interessar possa que o paga-

mento sairá hoje.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE C • C • E • E • E • C
b. SQUARE C • E • C • E • C • E
c. SQUARE E • C • C • C • E • E
d. Check-square E • C • C • E • E • C
e. SQUARE E • E • C • C • C • E

8. Sobre o uso dos pronomes, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Esta sua blusa lhe caiu bem.
b. SQUARE Todo o aluno merece atenção.
c. SQUARE Quero falar consigo agora, João!
d. SQUARE Entre eu e você, não haverá discórdias.
e. Check-square Gosto de chocolate quente e sorvete; este no 

verão, aquele no inverno pois aquece até a alma.

9. Assinale a alternativa que está em conformidade 
com a norma culta.

a. SQUARE Vim à festa mas não lhe vi.
b. Check-square Houve muitos problemas naquela reunião.
c. SQUARE O almoço beneficiente foi servido às 12hs em 

ponto.
d. SQUARE Colocaram um impecilho para mim usar a sala 

de reuniões.
e. SQUARE Segue anexo a esta carta todas as fotografias 

solicitadas.
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14. Identifique, na lista de fenômenos históricos 
abaixo, aqueles que envolveram populações do Pla-
nalto ou do Oeste de Santa Catarina.

1. Tropeirismo.
2. Novembrada.
3. Coluna Prestes.
4. Contestado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre conflitos bélicos contemporâneos.

( ) A guerra na Síria se tornou ainda mais violenta 
e complexa com as interferências de países 
como a Rússia, os Estados Unidos, o Irã e a 
Turquia, entre outros.

( ) Com a retirada das tropas estadunidenses do 
Iraque, em 2011, grupos políticos dominados 
por facções xiitas ou sunitas continuam se 
enfrentando.

( ) A Somália sofre uma intervenção das forças 
da União Africana, que pois fim aos conflitos 
que duravam mais de 30 anos e vitimaram 
2 milhões de civis.

( )  Os conflitos entre Israel e Palestina têm se 
limitado a manifestações pacíficas, como 
ocorreu este ano em Gaza, durante a Marcha 
do Retorno.

( ) Na Nigéria, os conflitos que ocorrem desde 
2009, entre cristãos e muçulmanos, envolvem 
também lutas por terras e riquezas naturais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta, de cima para baixo.

a. Check-square V • V • F • F • V
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • V • V • V
e. SQUARE F • V • V • F • V

12. O Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística 
divulgou, em agosto de 2019, as estimativas das popu-
lações residentes nos 5.570 municípios brasileiros.

Estima-se que o Brasil tenha mais de 210 milhões de 
habitantes e uma taxa de crescimento populacional 
de 0,79% ao ano, apresentando          do 
crescimento quando comparado ao período 2017/2018.  
O mesmo instituto informa que é superior a       
mil pessoas a população estimada do Município de 
Florianópolis, em 2019.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square queda • 500
b. SQUARE equilíbrio • 507
c. SQUARE crescimento • 510
d. SQUARE desaceleração • 512
e. SQUARE estagnação • 550

13. Analise as afirmativas abaixo sobre o Estado de 
Santa Catarina.

1. No passado, seu território foi disputado por 
espanhóis e portugueses.

2. Sua atual área territorial é superior a 
95.730,000 km².

3. As festas de caráter étnico evidenciam as 
influências dos colonizadores europeus.

4. A indústria do turismo é a principal fonte de 
arrecadação das cidades litorâneas como 
Florianópolis e Itajaí.

5. Sua população estimada em 2019 é superior a 
7 milhões de habitantes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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18. Assinale a alternativa que contém uma opção 
válida na qual conste a exibição da velocidade de 
conexão de uma rede Ethernet WiFi no Windows 10 
Pro em português.

a. SQUARE Através da caixa de diálogo Propriedades do 
Sistema, disponível via Painel de Controle

b. Check-square Através da caixa de diálogo Status de Wi-Fi, 
disponível via Central de Rede e Compartilha-
mento do Painel de Controle

c. SQUARE Através da caixa de diálogo Propriedades do 
adaptador de Rede, disponível via Gerenciador 
de Dispositivos do Painel de Controle

d. SQUARE Através da tela de Propriedades de Rede dispo-
nível via clique com o botão direito do mouse 
sobre o ícone de conexão disponível na área de 
trabalho

e. SQUARE Através da tela de Propriedades de Rede dispo-
nível via clique com o botão direito do mouse 
sobre o ícone de conexão disponível na barra 
de ferramentas do Windows

19. A otimização de unidades do Windows 10 pode 
auxiliar o funcionamento do computador e possibilitar 
uma inicialização mais rápida do Windows.

Assinale a alternativa que indica o utilitário correto 
do Windows 10 Pro em português que possibilita ao 
usuário executar este recurso.

a. SQUARE Painel de Controle  Desfragmentador do Disco
b. SQUARE Ferramentas Administrativas   

Desfragmentador do Disco
c. SQUARE Ferramentas Administrativas   

Central de Manutenção do Windows   
Gerenciar Discos  Otimizar

d. SQUARE Painel de Controle  Sistema  Unidades  
Otimizar

e. Check-square Ferramentas Administrativas   
Desfragmentar e Otimizar Unidades

Noções de Informática 5 questões

16. Qual fórmula permite obter o valor referente ao 
TOTAL do pedido (R$ 124,80) da seguinte planilha do 
MS Excel do Office 365 em português?

Pedido de Compra
Item Custo unitário Quantidade

Lápis R$ 1,40 4
Caneta R$ 3,20 6
Caderno R$ 8,50 3
Grampeador R$ 14,90 5
TOTAL do pedido  R$ 124,80

a. SQUARE SOMA()
b. SQUARE SOMAR()
c. Check-square SOMARPRODUTO()
d. SQUARE SOMA.PRODUTO()
e. SQUARE PRODUTO()

17. Analise as afirmativas abaixo sobre a criação de 
gráficos do MS Excel do Office 365 em português.

1. Os gráficos podem ser criados somente a 
partir da guia Exibir do MS Excel.

2. Não é possível formatar a borda, adicionando 
por exemplo uma linha sólida, dos gráficos do 
tipo Pizza.

3. Os gráficos de colunas 2D podem ser tanto 
de colunas agrupadas, empilhadas ou 100% 
empilhadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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23. Catorze atletas participam de uma corrida. De 
quantas maneiras diferentes pode ser composto o 
podium com os três primeiros colocados (assuma que 
não é possível empate em nenhuma das três primeiras 
colocações).

a. SQUARE Mais do que 2200
b. Check-square Mais do que 2150 e menos do que 2200
c. SQUARE Mais do que 2100 e menos do que 2150
d. SQUARE Mais do que 2050 e menos do que 2100
e. SQUARE Menos do que 2050

24. Diego possui uma coleção com 5 carros e 4 cami-
nhões miniaturas. De quantos modos ele pode formar 
uma fila com seus veículos miniaturizados, de maneira 
que os carros fiquem juntos (sem caminhões entre os 
carros)?

a. Check-square Mais de 14000
b. SQUARE Mais de 13000 e menos de 14000
c. SQUARE Mais de 12000 e menos de 13000
d. SQUARE Mais de 11000 e menos de 12000
e. SQUARE Menos de 11000

25. Se Ancelmo não é educado, então Maria não é 
malandra e Joana é fiel. Se Joana é fiel, então Afonso é 
bonito. Sabemos que Afonso não é bonito.

Logo, podemos afirmar corretamente que:

a. SQUARE Joana é fiel.
b. SQUARE Maria é malandra.
c. SQUARE Maria não é malandra.
d. SQUARE Ancelmo não é educado.
e. Check-square Ancelmo é educado.

20. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o item do Painel de Controle do Windows 10 Pro em 
português que permite ao usuário acionar o Gerencia-
dor de Dispositivos.

a. Check-square Sistema
b. SQUARE Propriedades
c. SQUARE Configurações
d. SQUARE Programas e Recursos
e. SQUARE Ferramentas de Manutenção

Raciocínio Lógico 5 questões

21. Para numerar as páginas de um livro, iniciando da 
página 1, imprimiu-se 1601 vezes o algarismo 1.

Portanto, o número de páginas que esse livro tem é:

a. SQUARE Maior que 2030.
b. SQUARE Maior que 2020 e menor que 2030.
c. SQUARE Maior que 2010 e menor que 2020.
d. Check-square Maior que 2000 e menor que 2010.
e. SQUARE Menor que 2000.

22. Uma empresa sorteará aleatoriamente 3 viagens 
para seus funcionários, sendo 6 homens e 9 mulheres.

Qual a probabilidade de as 3 pessoas sorteadas serem 
mulheres?

a. SQUARE Maior que 22%
b. SQUARE Maior que 20% e menor que 22%
c. Check-square Maior que 18% e menor que 20%
d. SQUARE Maior que 16% e menor que 18%
e. SQUARE Menor que 16%
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29. O prazo previsto pela Lei Complementar 
no 63/2003 para a conclusão de processo administra-
tivo disciplinar submetido ao rito sumário não exce-
derá a:

a. Check-square 30 dias, admitida a prorrogação por até 15 dias.
b. SQUARE 45 dias, com prorrogação de 30 dias, se 

necessário.
c. SQUARE 60 dias, não admitida a prorrogação.
d. SQUARE 60 dias, admitida a prorrogação por 30 dias.
e. SQUARE 90 dias, com previsão de 60 dias para a 

prorrogação.

30. De acordo com a Lei Complementar no 63/2003, 
considera-se Administração Pública Municipal:

a. SQUARE Cada Entidade onde estiver lotado o servidor.
b. SQUARE Cada Órgão onde estiver lotado o cargo do 

servidor.
c. SQUARE Cada Órgão ou Entidade onde estiver lotado o 

cargo do servidor.
d. Check-square A Administração Pública do Município de 

Florianópolis, abrangendo sua Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional.

e. SQUARE Como sinônimo do Poder Legislativo Municipal.

Conhecimentos Específicos 20 questões

31. Analise as afirmativas abaixo acerca das característi-
cas do modo pós-modernista de fazer história, que Ciro 
Flamarion Cardoso denomina paradigma pós-moderno.

1. Desvalorização da presença em favor da 
representação.

2. Rejeição da unidade em favor da pluralidade.
3. Conhecimento das coisas em si mesmas ou 

das essências.
4. Análise centrada na alteridade constitutiva.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Legislação Municipal 5 questões

26. A Lei Complementar no 63/2003 reconhece como 
Entidade:

a. SQUARE As empresas públicas de direito público e da 
Administração Direta.

b. Check-square A autarquia e a fundação pública-pessoas jurí-
dicas de direito público integrantes da Adminis-
tração Indireta do Município.

c. SQUARE A autarquia, pessoa jurídica de direito privado, 
integrante da Administração Direta municipal.

d. SQUARE A fundação, pessoa jurídica de direito pri-
vado, integrante da Administração Direta do 
Município.

e. SQUARE A autarquia e a Sociedade de Economia Mista, 
ambas de direito público, pertencentes à Admi-
nistração Direta.

27. Conforme a Lei Complementar no 63/2003:

a. SQUARE O servidor responde apenas penalmente pela 
execução irregular das suas atribuições.

b. SQUARE O funcionário militar responderá pelas atitudes 
irregulares cometidas apenas no âmbito civil.

c. Check-square O servidor responde civil, penal e adminis-
trativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições.

d. SQUARE O servidor civil responde apenas administra-
tivamente pelo exercício infracional de suas 
funções.

e. SQUARE O funcionário público não responderá por 
irregularidades, uma vez no exercício de suas 
atribuições.

28. Dar-se-á a vacância do cargo público, de acordo 
com a LC no 63/2003, em decorrência de:

a. SQUARE Demissão e aposentadoria, somente.
b. SQUARE Falecimento e exoneração, apenas.
c. SQUARE Falecimento e demissão, somente.
d. SQUARE Aposentadoria e falecimento, apenas.
e. Check-square Exoneração, demissão, aposentadoria e 

falecimento.
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34. Analise o texto abaixo:

A obra do sociólogo brasileiro           , 
professor da Universidade de São Paulo, também 
influenciou muitos historiadores, pois seguiu trilhas 
sinalizadas por Capistrano de Abreu, Nelson Werneck 
Sodré e Caio Prado Júnior. Seus escritos sobre o Brasil 
tratam de movimentos sociais, das ações de grupos 
como indígenas, afro-brasileiros, imigrantes, escravos, 
trabalhadores rurais e urbanos. No seu livro A Revolu-
ção Burguesa no Brasil realiza uma análise sociológica  
e            do país.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE Gilberto Freyre • cultural
b. SQUARE Guido Mantega • econômica
c. Check-square Florestan Fernandes • histórica
d. SQUARE Sérgio Buarque de Holanda • literária
e. SQUARE Celso Furtado • política

35. Analise as afirmativas abaixo acerca do historiador 
Walter Fernando Piazza e de sua obra.

1. Historiador catarinense com inserções na 
Enciclopedia Britânica e no Dicionário de 
História da Igreja em Portugal.

2. Autor de obras como A Colonização Italiana 
em Santa Catarina e Atlas Histórico de Santa 
Catarina.

3. Seu livro História e Poder: a reprodução das 
elites em Santa Catarina foi censurado e proi-
bido de circular na década de 1970.

4. Professor da Faculdade de Filosofia de Santa 
Catarina e membro da Academia Catarinense 
de Letras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

32. Analise o texto abaixo:

As fontes do conhecimento que caracterizam  
           afastaram-se dos conceitos 
tradicionais das ciências exatas, na medida em que 
refutaram a noção positivista da ciência, fundada em 
princípios universais de conhecimentos, casualidade, 
hipótese e leis, e passaram a valorizar aspectos figu-
rativos e as perspectivas            e 
literárias da cultura e da história. O sentido do ofício 
do historiador localiza-se na singularidade das ações 
sociais, nos pormenores da vida em sociedade e em 
formas culturais.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE o Relativismo • analíticas
b. SQUARE a Micro-história • subjetivas
c. SQUARE o Materialismo • descritivas
d. SQUARE o Subjetivismo • dialógicas
e. Check-square o Historismo • relativistas

33. Analise as afirmativas abaixo acerca de Claude 
Lévi-Strauss.

1. Antropólogo que viveu no Brasil na década de 
1930 e atuou na Universidade de São Paulo.

2. Realizou pesquisas junto a povos indígenas 
de Goiás, Mato Grosso, Paraná e publicou o 
livro intitulado Tristes Trópicos.

3. Descontente com as interferências do governo 
junto às populações indígenas, passou a estu-
dar as comunidades negras da Bahia.

4. Foi um dos principais divulgadores da corrente 
historiográfica denominada Historicismo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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38. Analise as afirmativas abaixo acerca das caracte-
rísticas significativas da cultura renascentista.

1. A razão e a ciência são os únicos caminhos 
para se chegar ao conhecimento.

2. Todo conhecimento deve ser demonstrado 
através da experiência científica.

3. O direito coletivo está acima de todo direito 
individual ou particular.

4. O ser humano é a suprema criação de Deus e 
centro do universo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

39. Analise as afirmativas abaixo acerca da Revolução 
Francesa.

1. Um dos filósofos que exerceu grande influên-
cia revolucionária sobre o povo francês foi 
Thomas Morus.

2. A Declaração dos Direitos do Homem e do 
cidadão sintetiza os princípios revolucionários.

3. Quando a burguesia retirou seu apoio a Napo-
leão, o Império entrou em crise.

4. A Constituição de 1804 instituiu o poder abso-
luto na França.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

36. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre os reformistas Calvino e Lutero.

( ) Ambos foram defensores das ideias capitalis-
tas, de modo especial, da relevância das práti-
cas dos juros como promotoras da riqueza.

( ) Calvino considerava lícitas todas as práticas 
do Capitalismo, inclusive o trabalho servil, em 
momentos de crise.

( ) Nas prédicas de Lutero se verifica hostilidade 
ao Capitalismo, considerado obra do demônio.

( ) A maior parte dos estudiosos da Reforma 
concordam que a defesa da usura por Calvino 
promoveu o desenvolvimento da mentali-
dade capitalista.

( ) No livro de Max Weber A Ética Protestante 
e o Espírito do Capitalismo é significativo o 
número de páginas que tratam das influências 
calvinistas no Capitalismo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • F • V • V • F
b. SQUARE V • F • V • F • V
c. SQUARE F • V • V • F • V
d. SQUARE F • V • F • V • V
e. Check-square F • F • V • V • V

37. Os historiadores medievais elaboraram suas 
narrativas com base nos acontecimentos que tinham 
testemunhado e ouvido, bem como na leitura dos 
escritos disponíveis na época.

De qualquer forma, até o século XII, privilegiaram as 
fontes:

a. SQUARE Teológicas.
b. SQUARE Escritas.
c. Check-square Orais.
d. SQUARE Bíblicas.
e. SQUARE Hagiográficas.
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42. Analise as afirmativas abaixo acerca do sistema 
colonial brasileiro e a escravidão.

1. Na organização do sistema colonial no Brasil, 
a participação dos escravos africanos e indíge-
nas foi fundamental, mesmo considerando a 
violência das atitudes dos colonizadores.

2. O direito lusitano em escravizar africanos foi 
adquirido através do Padroado, com a anuên-
cia do Vaticano, que estabelecia limites no 
número de indivíduos legalmente escravizados.

3. Os povos africanos foram escravizados sob o 
pretexto de não terem aceito a conversão ao 
catolicismo, por isso considerados hereges e, 
do ponto de vista da teologia cristã da época, 
merecedores da pena.

4. Os aldeamentos organizados pelos jesuítas no 
Brasil representavam também uma forma de 
proteção dos indígenas contra a escravização.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

43. Na segunda metade do século XX despontou na 
Europa um novo campo historiográfico no qual os 
estudiosos passaram a privilegiar a análise das ruptu-
ras e permanências do passado no presente, ou seja, 
partem do presente para análise do passado. Esse 
campo historiográfico se tornou conhecido como:

a. SQUARE Temporalidade História.
b. SQUARE Tempo da História.
c. SQUARE Micro-História.
d. SQUARE História do Futuro.
e. Check-square História do tempo presente.

40. Os princípios da filosofia política nazista, implan-
tada na Alemanha na década de 1930, foram divulga-
dos com a publicação do livro atribuído a Adolf Hitler, 
que na tradução em língua portuguesa recebeu o 
título de:

a. SQUARE O Mito.
b. Check-square Minha Luta.
c. SQUARE Alemanha acima de tudo.
d. SQUARE O Imperador.
e. SQUARE Nosso Líder.

41. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre as motivações que levaram Portu-
gal a colonizar o Brasil.

( ) O risco de perder áreas do seu território, com 
presença frequente de corsários no litoral 
brasileiro.

( ) Os princípios do mercantilismo, que sugeriam 
a aplicação de recursos financeiros na produ-
ção de mercadorias.

( ) As possibilidades de recuperação das finanças 
do reino através dos lucros que a nova colônia 
poderia proporcionar.

( ) A descoberta de ouro no território brasileiro, 
que daria à Metrópole possibilidades de com-
petir com os mercantilistas ingleses.

( ) A localização de terras próximas ao litoral, 
consideradas propícias para o cultivo da 
cana-de-açúcar.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F • V
b. SQUARE V • F • V • F • V
c. SQUARE V • F • V • V • F
d. SQUARE V • F • F • V • V
e. SQUARE F • V • V • F • V
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46. São características relevantes da Constituição de 
1988:

1. Sistema presidencialista, com presidente 
eleito através de voto popular direto, em elei-
ção em dois turnos e mandato de 5 anos.

2. Ampliação da autonomia administrativa e 
financeira dos Estados da Federação.

3. Os artigos referentes a economia sofreram, 
posteriormente, emendas, pois fragilizavam a 
indústria e o capital nacional.

4. Reforço do poder judiciário, com poderes para 
julgar e anular atos do Executivo e Legislativo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

47. Analise o texto abaixo:

Durante o governo de            (1992-
1995) foi implantado o Plano Real e adotadas medidas 
como substituir a moeda antiga, a redução drástica da 
emissão de moeda, controle            , 
por meio da restrição das vendas a prazo e da eleva-
ção astronômica dos juros, pressão sobre os preços, 
com a facilitação das importações e a proibição de 
qualquer forma de correção monetária.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE José Sarney • dos salários
b. Check-square Itamar Franco • da demanda
c. SQUARE Tancredo Neves • do endividamento
d. SQUARE Fernando Collor de Mello • dos preços
e. SQUARE Fernando Henrique Cardoso • da inflação

44. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre as consequências do Tratado de 
Madrid.

( ) Pelo Tratado de Madrid, os espanhóis entre-
gavam os Sete Povos das Missões aos portu-
gueses, que, em troca, recebiam a Colônia de 
Sacramento.

( ) A conclusão da demarcação dos limites 
territoriais entre portugueses e espanhóis 
na América pôs fim aos conflitos da Guerra 
Guaranítica.

( ) O tratado determinava que os jesuítas esta-
belecidos nas Reduções deveriam se deslocar, 
com os indígenas e com seus bens, para terri-
tório espanhol.

( ) Muitos indígenas e alguns jesuítas se recu-
saram a acatar itens do tratado e, em 1756, 
foram atacados pelas tropas de Portugal e da 
Espanha.

( ) Os conflitos violentos da Guerra Guaranítica 
tiveram como resultado massacre de milhares 
de indígenas e a decadência do projeto dos 
Sete Povos das Missões.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • F • V • V • V
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • V • V • V
e. SQUARE F • V • V • F • V

45. Assinale a alternativa correta sobre medidas ado-
tadas no Plano Cruzado, lançado no Brasil em 1986.

a. SQUARE Liberação de preços, moratória da dívida 
externa e congelamento de salários.

b. Check-square Congelamento de preços e salários, criação do 
seguro desemprego.

c. SQUARE Confisco de depósitos bancários em conta cor-
rente e caderneta de poupança.

d. SQUARE Criação de empréstimo compulsório sobre 
combustíveis e investimentos.

e. SQUARE Extinção do gatilho salarial, que reajustava 
preços e salários de acordo com a inflação.
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50. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre a imigração e colonização de 
Santa Catarina.

( ) A unificação italiana e a industrialização pro-
moveram mudanças econômicas e sociais 
que desestabilizaram parte da população que, 
juntamente com crescimento demográfico e a 
carência de terras, promoveram a emigração.

( ) A partir de 1875, chegaram os colonizadores 
italianos, que foram inicialmente estabeleci-
dos ao longo dos vales dos rios Tijucas, Tuba-
rão, Itajaí-Mirim e Itajaí-Açu.

( ) Em 1829, aproximadamente 600 colonos 
alemães chegaram ao Estado, vindos da Ale-
manha e instalados na Colônia de São Pedro 
de Alcântara, que ligava Nossa Senhora do 
Desterro e Lages.

( ) A Sociedade de Proteção aos Emigrantes Ale-
mães enviou Hermann Blumenau, em 1846, 
para que verificasse a situação em que se 
encontravam seus conterrâneos já instalados. 
No seu relatório desaconselhava o envio de 
novos grupos.

( ) Colonos franceses chegaram na década de 
1840 e se fixaram nas terras próximas de 
São Francisco do Sul, nas quais instalaram o 
Falanstério do Saí, uma forma de comunidade 
utópica.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F • V
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • V • V • V • V
e. SQUARE F • V • V • F • V

48. Analise as afirmativas abaixo acerca da invasão 
espanhola à Ilha de Santa Catarina em 1777.

1. A esquadra do espanhol D. Pedro Zeballos, 
governador de Buenos Aires, invadiu a ilha 
de Santa Catarina, aportando na enseada de 
Canasvieiras.

2. A esquadra espanhola formada por 17 embar-
cações e dispondo de centenas de canhões, 
em poucos dias, conquistou a Ilha e o conti-
nente, quase sem resistência.

3. As autoridades portuguesas que habitavam 
a Ilha fugiram para o Rio de Janeiro acompa-
nhadas de parte do contingente responsável 
pela defesa nas fortalezas.

4. Os invasores perseguiram os fugitivos lusita-
nos até Lagunas, mas não conseguiram atacá-

-los, pois já haviam partido e se encontravam 
em alto mar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

49. Leia com atenção o texto a seguir.

O estudioso e investigador catarinense  (1)  reco-
lheu um número significativo de documentos e 
histórias sobre a cultura açoriana. Conta que as mães 
tinham por hábito dar às crianças uma chupeta feita 
de pano, que formava uma bolinha. Molhada em água 
com açúcar servia para acalmá-las. Levada à boca, 
depois de ter contato com o solo, tornava-se fonte de 
contaminação, provocando febres, diarréias e outros 
sintomas que eram atribuídos  (2)  .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. SQUARE (1) Doralécio Soares • (2) às lombrigas
b. SQUARE (1) Oswaldo Cabral • (2) às fadas
c. SQUARE (1) Édison Carneiro • (2) às mães
d. SQUARE (1) Jali Meirinho • (2) aos espíritos
e. Check-square (1) Franklin Cascaes • (2) às bruxas



.

S2
1

 H
istoriador

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

ADMINISTRAÇÃO



Campus Universitário • UFSC 
88040-900 • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3953-1000 
http://www.fepese.org.br


