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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

Sentamos em uma cabine nos fundos, onde ele 

sussurrou durante a maior parte de nossa 

discussão. Demorou um pouco para fazê-lo 

falar, então editei nossa conversa até o último 

terço. Aqui está uma gravação da entrevista, 

com meus comentários adicionados em off.  

“Então você estava lá na noite em que seus 

colegas foram mortos?”  

Theo acena com a cabeça e coça a barba por 

fazer na bochecha.  

“Sim, eu estava lá.”  

“Conte-me sobre a casa abandonada. Qual foi 

o sorteio? ”  

“Qual foi o sorteio? Somos um bando de 

adolescentes presos em um colégio interno 

com regras rígidas e um código de vestimenta. 

A casa na floresta foi uma fuga.”  

“Uma fuga de quê?”  

“Das regras. Dos professores. Dos médicos e 

conselheiros e das sessões de terapia. Foi 

liberdade. Fomos lá para fugir da escola, para 

nos divertir e tentar curtir o verão”.  

“Você está prestes a começar seu último ano 

na Escola Preparatória Westmont, correto?”  

“Sim.”  

“Mas neste verão atual, você e seus amigos não 

vão mais para aquela casa.”  

“Ninguém vai mais lá.”  

“No verão passado, na noite dos assassinatos, 

você e seus amigos se envolveram em alguma 

coisa. Um jogo sombrio e secreto. Conte-me 

sobre isso.”  

Os olhos de Theo enlouquecem quando seu 

olhar se volta para mim, depois se afasta 

quando ele olha pela janela para o 

estacionamento. Sua reação me dá a sensação 

de que Theo pensa que sei mais do que sei. Faz 

pouco mais de um ano desde que a Escola 

Preparatória Westmont se tornou famosa pelas 

mortes dentro de suas paredes, e os alunos que 

sobreviveram naquela noite estão prestes a 

começar seu último ano. A polícia se recusou 

a responder a perguntas sobre sua investigação, 

e o silêncio alimentou o boato. Um deles é que 

os alunos estavam jogando um jogo perigoso 

na noite em que dois deles foram mortos (...) 

Nunca Saia de Casa Sozinho. Charlie Donlea. 

QUESTÃO 01 

Pela leitura, temos que se trata de uma 

narrativa. Observa-se uso de discurso indireto, 

no trecho: 

 

(A) Conte-me sobre a casa abandonada. Qual 

foi o sorteio? 

(B) Theo acena com a cabeça e coça a barba 

por fazer na bochecha.  

(C) Você está prestes a começar seu último ano 

na Escola Preparatória Westmont, correto? 

(D) Das regras. Dos professores. Dos médicos 

e conselheiros e das sessões de terapia. 

(E) Qual foi o sorteio? Somos um bando de 

adolescentes presos em um colégio interno 

com regras rígidas e um código de vestimenta. 

 

QUESTÃO 02 

Durante a escrita de sua narrativa, Charles 

Donlea, faz uso, em um dos trechos, do recurso 

estilístico da prosopopeia, observado em: 

 

(A) Os olhos de Theo enlouquecem quando seu 

olhar se volta para mim... 

(B) No verão passado, na noite dos 

assassinatos, você e seus amigos se 

envolveram em alguma coisa. 

(C) Sentamos em uma cabine nos fundos, onde 

ele sussurrou durante a maior parte de nossa 

discussão. 

(D) A polícia se recusou a responder a 

perguntas sobre sua investigação... 

(E) Um jogo sombrio e secreto. 
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QUESTÃO 03 

No trecho “Somos um bando de adolescentes 

presos em um colégio interno com regras 

rígidas e um código de vestimenta”, o termo, 

em destaque: 

 

(A) Está aplicado, incorretamente, pois refere-

se ao coletivo de aves. 

(B) Está aplicado, incorretamente, pois refere-

se ao coletivo de bandidos. 

(C) Está aplicado, incorretamente, pois refere-

se ao coletivo de lobos. 

(D) Está aplicado, incorretamente, pois refere-

se ao coletivo de viajantes. 

(E) Está aplicado, corretamente, pois pode ser 

utilizado como coletivo de pessoas. 

 

QUESTÃO 04 

Analise as orações, abaixo: 

 

I – Havia dez pessoas aguardando 

atendimento. 

II – Espero que se lembre que temos um 

compromisso hoje. 

III – Precisam-se de funcionários jovens e 

ágeis. 

 

Há erro, na escrita, das frases apontadas em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

Considere a alternativa que faz uso de oração 

conotativa: 

 

(A) Olho fotos antigas, de tempos em tempos. 

(B) Às vezes eu tentava beliscar seu pescoço. 

(C) Meu pai me ensinou que aprender não tem 

fim. 

(D) Seu humor, já seco, foi ficando, 

deliciosamente, mais cortante à medida que ele 

envelhecia. 

(E) Eu estava, no ensino médio, quando ele 

começou a ficar careca. 

 

MATEMÁTICA E RACÍOCINIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

A loja de Bernardo é de forma quadrada, de 

lado medindo 6 m. Ele utilizou 20% da área da 

mesma, então a área que ficou livre, é de: 

(A) 36 𝑚2. 

(B) 28,8 𝑚2. 

(C) 19,6 𝑚2. 

(D) 8,4 𝑚2. 

(E) 7,2 𝑚2. 

QUESTÃO 07 

Dado um triângulo retângulo de catetos 

medindo 6 cm e 8 cm. Então, a medida de sua 

hipotenusa, é: 

(A) 4 cm. 

(B) 5 cm. 

(C) 7 cm. 

(D) 9 cm. 

(E) 10 cm. 

QUESTÃO 08 

Lucas pegou emprestado R$ 6 100,00 com seu 

cunhado. Sabendo que o regime foi de juros 

simples, que o dinheiro ficou emprestado por 

onze meses e rendeu juro de R$ 2 013,00, então 

a taxa que esse capital foi aplicado, é de: 

(A) 3,5%. 

(B) 3%. 

(C) 2,5%. 

(D) 2%. 

(E) 1,5%. 
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QUESTÃO 09 

Júlio foi chamado para participar em treinos de 

futebol. No total, foram convidadas 60 

crianças para participar desse treino. Sabe-se 

que destes, 35 foram escalados para ser 

goleiro, 15 para ser atacante e o restante ficar 

na defesa. A razão pelo número de crianças que 

ficaram escalados para a defesa, pelo número 

total de crianças, é dado por: 

(A) 1 6⁄ . 

(B) 7 12⁄ . 

(C) 3 12⁄ . 

(D) 5 6⁄ . 

(E) 2 17⁄ . 

 

QUESTÃO 10 

O M.D.C (Máximo Divisor Comum) entre os 

números: 48, 72, 80, é: 

(A) 16. 

(B) 12. 

(C) 8. 

(D) 6. 

(E) 4. 

 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

Em 15 de outubro, deste ano, o Ministro da 

Saúde, Marcelo Queiroga anunciou a 

diminuição do intervalo de administração entre 

a primeira e a segunda dose da vacina contra a 

COVID-19, Oxford-AstraZeneca de: 

 

(A) quinze semanas para doze semanas. 

(B) quinze semanas para dez semanas. 

(C) doze semanas para oito semanas. 

(D) doze semanas para seis semanas. 

(E) dez semanas para seis semanas. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 12 

O ator Orlando Drummond faleceu, em julho 

desse ano, deixando tristeza a seus fãs, pela sua 

trajetória e importância à televisão brasileira. 

Sobre o ator, é incorreto afirmar que: 

 

(A) morreu aos 101 anos de idade. 

(B) morreu vítima de complicações da 

COVID-19 

(C) interpretou seu Peru, na escolinha do 

Professor Raimundo. 

(D) dublou personagens importantes da 

infância dos brasileiros, como o cão Scooby-

Doo. 

(E) começou no rádio, e foi a experiência por 

lá que moldou sua carreira e deu o tom do 

trabalho com as vozes. 

QUESTÃO 13 

Sobre o desempenho do Brasil, nas Olimpíadas 

de Tóquio – 2021, é correto afirmar que: 

 

(A) Isaquias Queiroz trouxe duas medalhas ao 

Brasil. Um ouro e um bronze. 

(B) Pedro Barros foi bronze no skate park. 

(C) O Brasil terminou a competição com 10 

ouros, ao total. 

(D) O vôlei brasileiro trouxe, apenas, uma 

medalha, a de prata, no vôlei de quadra 

feminino. 

(E) Gabriel Medina ganhou ouro inédito no 

surfe nos Jogos de Tóquio. 

QUESTÃO 14 

O centenário do Patrono da Educação 

Brasileira, Paulo Freire, foi comemorado, este 

ano (2021), no mês de: 

 

(A) Abril. 

(B) Maio. 

(C) Junho. 

(D) Agosto. 

(E) Setembro. 
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QUESTÃO 15 

Foi o escolhido, pela Academia Brasileira de 

Cinema e Artes Audiovisuais, para representar 

o Brasil, no Oscar 2022. Disputando uma vaga 

para concorrer na categoria de melhor filme 

internacional. Trata-se do Filme: 

 

(A) Medida Provisória. 

(B) 7 Prisioneiros. 

(C) Deserto Particular. 

(D) Delicadeza é Azul. 

(E) O Tio Quase Perfeito, 2. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

Das alternativas a seguir, qual apresenta a 

combinação de teclas de atalho correta para 

ativar o menu iniciar, no Windows 7? 

 

(A) Alt + I. 

(B) Ctrl + ESc. 

(C) Alt + F4. 

(D) Fn + J. 

(E) Ctrl + Shift + Del. 

QUESTÃO 17 

Analise a imagem a seguir do Microsoft Word 

2016: 

 

 
 

Julgue as afirmações, a seguir, quanto à 

formatação das palavras, na imagem: 

 

I – A palavra “Antes” está Sobrescrita. 

II – A palavra “Geral” está toda em 

maiúscula, em negrito e itálico. 

III – A palavra “Formatada” está em itálico. 

 

Estão corretas as afirmações: 

 

(A) I e II. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 18 

Acerca do Windows 7 e o formato de seus 

arquivos. Qual das alternativas, a seguir, 

apresenta uma extensão de arquivo do tipo 

texto? 

 

(A) .rtf 
(B) .csv 

(C) .ppt 

(D) .bmp 

(E) .sts 

QUESTÃO 19 

O Microsoft Word é o editor de textos 

do Microsoft Office. Extremamente, 

completo, o programa permite um alto nível 

de controle das suas funções e ferramentas a 

partir do uso de atalhos de teclado. A tecla de 

atalho CTRL+Q, no Word 2016: 

 

(A) Centralizar o texto. 

(B) Alinha à esquerda. 

(C) Alinha à direita. 

(D) Justifica o texto. 

(E) Sublinhar o texto. 

QUESTÃO 20 

WordArt é uma forma rápida de fazer o texto 

destacar-se com efeitos especiais. Você 

começa escolhendo um estilo de WordArt, na 

galeria e WordArt, na guia: 

 

(A) Animações. 

(B) Estrutura. 

(C) Transições. 

(D) Design. 

(E) Inserir. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Assinale a alternativa que apresenta uma 

vitamina hidrossolúvel: 

 

(A) Retinol. 

(B) Tocoferol. 

(C) Ácido ascórbico. 

(D) Fitomenadiona. 

(E) Ergocalciferol 

 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/microsoft-word-2013.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/microsoft-office.html
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QUESTÃO 22 

A respeito dos genes, quando o heterozigoto e 

um dos homozigotos apresentam o mesmo 

valor fenotípico, denominamos este fenômeno 

de:  

 
(A) Herança recessiva. 

(B) Dominância completa. 

(C) Dominância parcial. 

(D) Interação gênica.  

(E) Iatrogenia 

 

QUESTÃO 23 

Sobre a constituição do sistema solar, responda 

verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

 

(__) Urano, Netuno, Éris, Ceres, e mais 

recentemente Haumea e Makemake, são 

considerados planetas anões. 

(__) O sol é constituído por gás, na sua maioria 

hidrogênio ionizado. 

(__) No núcleo solar produz-se energia, a 

temperatura atinge 8 milhões de graus e baixa 

até aos 7000ºC na superfície. 

(__) Um satélite natural, lua ou planeta 

secundário é um astro que circula em torno de 

um planeta principal, isto é, orbita em torno de 

uma estrela. 

 

(A) V – V – F – F. 

(B) V – F – V – F. 

(C) F – V – F – V. 

(D) F – V – V – F. 

(E) F – F – V – V. 

 

QUESTÃO 24 

Considerando a anatomia humana, o Músculo 

Sóleo está localizado na:  

 

(A) Coxa. 

(B) Perna. 

(C) Face. 

(D) Mão. 

(E) Lombar. 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 

O Ministério da Saúde confirmou, nesta terça-

feira (28/01), que investiga os três primeiros 

casos de suspeita de coronavírus, no Brasil. 

Pela manhã, a pasta havia divulgado que uma 

estudante de 22 anos de Minas Gerais que 

esteve em Wuhan, cidade, na China que é 

considerada o epicentro da epidemia, 

apresentava sintomas compatíveis com os 

provocados pelo novo vírus. 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51275039 

 

Sobre os coronavírus, e seus impactos, na 

saúde humana, podemos afirmar que: 

 

I - Os coronavírus humanos comuns causam 

infecções respiratórias brandas a moderadas de 

curta duração. Os sintomas podem envolver 

coriza, tosse, dor de garganta e febre. Esses 

vírus, algumas vezes, podem causar infecção 

das vias respiratórias inferiores, como 

pneumonia. 

II - Todos os coronavírus são transmitidos de 

pessoa a pessoa, incluindo os SARS-CoV, 

porém sem transmissão sustentada.  

III - Alguns coronavírus podem causar 

síndromes respiratórias graves, como a 

síndrome respiratória aguda grave que ficou 

conhecida pela sigla SARS da síndrome em 

inglês “Severe Acute Respiratory Syndrome”. 

SARS é causada pelo coronavírus associado à 

SARS (SARS-CoV), sendo os primeiros 

relatos na China em 2002. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.explicatorium.com/cfq-7/planeta-plutao.html
http://www.explicatorium.com/cfq-7/planeta-eris.html
http://www.explicatorium.com/cfq-7/planeta-ceres.html
http://www.explicatorium.com/cfq-7/planeta-haumea.html
http://www.explicatorium.com/cfq-7/planeta-makemake.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51275039
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QUESTÃO 26 

O HIV pode ser transmitido por sangue, 

esperma e secreções vaginais contaminados, 

bem como de mãe para filho, por meio da 

placenta ou da amamentação. A transmissão 

por relações sexuais ocorre pelo intercâmbio 

de sangue entre os parceiros, uma vez que é 

comum o surgimento de microfissuras ou 

lacerações invisíveis, nos tecidos dos órgãos 

genitais, durante o ato sexual. São medidas de 

prevenção da infecção pelo HIV, exceto: 

 

(A) Não compartilhar utensílios domésticos, 

toalhas, roupas de cama e banheiros com 

portadores do vírus. 

(B) Uso de preservativos ("camisinhas") nas 

relações sexuais. 

(C) Esterilização de materiais cirúrgicos e 

odontológicos, de agulhas e seringas ou, 

preferencialmente, utilização de agulhas e 

seringas descartáveis. 

(D) Acompanhamento e controle, além de 

orientações e tratamento adequado às 

gestantes contaminadas pelo vírus. 

(E) Nas transfusões sanguíneas, a qualidade do 

sangue doado deve ser conhecida, 

previamente, por intermédio de testes 

realizados pelos bancos de sangue e que 

são capazes de detectar sangues 

contaminados pelo HIV. 

 

QUESTÃO 27 

O Aedes aegypti é um mosquito escuro, 

pequeno e delgado, que possui hábitos diurnos 

e vive dentro ou nas proximidades das 

habitações humanas. Esse mosquito reproduz-

se, em água parada, como lagos, e água contida 

em garrafas, vasos e pneus velhos jogados, em 

quintais, entre outros exemplos. Qual das 

doenças, abaixo, não está relacionada a esse 

vetor? 

 

(A) Zika. 

(B) Dengue. 

(C) Malária. 

(D) Febre Amarela. 

(E) Chikungunya. 
 
 
 

QUESTÃO 28 

O primeiro modelo atômico, construído por 

meio de experiências de laboratório, foi 

proposto em 1808, por um cientista inglês de 

nome John Dalton que formulou uma definição 

precisa sobre a natureza da matéria. Essa 

definição, chamada de Teoria Atômica, marca 

o início da Química Moderna. Sobre a Teoria 

Atômica de Dalton e seus postulados, responda 

verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

 

(__) Os elementos químicos consistem em 

partículas de matéria, ou átomos, que se 

subdividem e preservam sua individualidade, 

nas transformações químicas. 

(__) Os átomos de um mesmo elemento não 

são idênticos, contudo, têm a mesma massa, 

caracterizando-se cada elemento pela massa de 

seu átomo. 

(__) Os compostos químicos são formados 

pela união de átomos de diferentes elementos 

em proporções numéricas simples e 

determinadas. 

 

(A) V – V – F. 

(B) V – F – F. 

(C) F – V – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – V. 
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QUESTÃO 29 

Foi um monge agostiniano e professor de 

teologia germânico que se tornou uma das 

figuras centrais da Reforma Protestante. 

Levantou-se, veementemente, contra diversos 

dogmas do catolicismo romano, contestando a 

doutrina de que o perdão de Deus poderia ser 

adquirido pelo comércio das indulgências. 

Essa discordância inicial resultou na 

publicação de suas famosas 95 Teses, em 1517, 

em um contexto de conflito aberto contra o 

vendedor de indulgências Johann Tetzel. Sua 

recusa em se retratar de seus escritos, a pedido 

do Papa Leão X ,em 1520, e do imperador 

Carlos V, na Dieta de Worms, em 1521, 

resultou em sua excomunhão da Igreja 

Romana e em sua condenação como um fora-

da-lei pelo imperador do Sacro Império 

Romano Germânico. Assinale a alternativa 

correta que apresenta o nome deste importante 

personagem da história: 

  

(A) João Calvino. 

(B) Martinho Lutero. 

(C) Philipp Melanchthon. 

(D) Jan Hus. 

(E) Frei Caneca. 

 

QUESTÃO 30 

Das cinco regiões brasileiras, e suas 

características, considere a alternativa correta: 

 

(A)  A região Nordeste é a mais populosa do 

Brasil. 

(B) Há, entre as regiões brasileiras, uma grande 

proporção populacional e uma 

concentração muito baixa de pessoas na 

região sudeste. 

(C) A Divisão Regional do Brasil consiste no 

agrupamento de Estados e Municípios em 

regiões com a finalidade de atualizar o 

conhecimento regional do País e viabilizar 

a definição de uma base territorial para fins 

de levantamento e divulgação de dados 

estatísticos. 

(D) Palmas, Boa Vista, Porto Velho e Teresina 

são capitais de estados da região Norte. 

(E) A Região Norte abrange oito estados, 

correspondendo a um pouco mais de 45% 

do território brasileiro. 

QUESTÃO 31 

“Apareceu, no sertão do Norte, um indivíduo, 

que se diz chamar Antônio Conselheiro e que 

exerce grande influência no espírito das 

classes populares. Deixou crescer a barba e os 

cabelos, veste uma túnica de algodão e 

alimenta-se, tenuemente, sendo quase uma 

múmia. Acompanhado de duas professas, vive 

a rezar terços e ladainhas e a pregar e dar 

conselhos às multidões, que reúne onde lhes 

permitem os párocos.” 

 

— Descrição da Folhinha Laemmert, de 1877, 

reproduzida por Euclides da Cunha em Os 

Sertões, 1902. 

 

O texto acima fala sobre o líder de uma 

comunidade que formava, no final do século 

XIX, uma irmandade religiosa e chegou a 

reunir uma população flutuante, de, 

aproximadamente, 25 mil habitantes e 5.200 

casas, no sertão baiano. Essa comunidade foi, 

definitivamente, arrasada pelas tropas do 

Exército Brasileiro, em 1897. Estamos nos 

referindo a: 

  

(A) Comunidade da Baixada do Glicério. 

(B) Comunidade de Pau Velho. 

(C) Comunidade de Canudos. 

(D) Comunidade de Contestados. 

(E) Comunidade de Palmares. 

 

QUESTÃO 32 

Assinale a alternativa correta que apresenta a 

região brasileira que possui o maior número de 

estados: 

  

(A) Nordeste. 

(B) Sul. 

(C) Sudeste. 

(D) Centro-Oeste. 

(E) Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-norte.htm
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QUESTÃO 33 

Organização intergovernamental fundada a 

partir do Tratado de Assunção de 1991. 

Estabelece uma integração, inicialmente, 

econômica, configurada, atualmente, em uma 

união aduaneira, na qual há livre comércio 

intrazona e política comercial comum entre os 

países-membros. Situados todos na América 

do Sul, sendo, atualmente, quatro membros 

plenos. Em sua formação original, o bloco era 

composto por Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai; mais tarde, a ele aderiu a Venezuela, 

que no momento se encontra suspensa. O bloco  

encontra-se em fase de expansão, uma vez que 

a Bolívia aguarda a ratificação parlamentar de 

seu protocolo de adesão como membro pleno, 

documento que necessita ainda para sua 

vigência das aprovações legislativas no Brasil, 

pois os demais parlamentos já o aprovaram. 

Assinale a alternativa correta que apresenta o 

nome desta organização: 

  

(A) Otan. 

(B) Mercosul. 

(C) NAFTA. 

(D) União Europeia. 

(E) OMS. 

 

QUESTÃO 34 

A atual república brasileira é conhecida 

como Nova República e está em vigor desde 

o fim da Ditadura Militar. Sobre a Nova 

República, o atual presidente do Brasil é 

também capitão da reserva e foi eleito 

com 55,13% dos votos. Bolsonaro tomou 

posse, no dia 1º de janeiro de 2019 e se tornou 

o: 

 

(A) 29º Presidente do Brasil. 

(B) 32º Presidente do Brasil. 

(C) 35º Presidente do Brasil. 

(D) 38º Presidente do Brasil. 

(E) 41º Presidente do Brasil. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 35 

Aracaju, Boa Vista e Campo Grande são, 

respectivamente, as capitais, dos seguintes 

estados: 

 

(A) Rondônia, Rio Grande do Norte e Mato 

Grosso do Sul. 

(B) Sergipe, Roraima e Mato Grosso. 

(C) Ceará, Roraima e Tocantins. 

(D) Ceará, Rondônia e Mato Grosso do Sul. 

(E) Ceará, Rio Grande do Norte e Mato 

Grosso. 

 

QUESTÃO 36 

O rio Amazonas possui afluentes, em ambos 

os lados de suas margens, e por estarem, nos 

dois hemisférios (norte e sul), permitem a 

dupla captação de águas das cheias de verão. 

Sobre os afluentes do Rio, analise os itens 

abaixo: 

 

I - Negro 

II – Tapajós. 

III – Xingu. 

IV – Trombetas. 

 

São afluentes do Rio Amazonas, na margem 

esquerda, os citados em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I e IV, apenas. 

(E) I, II e III, apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Nova Odessa / SP – Processo Seletivo 01/2021                        METROCAPITAL Soluções 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I                                                                                           Página 9 de 9 

QUESTÃO 37 

O rei Dom João III concedeu as terras para 

nobres de sua confiança. Cada Capitão 

Donatário era considerado a autoridade 

máxima, ficando responsável por povoar, 

administrar, proteger o território, fundar vilas 

e desenvolver a economia local. Por sua parte, 

a Coroa Portuguesa não dava nenhuma ajuda 

financeira aos donatários para esse 

empreendimento. Os donatários, por outro 

lado, possuíam alguns privilégios jurídicos e 

fiscais como: 

 

I - escravizar indígenas, negros, camponeses 

e indigentes. 

II - cobrar tributos e doar lotes de terra não 

cultivados (sesmarias). 

III - explorar a região e usufruir de todos seus 

recursos naturais (donde uma porcentagem 

pertencia à coroa), desde animais, madeira e 

minérios. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) Nenhuns dos itens. 

 

QUESTÃO 38 

Oriundos tronco da família tupi-guarani, os 27 

mil guajajaras existentes, atualmente, no 

Brasil, moram no estado: 

 

(A) de Roraima. 

(B) do Maranhão 

(C) do Amapá. 

(D) do Acre. 

(E) de Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

Caatinga é um bioma brasileiro que apresenta 

clima semiárido, vegetação com poucas folhas 

e adaptadas para os períodos de secas, além de 

grande biodiversidade. Sobre a Caatinga, 

analise os itens, abaixo: 

I - O nome Caatinga significa, em tupi-guarani, 

"mata branca". Esse nome faz referência a cor 

predominante da vegetação, durante a estação 

de seca, onde quase todas as plantas perdem as 

folhas para diminuir a transpiração e evitar a 

perda de água armazenada.  

II - De acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente, cerca de 900 espécies de plantas 

compõem o bioma da caatinga, sendo as 

orquídeas e cactos as mais comuns. 

III - Quando as condições de umidade do solo 

são mais favoráveis, a caatinga assemelha-se à 

mata, onde são encontradas árvores como o 

juazeiro, também conhecido por joá, ou 

laranjeira do vaqueiro, a aroeira e a baraúna. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) Nenhuns dos itens. 

QUESTÃO 40 

Observe a imagem: 

 

Temos à imagem, um dos 13 patrimônios 

culturais da Humanidade, no Brasil, as Ruínas 

de São Miguel das Missões, localizada em qual 

estado brasileiro? 

(A) Piauí.   (D) Minas Gerais. 

(B) Goiás.  (E) Rio Grande do Sul. 

(C) Pernambuco. 

https://www.todamateria.com.br/sesmarias/

