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2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.
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preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.
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na duração desta prova.
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, e 3. 
"No silêncio das crianças há um programa de vida: sonhos. É dos sonhos que nasce a inteligência. A
inteligência é a ferramenta que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade. É preciso
escutar para que a inteligência desabroche”. (Rubem Alves)

Questão 01
No excerto: “É dos sonhos que nasce a inteligência.”, a figura de linguagem usada pelo autor é uma:
A) Metonímia
B) Prosopopéia
C) Sinestesia
D) Hipérbole

Questão 02
No  recorte:  “No  silêncio  das  crianças  há  UM  PROGRAMA DE  VIDA [..]”,  o  termo  destacado,  em
maiúsculo, é classificado como:
A) sujeito
B) predicado
C) objeto
D) adjunto

Questão 03
No trecho:  “É  preciso  escutar  PARA QUE a  inteligência  desabroche.”,  a  conjunção  destacada,  em
maiúsculo, introduz uma oração que expressa:
A) causalidade
B) concessão
C) consequência
D) finalidade

Questão 04
Marque a resposta cuja frase apresenta numeral:
A) Nenhum ser vivo foi desprezado.
B) Nem um estudante deixou de ler o livro.
C) Um dia desses passo aí.
D) O resultado da polêmica conheceremos num outro momento qualquer. 

Questão 05
Assinale a resposta que apresenta objeto indireto:
A) A resposta foi favorável à defesa.
B) As mães guardam segredos das avós.
C) Sim, obedeço a meus pais.
D) Saímos cedo demais.

Questão 06
Assinale a opção cuja resposta não apresenta verbo de ligação:
A) Ela apareceu acelerando.
B) Andamos meio desligados. 
C) Por horas permanecemos aflitos.
D) Continuaremos fiéis até morte.

Questão 07
Marque a alternativa na qual a crase foi usada incorretamente:
A) Vou à terra dos meus antepassados.
B) Aportei meu barquinho à terra, depois que a pandemia passou.
C) Todo cidadão tem amor à terra na qual nasceu. 
D) As gaivotas dão voos rasantes à terra.



Questão 08
Assinale a resposta cujas palavras estão, todas, escritas corretamente:
A) entertimento, inresposável, rúbrica 
B) aerioporto, cabelerero, eletrecista
C) sombrancelha, freiada, bandeija
D) entretenimento, irresponsável, rubrica

Questão 09
Selecione a resposta em que todas as palavras são homófonas:
A) jogo/jogo, colher/colher, acordo/acordo
B) seja/seje, menos/menas, comprimento/cumprimento
C) xeque/cheque, conserto/concerto, estrato/extrato
D) bom/mau, bem/mal, sem/cem

Questão 10
Assinale a assertiva onde o uso do verbo “haver”, não corresponde a norma culta:
A) Haverá alterações no calendário escolar.
B) Haverão alterações no calendário escolar.
C) Havia sinais de fumaça no céu.
D) Há muitos candidatos à vaga.

Matemática

Questão 11
A área de um paralelogramo com 9dm de base e 5dm de altura é:
A) 28dm²
B) 38dm
C) 45dm²
D) 50dm

Questão 12
Considerando o conjunto dos múltiplos de 5, podemos concluir que:
A) O número 15 não faz parte desse conjunto
B) O zero não faz parte de nenhum conjunto numérico
C) O conjunto dos múltiplos de 5 podem ser representados como: M ( 5 ) = {0, 5, 10, 15,….}
D) Os quatro primeiros múltiplos de 5 são: 5, 11, 15, 20

Questão 13
Efetuando (2x + 4).(3x + 5), obtém-se:
A) 6x² + 22x + 20
B) 6x + 22 + 20
C) 6x² + 2x + 15
D) x² + 2x + 20

Questão 14
Em  uma  fábrica  têxtil,  12  costureiras  fazem  480  máscaras  em  4  dias.  Quantas  costureiras  são
necessárias para que sejam feitas 1080 máscaras em 12 dias? 
A) 3 costureiras
B) 6 costureiras
C) 9 costureiras
D) 15 costureiras

Questão 15
Qual o número fracionário que multiplicado por 2/5 dá como resultado 1 é?
A) 2/5
B) 5/2
C) 1/2
D) 1/5



Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Um bombardeio americano ao aeroporto de Bagdá, em janeiro deste ano, matou  um dos homens mais
poderosos do Irã, o general:
a) Qassem Soleimani.
b) Sayyid Ali Khamenei
c) Ataollah Salehi
d) Samuel B. Roberts

Questão 17
Incêndios na ______________________, são comuns, fazem parte da ecologia local, mas em setembro
de 2019, a combinação de secas e o calor recorde, tornaram os incêndios na temporada de fogo mais
longa registrada pelo país. A alternativa que completa a lacuna acima é:
a) Estados Unidos.
b) Inglaterra.
c) Autrália.
d) Rússia.

Questão 18
Harry e Meghan anunciaram que querem "recuar" de seus papéis como "membros seniores" da família
real  e "trabalhar para se tornarem financeiramente independentes".  Esse trecho foi  retirado de uma
notícia de jornal virtual, e diz respeito a decisão do príncipe de que país?
a) China.
b) Japão
c) Reino Unido.
d) Rússia.

Questão 19
Em janeiro de 2020 completou-se 1 ano da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem da
Vale, em Minas Gerais, conhecida como tragédia de:
a) De Belo Horizonte.
b) De Suzano.
c) De Niterói.
d) De Brumadinho.

Questão 20
Qual o ex-jogador de basquete norte-americano que morreu em um acidente de helicóptero na cidade de
Calabasas, na Califórnia, junto com sua filha de 13 anos, em janeiro deste ano, noticiado por toda mídia
internacional, causando comoção no esporte. 
a) Kobe Bryant.
b) Bob Cousy.
c) Kevin Durant.
d) Stephen Curry.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
“É provável que o primeiro povoamento efetivo do Vale do Nilo tenha ocorrido no início do Neolítico (por
volta de 7.000 a. C.). Nessa época, os egípcios adotaram um modo de vida pastoril e agrícola”. 

(IN: Silvério, Valter Roberto. Síntese da Coleção História Geral da África: Pré-história ao século XVI /
coordenação  de  Valter  Roberto  Silvério  e  autoria  de  Maria  Corina  Rocha,  Mariana  Blanco  Rincón,
Muryatan Santana Barbosa. – Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013, p. 150).



Com base no enunciado considere as afirmativas abaixo:
I. Enquanto aperfeiçoavam seus instrumentos e armas de pedra, os egípcios inventaram ou acolheram a
cerâmica.
II. Somente dois anos após esse período os egípcios aprenderam a usar o metal.
III. A durante o período citado a civilização egípcia atingiu sua maior extensão territorial.

Estão corretas as afirmativas:
a. Todas estão corretas;
b. Todas estão incorretas;
c. Apenas a afirmativa A está correta.
d. Apenas a afirmativa III está incorreta 

Questão 22
O Magrebe,  no  fim  do  século  XV,  estava  em plena  crise:  redução  demográfica,  desarticulação  da
economia, incurável fraqueza política”. 

(IN: Silvério, Valter Roberto. Síntese da Coleção História Geral da África: século XVI ao século XX /
coordenação  de  Valter  Roberto  Silvério  e  autoria  de  Maria  Corina  Rocha,  Mariana  Blanco  Rincón,
Muryatan Santana Barbosa. – Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013, p. 64).

Em relação ao enunciado assinale a alternativa incorreta:
a. As múltiplas causas disso são essencialmente de ordem religiosa.
b. No decorrer dos séculos XIV e XV, epidemias e fome reduziram a população do Magrebe de 3 a 6
milhões.
c.  O  lento  declínio  que  minava  as  cidades  magrebinas  desde  os  séculos  XI  e  XII  tornou-se  em
decadência no fim do século XV.
d. No decorrer das primeiras décadas seguintes ao século XV, no Magrebe foram de paralisia no mundo
dos negócios, desaceleração das trocas comerciais, generalização da penúria alimentar e da miséria. 

Questão 23
Em relação a diáspora africana, considere as afirmações abaixo:

I. Em virtude de sua amplitude, a imigração dos africanos rumo às Américas, e demais partes do planeta,
em  função  do  comércio  transatlântico  e  de  outros  meios  de  traficar  escravos,  constitui  um  dos
acontecimentos dominantes da história da África e do mundo.
II.  O êxodo rumo à Ásia Menor  e  ao mundo mediterrâneo é o mais  antigo dentre as  correntes da
diáspora africana, teve início muito antes da era Cristã.
III. A população negra na Inglaterra e França cresceu consideravelmente no final do século XVIII devido
ao contato marítimo direto entre a Europa e a África. 
 
Analisando as afirmativas acima é correto afirmar que:
a. Todas as afirmativas estão incorretas;
b. Todas as afirmativas estão corretas;
c. Apenas a afirmativa II está incorreta;
d. Apenas a afirmativa I está correta;

Questão 24
Em relação a Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa incorreta.

a. A Primeira Guerra Mundial  envolveu todas as grandes potências, e na verdade todos os Estados
europeus com exceção da Espanha, os Países Baixos, os três países da Escandinávia e a Suíça.
b.  Indianos foram enviados para a Europa e o Oriente Médio,  batalhões de trabalhadores chineses
vieram para o Ocidente. 
c. O Assassinato de Francisco Ferdinando foi considerado por muitos o estopim para o início de uma
guerra que já era iminente.
d. O Brasil teve participação importante enviando soldados para lutar na Europa, especialmente no norte
da Itália.



Questão 25
Durante o período do governo Vargas conhecido como Estado Novo (1937-1945), o governo destacou-
se  na  produção  de  materiais  e  publicidade  comandada  pelo  DIP  (Departamento  de  Imprensa  e
Propaganda), como cartilhas, cartazes, filmes e pela prática de grandes espetáculos comemorativos.
Sobre o significado da propaganda política durante o Estado Novo é correto afirmar que:

a. Foi um dos pilares do Estado Novo, pois ao disseminar imagens e símbolos que valorizavam as ações
do governo teve como objetivo a busca por apoio popular, assegurando assim o controle social.
b.  Sintetizou a  preocupação de Vargas em associar  o  seu governo ao passado nacional,  já  que a
utilização de símbolos da "República Velha".
c. A veiculação de imagens e símbolos enaltecedores da figura de estadista de Getúlio Vargas tinha
como finalidade apresentar Vargas como um governante comprometido com o liberalismo econômico e
político.
d. A propaganda política do Estado Novo veiculou mensagens que objetivavam consolidar o ideal de um
líder nacional comprometido com a democracia e a iniciativa privada e a liberdade de imprensa;

Questão 26
Dentre tantas consequências e transformações sociais,  culturais e políticas decorridas da Revolução
Industrial, destaca-se à substituição da mão-de-obra humana muito comum nas grandes manufaturas
pelo uso de máquinas, que por sua vez resultou em altos índices de desemprego e baixos salários.
Revoltados com essa situação, um grupo de trabalhadores lideraram na Inglaterra nos anos 1811 e 1812
um movimento de quebra de máquinas. Esse movimento recebeu o nome de:

a) Batalha dos Operários;
b) Ludismo;
c) Mudismo; 
d) Budismo;

Questão 27
Até  a  segunda  metade  do  século  XIX,  apenas  uma  pequena  porção  do  continente  africano  era
governado diretamente por europeus,  ou seja, os países mantinham sua independência e soberania
político-administrativa.  Entrementes,  entre  1880  e  1935  o  continente  passou  por  rápidas  e  bruscas
transformações no plano político, ao ponto de que no ano de 1914, por exemplo, somente dois países
não estavam sob o domínio colonial. Esses países eram:

a. Etiópia e Costa do Marfim;
b. Etiópia e África do Sul;
c. Etiópia e Libéria;
d. Libéria e Marrocos;

Questão 28
O movimento iluminista projetou as ideias que levaram a derrocada do Antigo Regime Absolutista e
inspiraram diversas revoluções, inclusive no continente americano. Em relação aos filósofos iluministas e
suas teorias assinale a alternativa correta.

a. John Locke defendeu a monarquia esclarecida como melhor maneira de governar a sociedade;
b. De acordo com Rousseau a vontade do povo deve expressar-se sempre mediante o voto;
c. Denis Diderot, em sua obra “O Espírito da leis” criou a teoria da divisão de poderes em executivo,
legislativo e judiciário que devem ser harmônicos e independentes entre si.
d. Adam Smith criou a enciclopédia como forma de reunir o maior volume possível de conhecimento
adquirido pela humanidade e torná-lo acessível a todos os cidadãos.

Questão 29
O  movimento  caracterizado  como  expansão  marítima  marcou  o  início  da  Idade  Moderna.  Com  a
chegada dos europeus ao continente americano iniciou-se o sistema colonial. Em relação a colonização
do continente americano, assinale a alternativa incorreta:

a. Dentre as diversas justificativas utilizadas para justificar a exploração colonial, usou-se o pretexto de
que era necessário civilizar os povos americanos por meio da cultura e do cristianismo.



b. Hernán Cortez, foi o grande responsável pela conquista do México para a Espanha, destruindo a
cultura Asteca. 
c. A estrutura administrativa das colônias espanholas dividia o território em vice-reinados e capitanias
gerais.
d. A exploração colonial foi organizada a partir para chegada maciça de imigrantes Europeus entre 1492
e 1494, em todo continente.

Questão 30
“As origens da Segunda Guerra Mundial produziram uma literatura histórica incomparavelmente menor
sobre suas causas do que as da Primeira Guerra, e por motivo óbvio. Com raras exceções, nenhum
historiador sério jamais duvidou que Alemanha, Japão e (mais hesitante) a Itália foram os agressores”. 

(IN: Hobsbawm, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. Tradução Marcos Santarrita –
São Paulo, Companhia das Letras, 1995, p. 43)

Em relação ao enunciado, considere as afirmações abaixo:
I.  Os Estados  arrastados à  guerra  contra  Alemanha,  Japão e  Itália,  capitalistas  ou socialistas,  não
queriam o conflito e a maioria fez o que pode para evitá-lo.
II. A invasão da Polônia pela Alemanha, marcou o inicio da Segunda Guerra Mundial.
III. Hitler exaltava a guerra, muito embora historiadores com Hobsbawm, defendam que a Alemanha não
havia se preparado para uma guerra longa.

Em relação as afirmações acima é correto afirmar que:
a. Todas as afirmativas estão corretas;
b. Todas as afirmativas estão incorretas;
c. Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
d. Apenas as afirmativas I e III estão corretas.


