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LINGUA PORTUGUESA 
  
Leia a charge a seguir e responda as QUESTÕES 01 e 02. 

Disponível em: http://www.ozenildojunior.com.br/wp-content/uploads/2013/06/Charge.jpg. 
Acesso em: outubro de 2013.  (Modificado) 
 
        QUESTÃO 01 
 
De acordo com a leitura da charge, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(A) O uso de ferramentas digitais possibilitou o surgimento de 

novos padrões de comportamentos. 
(B) O facebook e o twitter são ferramentas que estimulam o 

usuário a ter mais privacidade dos seus conteúdos 
postados.  

(C) O facebook incentiva mais a ‘curtição’ presencial que a 
virtual.   

(D) O uso de ferramentas digitais impede o processo criativo 
dos usuários.  
 

        QUESTÃO 02 
 
A palavra "curti" apresenta outros significados, além do que   
depreendemos na charge, e pode ser classificada como:  
 
(A) sinonímia 
(B) antonímia 
(C) paronímia 
(D) homonímia 

 
        
Leia o texto a seguir e responda as QUESTÕES 03 e 04 
 
Decisão  
 
Herança 
não deixarei. 
 
Olhem 
o sangue dos cactos 
na paisagem nua 
 
uma haste de luz 
suspensa na tarde agreste 
 
os paupérrimos marmeleiros, 
as cicatrizes do deserto, 
os solitários labirintos 
do vento 
 
o silêncio, a morte, 
o esquecimento. 
 
Eis o que fica. 
BARBOSA FILHO, Hildeberto. Nem morrer é remédio: Poesia reunida.  João Pessoa: Ideia, 
2012.  p.  433. 

        QUESTÃO 03 
 

No poema, destaca-se a presença, predominante, de: 
 

(A) hipérbole 
(B) sinestesia 
(C) pleonasmo 
(D) prosopopéia 

 
        QUESTÃO 04 
 
Embora afirme, na primeira estrofe, que não deixará herança, 
pode-se dizer que, poeticamente, do eu-lírico restará:  

  
(A) propriedades compostas por uma geografia densa e 

diversificada.  
(B) lembranças inúteis da natureza que provocarão a 

indiferença dos herdeiros.  
(C) paisagens que simbolizam a solidão, o sofrimento e a 

tristeza vivenciados ao longo da vida.  
(D) coisas de pouco valor representadas por elementos da 

natureza que acentuam a pobreza material do eu-lírico.  
 
 

Leia os textos a seguir e responda as QUESTÕES 05, 06 e 07: 
 
Texto 1  
 
Encontram-se na área de 
serviço. Cada um com seu 
pacote de lixo. É a primeira vez 
que se falam. 
- Bom dia... 
- Bom dia. 
- A senhora é do 610. 
- E o senhor do 612. 
- É. 
- Eu ainda não lhe conhecia 
pessoalmente... 
- Pois é... 
- Desculpe a minha indiscrição, 
mas tenho visto o seu lixo... 
- O meu quê? 
- O seu lixo. 
- Ah... 
- Reparei que nunca é muito. 
Sua família deve ser pequena... 
- Na verdade sou só eu. 
[...] 
- Como é que você sabe? 
- Vejo uns envelopes no seu 
lixo. Do Espírito Santo. 
- É. Mamãe escreve todas as 
semanas. 
- Ela é professora? 
- Isso é incrível! Como foi que 
você adivinhou? 
- Pela letra no envelope. Achei 
que era letra de professora. 
- O senhor não recebe muitas 
cartas. A julgar pelo seu lixo. 
- Pois é... 

Texto 2  
 
Você eu não sei, mas eu estou 
preocupadíssimo com a 
revelação de que os americanos 
têm monitorado tudo que é dito 
e escrito no Brasil nos últimos 
anos. Ouvem nossos 
telefonemas, leem nossos e-
mails e, provavelmente, 
examinem o nosso lixo, atrás de 
indícios da nossa 
periculosidade. O que me 
preocupa é que essa 
informação, depois de coletada 
e classificada, é analisada talvez 
pelas mesmas pessoas que 
nunca duvidaram que o Saddam 
Hussein tivesse armas de 
destruição em massa. [...] Quer 
dizer, que garantia nós temos 
que não se enganarão de novo, 
e verão ameaças à segurança 
americana nas nossas 
comunicações mais inocentes? 
[...] Um pedido para troca de 
bujão de gás, uma evidente 
referência cifrada à explosão da 
Casa Branca. O fato é que tenho 
tentado recapitular todos os 
meus telefonemas e e-mails nos 
últimos anos, com medo  de que 
um deles, mal interpretado, 
acabe provocando minha 
aniquilação por um drone.  

Texto 1. VERÍSSIMO, Luiz  F. O lixo. Disponível em: 
<http://7leitores.blogspot.com.br/2008/07/o-lixo-luis-fernando-verissimo.html> Acesso em 
outubro de 2013.(texto adaptado) 
Texto 2. VERÍSSIMO. L. F. O que é orégano. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,o-que-significa-oregano-,1054684,0.htm> 
Acesso em: outubro de 2013. (texto adaptado) 

 
        QUESTÃO 05 
 
Os textos 1 e 2 dialogam entre si, retomando ideias. Essa 
característica da linguagem é conhecida como: 
 
(A) intertextualidade 
(B) comparativismo  
(C) metalinguagem 
(D) ambiguidade 
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        QUESTÃO 06 
 
Conforme os argumentos presentes e sua organização, pode-
se afirmar que a orientação argumentativa do texto 2: 
 
(A) indica que a Casa Branca é bastante cautelosa ao 

suspeitar de prováveis ameaças. 
(B) ironiza as preocupações e a abordagem dos americanos 

a possíveis ameaças. 
(C) sugere que os motivos dos americanos para temer o 

terrorismo têm fundamento. 
(D) faz uma descrição amena do zelo americano em favor da 

segurança nacional. 
 

        QUESTÃO 07 
 
Em: “que garantia nós temos que não se enganarão de novo” 
e “com medo de que um deles”, há uma diferença de opção de 
uso, em relação às palavras garantia  e medo,  quanto à: 
 
(A) regência verbal 
(B) regência nominal 
(C) concordância nominal 
(D) concordância verbo-nominal 

 
Leia o fragmento de texto a seguir e responda as QUESTÕES 
08 e 09.  
 
“É preciso ler, portanto. E escrever. Sempre. Quem não puder 
enfrentar o texto de autores considerados bons, os clássicos  ou nem 
tanto, que leia mesmo os ruins  [...]” 
GUERREIRO, Carmen e MACHADO, Josué. As arapucas da grafia torta. Língua Portuguesa. 
Ano 8, Nº 85, 2012. p. 40, (texto adaptado) 
 
 

        QUESTÃO 08 
  
Pode-se afirmar que o e, negritado no texto, estabelece uma 
relação de sentido de:  
 
(A) adição de ideias 
(B) oposição de ideias 
(C) conclusão de ideias 
(D) explicação de ideias 

 

        QUESTÃO 09 
 
As palavras “clássicos” e “ruins”, negritadas no texto, referem-
se a autores. O processo de coesão evidenciado nessa 
construção textual é:     
 

(A) coesão sequencial 
(B) coesão por substituição 
(C) coesão referencial anafórica  
(D) coesão referencial catafórica  

 
 

Leia o fragmento de texto a seguir e responda a QUESTÃO 10.  
 
[...] O assobio  é mais poderoso acusticamente do que o grito: 
enquanto o esforço de gritar se torna inútil entre interlocutores que 
não estão muito distantes uns dos outros, o som produzido quando se 
assovia  viaja a 400 metros de distância sem degradação acústica [...]. 
BONFIM, Evandro. Os idiomas assobiados. Língua Portuguesa. Ano 8, Nº 85, p. 40, 2012. 
(texto adaptado) 
 
        QUESTÃO 10 
 

Quanto à grafia das palavras negritadas, pode-se afirmar que  
   

(A) assovia é uma forma flexionada do verbo assobiar. 
(B) assovia é a forma do pretérito perfeito do verbo assoviar.   
(C) assobio e assovia são formas linguísticas de significados 

diferentes. 
(D) assobio e assovia são formas linguísticas que admitem 

duas grafias. 

Leia o texto e responda as QUESTÕES 11 e 12. 
 

Os dez mandamentos do e -mail  
 
Um texto de correio eletrônico deve ser simples, mas  não 
descuidado. Exige releitura e atenção para acertar o tom da 
mensagem. O vocabulário deve fazer parte da linguagem usual, sem 
expressões rebuscadas que tornem a mensagem complicada. Mas é 
preciso estar atento à repetição exaustiva de termos, abreviações 
apressadas e construções truncadas. [...] 

GUERREIRO, Carmen. Os dez mandamentos do e-mail. Língua Portuguesa. Ano 8, Nº 87, 
2013, p. 17,. (texto adaptado) 
 
        QUESTÃO 11 
 
O texto é construído, predominantemente, por sequências 
textuais: 
 
(A) injuntivas 
(B) narrativas 
(C) comparativas 
(D) argumentativas  

 
 
        QUESTÃO 12  
 
A conjunção mas,  negritada no texto, exerce a função de: 
 
(A) marca linguística de subjetividade 
(B) índice de neutralização do discurso 
(C) operador argumentativo 
(D) modalizador 

 
 
 
CONHECIMENTOS REGIONAIS 

 
        QUESTÃO 13 
 
A região do Jalapão, localizada na porção leste do Tocantins, 
possui um patrimônio ambiental e cultural tão rico quanto frágil. 
Particularmente sobre as ameaças a este patrimônio, podemos 
citar: 
 

I. O crescimento expressivo da comercialização de 
peças artesanais produzidas com capim-dourado, que 
tem disseminado práticas inadequadas de manejo e 
conservação desta singular espécie vegetal nativa. 

II. A substituição de hábitos de origem indígena e afro-
brasileira por outras práticas nas comunidades 
remanescentes de quilombos, evidenciando as 
dificuldades de sobrevivência dos traços originais que 
formaram a identidade cultural dos moradores. 

III. A proliferação de hotéis e resorts próximos aos 
principais atrativos turísticos da região, contribuindo 
para a destruição acelerada da vegetação nativa e 
poluição dos corpos hídricos. 

IV. O avanço da atividade agrícola em direção ao Parque 
Estadual, em razão da significativa disponibilidade de 
terras agricultáveis de boa qualidade, do relevo suave 
– que facilita o emprego da mecanização – bem como 
pela proximidade de jazidas de calcário – insumo de 
grande importância na agricultura. 

 
Sobre as ameaças efetivas ao patrimônio ambiental e cultural 
do Jalapão, estão CORRETOS os itens da alternativa: 
 
(A) I, II e III 
(B) I, II e IV 
(C) II, III e IV 
(D) I, II, III e IV 
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        QUESTÃO 14 
 
Sobre o crescimento urbano de Palmas, é CORRETO afirmar 
que 
 
(A) nos últimos anos, acentuou-se o processo de 

verticalização na cidade. 
(B) a atuação dos agentes ligados ao capital privado não 

interfere na expansão da cidade. 
(C) as ocupações localizadas fora da área planejada da 

cidade tiveram início nos últimos cinco anos. 
(D) obedeceu rigorosamente as etapas de ocupação previstas 

em seu projeto urbanístico original. 
 
 
        QUESTÃO 15 
 
 

“Na dinâmica da economia de mineração, primeira metade do 
século XVIII, assinala-se a manifestação inicial de oposição do 
Norte ao Centro-Sul de Goiás.” 
CAVALCANTE, Maria do Espírito Santo Rosa. O discurso autonomista do Tocantins. Goiânia: 
Ed. da UCG, 2003. p. 21. 
 
 

Considerando o processo histórico que culminou na criação do 
estado do Tocantins, é CORRETO afirmar que a manifestação 
mencionada no texto refere-se à: 
 
(A) baixa produtividade das minas do Norte em relação às do 

Centro-Sul. 
(B) proibição da exploração do ouro nas minas do Norte da 

Capitania de Goiás. 
(C) criação de um imposto de captação de ouro mais elevado 

para as minas do Norte de Goiás. 
(D) transferência do porto de escoamento da produção do 

ouro do Norte para o Sul de Goiás. 
 
 

        QUESTÃO 16 
 
"A presença dos Tupis na área da Bacia Tocantins-Araguaia, 
ao que parece, é mais recente, tendo se originado pela 
determinada presença portuguesa no período colonial, quando 
ocorreu um deslocamento de diversas populações para o 
interior, resultando em longos e multifacetados processos de 
disputa." 
FLORES, Kátia Maria. Caminhos que andam: o rio Tocantins e a navegação fluvial nos sertões 
do Brasil. Goiânia: UCG, 2009. p. 35. (Adaptado) 

 
 
É CORRETO afirmar sobre a questão do povoamento,  que os 
diversos tipos étnicos que habitavam a região da Bacia 
Tocantins-Araguaia eram compostos por 
 
(A) africanos fugitivos, índios, bandeirantes paulistas, 

holandeses que ocuparam o sul do território e espanhóis 
que se instalaram na região oeste da Bacia do Araguaia. 

(B) índios, portugueses envolvidos na exploração mineral, 
espanhóis que se instalaram na região oeste da Bacia do 
Araguaia, africanos e bandeirantes paulistas. 

(C) portugueses de herança jesuítica, índios e africanos na 
porção sul da Bacia do Tocantins, bandeirantes paulistas 
e os mestiços de diversos cruzamentos étnicos. 

(D) índios, africanos fugitivos ou envolvidos na exploração 
mineral, bandeirantes paulistas, franceses que ocuparam 
o norte do território e mestiços de diversos cruzamentos 
étnicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

        QUESTÃO 17 
 
Os povos Apinajé, Krahô, Xerente e Karajá que habitam o 
território tocantinense, muito embora todos pertençam ao 
tronco linguístico Macro-Jê, possuem significativas variações 
culturais. 
 
Sobre o povo Karajá é CORRETO afirmar que 
 
(A) possui uma relação com o universo celeste como sendo 

um ambiente ocupado por antepassados que ainda vivem. 
É formado pelos Timbiras do Tocantins e habita o extremo 
norte do estado. 

(B) culturalmente é conhecido como o povo do trançado da 
seda de buriti e de capim-dourado, e, se autodenomina 
Akwe, que significa "indivíduo". Vive no município de 
Tocantínia, a 80 km da capital Palmas. 

(C) caracteriza-se como migrante e nômade, atualmente está 
na região de Arraias. Conhecido como Krahô, encontrou 
no Tocantins o respeito e a oportunidade para sua 
reestruturação social e recuperação da identidade. 

(D) se autodenomina povo Iny e é formado pelos Javaé e 
Karajá da Ilha do Bananal. A cultura se caracteriza pela 
arte plumária e cerâmica. E na cosmologia, acredita-se 
que no início os Iny viviam num mundo subaquático. 

 
        QUESTÃO 18 
 
A divisão regional do Brasil, elaborada pelo IBGE em 1967, 
estabeleceu cinco macrorregiões para o país. Na divisão 
regional oficial utilizada atualmente pelo IBGE, é CORRETO 
afirmar que, o estado do Tocantins está inserido na 
macrorregião: 
 
(A) Noroeste, juntamente com os estados do Piauí, 

Maranhão, Pará e Mato Grosso. 
(B) Norte, juntamente com os estados do Amazonas, Pará, 

Acre, Rondônia, Amapá e Roraima. 
(C) Centro-Oeste, juntamente com os estados de Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. 
(D) Nordeste, juntamente com os estados do Maranhão, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Bahia. 
 
 
        QUESTÃO 19 
 
"Foi um período difícil, muita poeira, prédios e casas brotando 
num solo virgem, (...) ruas sem asfalto, sol, chuvas e ventanias, 
(...) dificuldades de locomoção, tudo era improviso." 
NASCIMENTO, Júnio Batista do. Palmas, sua história, trajetória e conquistas. Palmas: Top 
Mídia, 2009. p. 41. 

 
Sobre o processo de definição e construção de Palmas como a 
nova capital do Tocantins, é CORRETO afirmar que 
 
(A) o governo do estado promoveu a doação de lotes e 

residências a todos os trabalhadores que chegavam a 
Palmas. 

(B) o antigo povoado do Canela sediou as primeiras reuniões 
para a definição da área que abrigaria a futura capital do 
Tocantins. 

(C) em razão da precariedade das instalações destinadas aos 
órgãos públicos, a capital provisória, Miracema, 
permaneceu como sede do poder executivo estadual até 
1995, quando, então, houve a transferência definitiva para 
Palmas. 

(D) o Palacinho, primeira sede do poder executivo estadual 
em Palmas, recebeu este nome em alusão ao Palácio do 
Catete, no Rio de Janeiro, que abrigou a sede provisória 
da Presidência da República. 
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        QUESTÃO 20 

A construção da Rodovia Federal BR-153 constituiu-se em um 
importante marco no processo de integração regional no Brasil. 
No que se refere ao papel desempenhado na dinâmica sócio-
econômica do estado do Tocantins, é CORRETO afirmar que a 
BR-153 
 
(A) contribuiu para a criação de pólos industriais na Região 

do Bico do Papagaio, extremo norte do Tocantins. 
(B) perdeu importância no contexto do transporte de grãos e 

minérios, este atualmente realizado pela Ferrovia Norte-
Sul. 

(C) foi responsável pelo surgimento de cidades como Gurupi, 
Paraíso e Guaraí, a partir da segunda metade do século 
XX. 

(D) desempenhou, inicialmente, um papel secundário em 
relação ao transporte de mercadorias, considerando o 
protagonismo do transporte fluvial, realizado nos rios 
Tocantins e Araguaia até o final da década de 1980.  

 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
        QUESTÃO 21 
 

O SkyDrive é um recurso online gratuito que está integrado ao 
sistema operacional Windows 8.1. Este recurso possibilita 
 
(A) tirar fotos, gravar vídeos, navegar por eles e compartilhar 

com outros usuários. 
(B) enviar e receber emails de várias contas de correio 

eletrônico.  
(C) comunicar-se com outras pessoas por meio de chamadas 

de vídeo e de áudio. 
(D) armazenar arquivos e acessar estes independentemente 

do computador. 
 

        QUESTÃO 22 
 
No sistema operacional Linux, o comando cmp serve para:  
 

(A) deletar um arquivo do diretório raiz sem confirmação da 
ação. 

(B) listar o conteúdo armazenado em um diretório informando 
nome, proprietário e data dos itens. 

(C) comparar o conteúdo de dois arquivos e mostrar a 
primeira diferença entre eles. 

(D) copiar um arquivo para outro diretório independentemente 
se já existe um arquivo com o mesmo nome.  

 
        QUESTÃO 23 
 

A figura a seguir mostra notas de avaliações armazenadas em 
uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 2007. Uma fórmula 
para obter, automaticamente, o número de alunos que 
obtiveram média maior ou igual a 7,0 na célula D8 é: 
 

 
 

(A) =CONT.SE(B2:D6;">=7")  
(B) =CONT.SE(D2:D6;">=7")  
(C) =CONT(D2:D6;">=7") 
(D) =CONT(B2;D6;">=7") 

        QUESTÃO 24 
 
Sobre correio eletrônico, associe V para verdadeiro e F para 
falso julgando as assertivas a seguir: 
 

I. O campo Cc (cópia carbonada) necessita ser 
preenchido quando se deseja enviar uma mensagem 
oculta para múltiplos destinatários. 

II. Toda mensagem necessita, obrigatoriamente, do 
preenchimento do campo Assunto. 

III. Encaminhar uma mensagem significa reenviá-la a 
outros destinatários. 

IV. Spam é uma mensagem eletrônica enviada para uma 
gama de destinatários, mas não solicitada, com fins de 
publicidade. 

 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(A) V – F – F – V   
(B) F – F – V – F  
(C) F – V – V – V  
(D) F – F – V – V  

 
 
        QUESTÃO 25 
 
Um protocolo da Internet criado para transmitir dados pouco 
sensíveis, como streaming de áudio e vídeo, é muito utilizado 
em sites de compartilhamento de vídeos como o Youtube. 
Neste protocolo, não existe checagem alguma e os pacotes de 
dados que chegam corrompidos são simplesmente 
descartados, sem que o emissor sequer tenha conhecimento 
do problema. Tal protocolo recebe o nome de: 

  
(A) TCP/IP 
(B) SMTP 
(C) NTFS 
(D) UDP 
 

 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO  
 
 QUESTÃO 26 
 
 
Servidor municipal é a pessoa legalmente investida em cargo 
público. Os cargos públicos municipais, segundo sua natureza, 
podem ser: 
 
(A) de provimento efetivo, cujos titulares sejam selecionados 

mediante ato de livre nomeação e exoneração dos Chefes 
dos Poderes do Município. 

(B) de provimento efetivo, identificadores de funções de 
caráter técnico ou de apoio, de recrutamento amplo, cujos 
titulares sejam selecionados, exclusivamente, mediante 
concurso público, de provas ou de provas e títulos. 

(C) de provimento efetivo, identificadores de funções de 
caráter técnico, de apoio, de direção, comando, gerência 
ou chefia, selecionados mediante ato de livre nomeação e 
exoneração dos Chefes dos Poderes do Município. 

(D) de provimento em comissão, identificadores de funções 
de caráter técnico ou de apoio, selecionados 
exclusivamente mediante concurso público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFT/COPESE                           Prefeitura Municipal de Palmas/TO - Professor Nível II - Estudos Sociais (História)  

 

PROVAS DE CONHECIMENTOS  
 

 

 QUESTÃO 27 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Nenhum servidor da administração direta ou indireta, de 

qualquer dos Poderes do Município, poderá perceber, 
mensalmente a título de remuneração ou provento, 
importância inferior ao salário mínimo. 

(B) Nenhum servidor da administração municipal, poderá 
perceber, mensalmente, a título de remuneração, 
importância inferior ao salário mínimo, salvo se 
proporcional à carga horária. 

(C) Nenhum servidor da administração direta ou indireta, de 
qualquer dos Poderes do Município, poderá perceber, 
mensalmente  importância superior ao subsídio mensal, 
em espécie, do Prefeito Municipal, salvo se proporcional 
ao tempo de serviço. 

(D) O servidor perderá a remuneração do dia em que atrasar 
ao serviço, sem motivo justificado. 

 
 
 QUESTÃO 28 
 

A demissão será aplicada ao servidor municipal que: 
 

(A) coagir ou aliciar subordinados no sentido de se filiarem à 
associação profissional ou sindical, ou a partido político. 

(B) mantiver sob sua chefia imediata, em cargo ou função de 
confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 
segundo grau civil. 

(C) participar de gerência ou administração de empresa 
privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto 
na qualidade de acionista, quotista ou comanditário. 

(D) recusar-se a atualizar seus dados cadastrais e 
previdenciários quando solicitados. 

 
 

 QUESTÃO 29 
 
 

Quanto à progressão vertical, pode-se dizer que: 
 
(A) a mudança de nível poderá acarretar mudança na área de 

atuação para a qual o Profissional da Educação Básica 
prestou concurso. 

(B) a mudança de nível não acarretará acréscimo sobre o 
vencimento base. 

(C) a mudança de nível dar-se-á de três em três anos, 
incluindo-se o período do estágio probatório. 

(D) é a passagem do profissional da Educação Básica do 
nível em que se encontra para o nível imediatamente 
superior, dentro de cada cargo, desde que comprovada a 
titulação exigida, mantida a classe em que se encontra. 
 
 

 QUESTÃO 30 
 

NÃO é atribuição do Professor. 
 
 

(A) Participar com todos os setores da escola, da gestão, dos 
aspectos administrativos e pedagógicos do 
estabelecimento de ensino. 

(B) Assessorar a gestão escolar, que comporta atividades de 
planejamento e controle financeiro, escrituração, arquivo, 
protocolo, estatística, atas, transferências escolares, 
boletins e atividades relativas ao funcionamento das 
secretarias escolares, conforme descrição detalhada na 
normativa vigente. 

(C) Participar da formação de políticas educacionais nos 
diversos âmbitos da Educação Básica Municipal. 

(D) Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico. 
  
 
 
 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 
         QUESTÃO 31 
 
Acerca da organização da Educação Básica a partir do que 
está expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional,  e atualizações,  é correto afirmar,  EXCETO. 
 
 

(A) Poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios. 

(B) Poderá também optar por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem 
assim o recomendar. 

(C) A escola poderá reclassificar os alunos quando se tratar 
de transferências entre estabelecimentos situados no 
exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, 
sendo vedada esta possibilidade a estabelecimentos do 
País. 

(D) O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades 
locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do 
respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o 
número de horas letivas previsto nesta Lei. 

 
 
 

         QUESTÃO 32 
 
 
 

Sobre a gestão democrática, conforme trata a Lei 9.394 de 
1996, é correto afirmar, EXCETO. 
 
 

(A) Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na Educação Básica, de 
acordo com as suas peculiaridades. 

(B) Deverá contar com a participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 

(C) Deverá possibilitar a participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

(D) Para garantir o princípio democrático, as decisões finais 
das participações, deverão ser tomadas a partir de 
votação. 

 
 
 

         QUESTÃO 33 
 

A Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras comuns, 
EXCETO. 
 
 

(A) Carga horária mínima anual de oitocentas horas, 
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 
trabalho escolar. 

(B) O tempo reservado aos exames finais, quando houver, 
serão incluídos nos dias de efetivo trabalho escolar. 

(C) A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 
primeira do ensino fundamental, pode ser feita por 
promoção, para alunos que cursaram, com 
aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria 
escola. 

(D) A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 
primeira do ensino fundamental, pode ser feita 
independentemente de escolarização anterior, mediante 
avaliação feita pela escola que defina o grau de 
desenvolvimento e experiência do candidato e permita 
sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme 
regulamentação do respectivo sistema de ensino. 
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         QUESTÃO 34 
 

Relativamente ao que prevê a Lei nº 8.069 de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) - os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de: 
 

(A) maus tratos envolvendo seus alunos.  
(B) não participação dos pais ou responsáveis na definição 

das propostas educacionais.  
(C) faltas injustificadas e indicadores de  evasão escolar dos 

seus alunos. 
(D) existência de estabelecimentos que explorem bilhar, 

sinuca, casas de jogos ou congênere  nas imediações do 
estabelecimento de ensino.  

 
 QUESTÃO 35 

 

Relativamente à prevenção especial prevista no Estatuto da 
Criança e do Adolescente  (ECA) é correto afirmar,  EXCETO. 
 
(A) As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no 

horário recomendado para o público infanto juvenil, 
programas com finalidades educativas, artísticas, culturais 
e informativas. 

(B) Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem 
aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, 
apresentação ou exibição.  

(C) As revistas e publicações contendo material impróprio ou 
inadequado a crianças e adolescentes deverão ser 
comercializadas em embalagem opaca.  

(D) Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e 
espetáculos públicos classificados como adequados à sua 
faixa etária. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
        QUESTÃO 36 
 
“Durante a estação úmida de verão (de outubro a maio) 
pequenos grupos de trinta pessoas, cerca de seis famílias, 
constroem seus acampamentos temporários próximos dos 
bosques e se mudam a cada três ou quatro semanas”. 
PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. São Paulo: Contexto, 2003. p. 35. 

 
A mobilidade indicada no texto, verificada entre as primeiras 
sociedades, está relacionada à 
 

(A) organização da agricultura familiar. 
(B) facilidade para coletar alimentos. 
(C) necessidade de construção de diques. 
(D) experimentação de novas técnicas de produção agrícola. 

 
        QUESTÃO 37 
 
“Não é de se estranhar que, na extremidade meridional da 
região da Núbia, os homens e os animais assumam formas 
monstruosas, dado o poder transformador do fogo, cujo calor é 
o que molda os corpos”.  
Plínio, o Velho. “Ao sul de Meroé.” Em: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012, p. 26. 
 

A descrição que o historiador romano Plínio, o Velho, faz da 
África evidencia 
 

(A) a ideia, comum em Roma à época, de que para além da 
Núbia, o calor impedia o crescimento da vida humana. 

(B) o resultado de expedições científicas romanas à região da 
Núbia no reinado de Julio Cesar. 

(C) o preconceito do autor em relação aos homens negros, 
quem ele havia conhecido em suas viagens pelo sul da 
Núbia. 

(D) a legitimação ideológica da escravidão dos africanos 
negros que habitavam a Núbia e que estava em processo 
naquele momento. 

        QUESTÃO 38 
 
“Examinemos as datas. Henrique Beauclerc, o primeiro de sua 
estirpe do qual sabemos ter tocado os enfermos, começou a 
reinar em 1100”. 
BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 85. 

 
Na leitura deste historiador dos annales, as origens medievais 
do rito curativo do toque, entre alguns reis europeus, residem  
 
(A) na crença do poder curativo do sagrado. 
(B) na  descrença do povo para com a Igreja.  
(C) no poder político e econômico da nobreza. 
(D) na condenação do curandeirismo pelo clero. 

 
 
 
 
Leia o texto abaixo e responda as QUESTÕES 39 e 40.  
 
“De Tarkala à cidade de Gana, gastam-se três meses de 
marcha num deserto árido. No país de Gana, o ouro nasce 
como plantas na areia, do mesmo modo que as cenouras. É 
colhido ao nascer do Sol”. 
Ibn Al-Fakih. “O ouro de Gana.” Em: SILVA, Alberto da Costa. Imagens da África. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012, p.32. 

 
 
        QUESTÃO 39 
 
A cidade de Gana foi uma importante fornecedora de 
mercadorias para o comércio transaariano islâmico que ligou o 
sul do Saara com o sul da Europa e o Oriente Médio.  É 
CORRETO afirmar que o que garantiu o crescimento 
econômico e político do Reino foi a exportação de 
 
(A) ouro e prata. 
(B) ouro e tecidos. 
(C) ouro e sal. 
(D) ouro e tâmaras.  

 
        QUESTÃO 40 
 
Quando de sua independência em 1957, a Colônia Inglesa da 
Costa do Ouro assumiu o nome que possui atualmente, Gana, 
em uma referência ao 
 
(A) Reino Soninquê localizado no sul da atual Mauritânia. 
(B) Império Haussa localizado no sul da atual Nigéria. 
(C) Reino do Congo localizado no norte da atual Angola. 
(D) Reino de Gana localizado no norte de seu atual território.

  
 
 

QUESTÃO 41 
 

No que se refere às reformas religiosas do século XVI, é 
CORRETO afirmar que: 
 

(A) Lutero apoiou a revolta dos cavaleiros, a pequena 
nobreza empobrecida da Alemanha. 

(B) Calvino reafirmava as doutrinas luteranas da salvação 
pelas obras. 

(C) O Concílio de Trento confirmou os sacramentos, a 
hierarquia do clero e o celibato clerical. 

(D) A burguesia europeia se manteve distante das mudanças 
religiosas em curso. 
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        QUESTÃO 42 
 

“A Europa e o mundo entram em um longo período de 
recessão, entrecortado de breves recrudescimentos e de 
acidentes difíceis. Recessão que dura mais de cem anos, 
avançando grandemente, pelo menos em determinados países, 
pelo primeiro terço do século XVIII. E só termina com a 
chegada progressiva e maciça ao mercado mundial de novas 
quantidades de metal precioso: o ouro de Moçambique 
primeiramente, e depois do Brasil”. 
PILLORGET, Suzanne. Apogeu e declínio das Sociedades de Ordens – 1610-1787. Em: 
MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Moderna através de textos. 
São Paulo: Contexto, 2005, p. 131.  

 
Nos séculos XVI e XVII, o princípio segundo o qual a riqueza 
de um país estava diretamente relacionada à sua capacidade 
em acumular o máximo de ouro e prata recebeu o nome de:  
 
(A) Mercantilismo. 
(B) Metalismo. 
(C) Industrialismo. 
(D) Comercialismo. 

 
        QUESTÃO 43 
 

“[...] o trabalho dos carpinteiros, o espanto dos índios diante da 
‘ferramenta de ferro’, eles que possuíam apenas ‘pedras feitas 
como cunhas, metidas em um pau entre duas talas, mui bem 
atadas’, a grande cruz, que repousava contra uma árvore, à 
espera de sua elevação, devotadamente beijada pelos 
portugueses, imitados em seguida por dez ou doze nativos [...]” 
COLI, Jorge. Primeira Missa e invenção da descoberta. Em: NOVAES, Adauto (org.). A 
descoberta do homem e do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 109-110. 
 
A narrativa da primeira missa realizada por Pero Vaz de 
Caminha e representada na pintura de Victor Meirelles aponta 
para a tentativa de  
 
(A) anunciar a violência que viria a fazer parte do processo de 

colonização.  
(B) demonstrar respeito para com a cultura e a religiosidade 

indígena. 
(C) demonstrar a desconfiança dos portugueses em relação 

aos indígenas. 
(D) hierarquizar as diferenças existentes entre as culturas 

indígenas e a cultura europeia no início da colonização. 
 
        QUESTÃO 44 
 
Aqueles que foram da Espanha para esses países (e se têm na 
conta de cristãos) usaram duas maneiras gerais e principais 
para extirpar da face da terra aquelas míseras nações. A 
guerra (...) e a servidão.  
LAS CASAS, Bartolomeu. O paraíso destruído. Porto Alegre: L&PM, 2001. (Adaptado). 

 
A servidão indígena na América de colonização espanhola 
estava organizada em dois sistemas distintos:  
 
(A) Os Asentamientos e a Encomienda. 
(B) A Mita e a Encomienda. 
(C) A Mita e o Repartimiento. 
(D) A Encomienda e os Asentamientos. 

        QUESTÃO 45 
 
A economia açucareira, no Brasil Colonial, estava ancorada:  
 
(A) na organização de vilas, de arraiais e de dioceses.  
(B) na descoberta de minas de ouro e de prata e em uma 

forte estrutura de arrecadação de impostos.  
(C) nas extensas propriedades, no grande número de 

escravos e na utilização de mão de obra especializada. 
(D) em um forte mercado interno capaz de consumir o açúcar 

produzido nos engenhos. 
 

        QUESTÃO 46 
 
“Com frequência, encontramos propostas de compra e venda 
de negros cativos, louvando suas qualidades como a 
humildade, conformismo, ausência de vícios ou defeitos e boa 
saúde”.  
PINSKI, Jaime. A escravidão no Brasil. São Paulo: Contexto, 2006, p. 45. 

 
De acordo com o fragmento, ainda que jornais liberais da 
segunda metade do século XIX publicassem artigos contra a 
escravidão, reafirmava-se 
 
(A)  o caráter de mercadoria dos escravos. 
(B)  a não necessidade do mercado de escravos. 
(C)  a unidade em torno do discurso abolicionista. 
(D) o desconhecimento das leis abolicionistas. 

 
 
 
        QUESTÃO 47 
 
A ideia de promover “zôos humanos” surgiu em vários países 
europeus por volta de 1870. Na Alemanha, por volta de 1874, 
Karl Hagenbeck, decidiu exibir nativos de Samoa e esquimós 
do Alasca como populações “puramente naturais.” O sucesso 
foi enorme. Isso levou Geoffrey Saint-Hilaire, do Jardim de 
Aclimação, a organizar “espetáculos etnológicos” apresentando 
“núbios” e os esquimós aos parisienses.  A frequência dobrou; 
e o jardim recebeu naquele ano um milhão de pagantes.  
LOPES, Nei. O racismo explicado aos meus filhos. São Paulo: Agir, 2007. (Adaptado). 

 
O surgimento desse tipo de espetáculo ajudou  
 
(A) a população europeia a conhecer  povos e culturas não 

europeias que, de outro modo, permaneceriam 
desconhecidas dos europeus, contribuindo assim para 
aproximação entre povos diferentes. 

(B) a construir uma ideia preconceituosa sobre os povos não 
europeus, ajudando a difundir teorias científicas racistas e 
legitimando a dominação europeia então em curso em 
regiões como a África e Ásia através dos impérios inglês, 
francês, belga, etc. 

(C) as campanhas anti-escravistas na Europa ao aproximar a 
população culta europeia de grupos, considerados então, 
vítimas dos traficantes de escravos. 

(D) a dar início à intensa campanha pelos direitos humanos 
dos povos não europeus, o que acabou por deslegitimar 
as propostas imperiais de países como Inglaterra, França 
e Alemanha.  
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QUESTÃO 48 

Muito pouco se sabe acerca do ocorrido nos bastidores da 
diplomacia europeia capaz de informar os propósitos e 
resultados das negociações que culminaram em um dos 
períodos mais violentos da época contemporânea, a 
colonização da África ocorrida a partir da Conferência de 
Berlim de 1885. 
HERNANDEZ, Leila. A África na sala de aula. São Paulo: Selo Negro, 2005. (Adaptado).  

 
Entre os elementos norteadores da colonização da África 
definidos pela Ata Geral da Conferência de Berlim estavam 
 
(A) o respeito à longa história de presença europeia em 

partes significativas do continente, como na região do 
lago Vitória. 

(B) o princípio de monopólio da navegação dos rios como o 
Congo e o Níger por parte das metrópoles que 
controlavam as regiões onde os rios se localizavam. 

(C) a ocupação efetiva dos territórios coloniais definidos na 
Conferência como condição de reconhecimento 
internacional de domínio dos mesmos por parte de 
determinado país. 

(D) a implementação de trabalho escravo e a proteção à 
ordem cultural e social dos grupos africanos sob domínio 
das metrópoles. 

        QUESTÃO 49 
 
O historiador José Murilo de Carvalho discorda da ideia de que 
o povo assistiu bestializado a tomada do poder pelos 
republicanos em 1889 porque 
 
(A) houve intensa participação popular no evento de 15 de 

novembro de 1889, ao contrário do que afirmavam os 
positivistas. 

(B) o caráter sagrado dos signos religiosos nas imagens da 
Proclamação da República demonstra a participação 
popular. 

(C) o povo compreendia a mudança de regime, apenas não 
se manifestava seguindo os modelos tradicionais de 
participação política.  

(D) havia resistência dos militares positivistas em compor com 
os fazendeiros mineiros e paulistas no ato da 
Proclamação da República. 

 
        QUESTÃO 50 
 
“Entre 1900 e 1920, os Estados Unidos intervieram nos 
assuntos internos de pelo menos seis países do Hemisfério”.  
FERNANDES, Luis E. & MORAIS, Marcus V. “Os EUA no século XIX”. Em: História dos 
Estados Unidos. São Paulo: Editora Contexto, 2007, p. 169. 

 
Neste contexto, por exemplo, 
 
(A) os EUA promoveram a independência do Panamá em 

1903 com a intenção de promover a livre determinação 
dos povos americanos. 

(B) os EUA ajudaram na independência do Panamá em 1903 
a partir de solicitação dos panamenhos que lutavam em 
uma guerra pela independência nacional contra a 
Colômbia. 

(C) os EUA promoveram a independência do Panamá em 
1903 com a intenção de construir um canal entre os 
oceanos Atlântico e Pacífico. 

(D) os EUA promoveram a independência do Panamá em 
1903 dentro da política “América para os americanos,” 
pois livraram a região do istmo da secular dominação 
espanhola.  

        QUESTÃO 51 
 
“É a própria revolução que rompe o terreno da continuidade 
histórica e criar as condições materiais para intervir à força 
sobre as mentalidades atrasadas e desintegrá-las. A educação 
não pode corroer dia a dia os modos de vida tradicionais e a 
sabedoria arcaica de um mundo ainda agrário e pagão, nem 
permitir a passagem das trevas da superstição.”  
SALOMONI, Antonella. Lenin e a Revolução Russa. São Paulo: Ática, 1997, p. 40-41. 

 
De acordo com o fragmento, o pensamento bolchevique, no 
processo revolucionário russo de 1917, na sua essência, 
negava: 
 
(A) a tomada do poder pelos operários.  
(B) a participação dos camponeses na revolução. 
(C) a implantação do socialismo real. 
(D) a mudança de mentalidade como força revolucionária. 

 
        QUESTÃO 52 
 
“Contrariando as interpretações que apontam como principal 
característica do populismo a manipulação e controle das 
massas e sua passividade enquanto ator social, os 
pesquisadores procuram explicar, por novos ângulos de 
abordagem, a adesão da maioria das classes populares ao 
varguismo, inclusive o Estado Novo, período marcado pela 
extrema repressão política e forte controle social”. 
CAPELATO, Maria Helena Rolim. “Estado Novo: novas histórias”. Em: FREITAS, Marcos Cesar 
de. Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 1998, p. 189. 

 
No que se refere à historiografia do Estado Novo, a autora 
sinaliza para novas abordagens que apontam para o populismo 
como sendo 
 
(A) uma fase transitória do capitalismo para o socialismo, 

momento em que as massas participam do poder. 
(B) uma expressão da passividade popular. 
(C) resultado da ação política autoritária. 
(D) um fenômeno que pode ser explicado também pelas 

práticas políticas das massas. 
 
        QUESTÃO 53 
 
“Nós, que sobrevivemos aos Campos, não somos verdadeiras 
testemunhas. Esta é uma ideia incômoda que passei aos 
poucos a aceitar, ao ler o que outros sobreviventes escreveram 
– inclusive eu mesmo, quando releio meus textos após alguns 
anos. Nós, sobreviventes, somos uma minoria não só 
minúscula, como também anômala. Somos aqueles que, por 
prevaricação, habilidade ou sorte, jamais tocaram o fundo. Os 
que tocaram, e que viram a face das Górgonas, não voltaram, 
ou voltaram sem palavras.” 
LEVI, primo. Isto é um homem. Apud HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p. 11. 

 
A partir de 1970, os países europeus começaram a discutir o 
holocausto. O reconhecimento da participação na delação e 
envio de Judeus aos Campos foi considerado, inclusive, parte 
fundamental para o ingresso daqueles países na 
 
(A) Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 
(B) Anistia Internacional (AI). 
(C) União Europeia (UE). 
(D) Organização das Nações Unidas (ONU). 
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        QUESTÃO 54 
 
“As mobilizações atingiram seu ápice em 1963: de junho a 
agosto, o Departamento de Justiça documentou mais de 1412 
manifestações distintas; em uma semana de junho, mais de 15 
mil americanos foram presos por conta de protestos em 186 
cidades. Em agosto de 1963, uma passeata conhecida como 
Marcha de Washington trouxe até a capital 200 mil 
manifestantes para ouvir Luther King em seu famoso discurso 
Eu tenho um sonho”.  
PURDY, Sean. “Os EUA no século XX”. Em: História dos Estados Unidos. São Paulo: Editora 
Contexto, 2007, p. 244. 

 
O texto acima descreve o movimento político conhecido como:  
 
(A) Movimento por Direitos Políticos. 
(B) Movimento por Direitos Humanos. 
(C) Movimentos pelos Direitos do Homem de Cor. 
(D) Movimento por Direitos Civis. 

 
        QUESTÃO 55 
 
“A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a 
humanidade mergulhou no que se pode encarar, 
razoavelmente, como um Terceira Guerra Mundial (...) 
Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares 
globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a 
qualquer momento, e devastar a humanidade”. 
HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 224. 

 
A peculiaridade da Guerra Fria se inscreve  
 
(A) no fato de que a Guerra efetiva, apesar de muitos 

afirmarem ser um perigo real a todo o momento, não se 
efetivou pelo gradual enfraquecimento militar de Estados 
Unidos e União Soviética depois da Segunda Guerra 
Mundial.  

(B) no fato de que, apesar da retórica apocalíptica de Estados 
Unidos e União Soviética, os dois lados não conseguiram 
organizar complexos industriais militares que fizessem 
das ameaças de um lado e outro algo factível para o 
inimigo. 

(C) no fato de que tanto União Soviética quanto Estados 
Unidos terem se preparado, durante anos, para entrar em 
guerra um contra o outro, sem no entanto, evidenciar 
esses preparativos por meio de ameaças públicas de 
iniciar o conflito bélico.  

(D) no fato de que em termos objetivos, apesar da retórica 
apocalíptica de Estados Unidos e União Soviética, não 
existia perigo iminente de guerra, pois as duas 
superpotências aceitaram a distribuição global de forças 
depois da Segunda Guerra Mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        QUESTÃO 56 
 
As grandes viagens dos séculos XV e XVI foram também uma 
abundante fonte de fantasias de todos os gêneros, uma fábrica 
do fantástico e do maravilhoso.  
BENASSAR, Bartolomé. “Dos mundos fechados à abertura dos mundos.” Em: NOVAES, 
Adauto. A descoberta do homem e do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 92. 
 

A Expansão Marítima Europeia envolveu interesses 
econômicos  
  
(A) e um ambiente cultural que forneceu o imaginário 

articulado pelos navegadores na descrição das regiões 
visitadas, evidenciando a complexidade dos processos 
históricos que não podem ser restringidos a uma de suas 
dimensões. 

(B) e um ambiente geopolítico no qual os Estados nacionais 
manipulavam o fantástico como forma de esconder dos 
demais reinos as pontecialidades das terras descobertas, 
evidenciando o uso político do imaginário. 

(C) e um ambiente religioso que promovia as descrições 
fantásticas dos mundos descobertos como forma de 
manter o controle do clero sobre a população que desejava 
emigrar às terras encontradas, evidenciando a 
manipulação da população através do imaginário. 

(D) e um ambiente político interno aos reinos que promovia as 
descrições fantásticas das novas terras como modo de 
impedir a emigração em massa àquelas, e, por 
conseguinte a desestabilização da ordem social 
hierárquica interna, evidenciando a profunda relação entre 
controle político e controle do imaginário. 

 
        QUESTÃO 57 
 
“O estudo da localidade ou da história regional contribui para 
uma compreensão múltipla da História, pelo menos de micro-
histórias, pertencentes a alguma outra história que as englobe 
e, ao mesmo tempo, reconheça sua particularidades”. 
SCHMIDT, M. A. & CAINELLI, M. Ensinar história. São Paulo: Scipione, 2004, p. 113. 
 

Entre as possibilidades abertas pelo trabalho em sala de aula 
com História local e regional não está  
 
(A) a inserção do aluno na comunidade da qual ele faz parte, 

ajudando-o na compreensão de si mesmo como sujeito 
histórico. 

(B) a construção de uma história plural, menos homogênea, 
que não colabore para silenciar a multiplicidade de vozes 
dos diferentes sujeitos da História. 

(C) um melhor estabelecimento, por parte do aluno, de 
semelhanças e diferenças no que diz respeito às 
evidências de mudanças, conflitos e permanências sócio-
históricas. 

(D) o desfavorecimento de atitudes investigativas, pois 
atividades baseadas no cotidiano do aluno dificultam a 
reflexão sobre as verdadeiras fontes históricas. 

        QUESTÃO 58 
 
“O historiador precisa olhar em torno de si, perceber as 
necessidades do presente e formulá-las, transformá-las em 
uma investigação histórica, que traga informações aos homens 
do presente.” 
REIS, José Carlos. Teoria & História: tempo histórico, história do pensamento, histórico 
ocidental e pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, p. 16. 
 
Deve ser evitado numa investigação de natureza 
historiográfica: 
 
(A) o anacronismo. 
(B) o uso da memória. 
(C) o uso das fontes primárias. 
(D) o uso de fontes secundárias. 
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PROVAS DE CONHECIMENTOS  
 

 

        QUESTÃO 59 
 
As “santas missões” alteravam o cotidiano e o tempo da 
normalidade da vida dos cristãos em cidades do norte de 
Goiás, no século XIX. Essa prática missionária foi desenvolvida 
à época: 
 
(A) pelos frades dominicanos. 
(B) pelas educadoras batistas. 
(C) pelos irmãos orionitas. 
(D) pelos educadores presbiterianos. 

 
 
        QUESTÃO 60 
 
“O marco inicial da luta pela criação do Estado do Tocantins foi 
a instalação da Comarca do Norte, em 1809, quando D. João 
VI dividiu a então Província de Goyaz em duas unidades da 
federação. O primeiro nome do hoje Tocantins foi São João de 
Duas Barras e a sede da Comarca foi instalada na Vila do 
mesmo nome. Mais tarde a Vila ganhou o nome de São João 
da Palma.”  
“A verdadeira história da criação do Estado do Tocantins.” Estado do Tocantins, n. 3, dez. 
1989, p. 04. APUD OLIVERIA, Rosy. “A invenção do Tocantins.” In: GIRALDIN, Odair (Org). A 
(trans)formação histórica do Tocantins. Goiânia: Editora da UFG, 2004, p. 17. 

 
Sabendo que o trecho acima faz parte da “história” escrita por 
aqueles que defendiam a criação do Estado do Tocantins em 
1988, o historiador deve 
  
(A) estudar os eventos de 1809 como parte da história de luta 

do Tocantins por sua autonomia, reforçando a memória 
do Estado e cumprindo o papel social do historiador. 

(B) reconstruir as conexões históricas que ligaram os eventos 
de 1809 a 1988 através de pesquisa científica, abdicando, 
quando for o caso, da crítica das fontes que indiquem tal 
ligação. 

(C) reforçar, através de pesquisas empíricas, o discurso 
regional visto o papel do historiador na construção das 
identidades socais. 

(D) problematizar a relação artificial que os partidários da 
autonomia do Tocantins estabeleceram entre 1809 e 
1988, mostrando que ela se adequava aos interesses 
políticos daquele grupo, o que se configura como uso 
político do passado.  

 


