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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.barras2018@gmail.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PI 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este Caderno, com 30 (trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português LDB/Fund.Educação Conhec. Específicos 

10 05 15 
 

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09.Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

C

 
 

B 

B A 

Exemplo: 

 

PROFESSOR ENSINO FUND. DO 1° AO 5° ANO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PI 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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01) A assertiva em que a oração subordinada 
substantiva está indevidamente classificada é: 

 

(A) Desejamos apenas isto: QUE VOCÊ VOLTE. 
(apositiva) 

(B) Desejamos QUE VOCÊ VOLTE. (objetiva indireta) 

(C) É necessário QUE VOCÊ VOLTE. (subjetiva) 
(D) Temos necessidade DE QUE VOCÊ VOLTE. 

(completiva nominal) 
 

02) A assertiva que contempla uma oração do tipo 
subordinada adjetiva é: 

 

(A) Dir-se-ia QUE ELE ESTAVA CEGO. 
(B) O professor gosta dos alunos QUE ESTUDAM. 
(C) Parece QUE A SITUAÇÃO MELHOROU. 
(D) Sabe-se QUE ELE É RICO. 
 

03) Assinale a alternativa que NÃO esteja 
completamente nos padrões da Norma Culta da 
língua: 

 

(A) Aborígine, Cumeeira e Desperdício. 

(B) Displicência, Influis e Lacrimogêneo. 
(C) Merceeiro, Metereologia e Prazerosamente. 
(D) Privilegio, Ruborizado e Superstição. 

 
04) Em relação aos morfemas é correto afirmar, 

EXCETO: 
 

(A) Desinências verbais são morfemas acrescentados 
ao radical de um verbo. 

(B) Prefixo é o elemento colocado antes do radical de 
uma palavra com a finalidade de acrescentar a 

ela um sentido. 
(C) Radical é aparte que contém o significado da 

palavra. 
(D) Vogal temática é aquela que se junta ao radical 

de um verbo com a finalidade de mudar-lhe o 
sentido. 

 

05) Leia com atenção o quadrinho abaixo: 
 

 
http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br 

Frases dos balões: 

– Governo eleva salário mínimo para R$ 622,73. 

– Esses setenta e três centavos é só pra gozar com a 
nossa cara! 

 
Na fala do telespectador percebemos um erro de: 
(A) Concordância verbal. 
(B) Ortoépia. 

(C) Prosódia. 

(D) Vício de linguagem: gerundismo. 
 

06) No processo de derivação, está 
INCORRETAMENTE exemplificado: 

 

(A) Derivação parassintética: alistar, envergonhar, 
enegrecer. 

(B) Derivação por prefixação: supersônico, pré-
história, refresco. 

(C) Derivação por sufixação: dentista, jogador, 

boiada. 
(D) Derivação regressiva: sapataria, realizar, 

desligar. 
 
07) No trecho abaixo percebemos características do 

gênero textual: 
 

“Olívia era atraente, tinha uns olhos quentes, uma 

boca vermelha, de lábios cheios.”  

Érico Veríssimo, Olhai os lírios do campo. 

 
(A) Descritivo. 
(B) Dissertativo argumentativo. 
(C) Dramático. 
(D) Épico. 
 

08) Pela análise mórfica dos termos em destaque 
abaixo, é INCORRETO afirmar: 

 

Nós o DETIVEMOS quando tentou quebrar a 

CAFETEIRA. 

 

(A) Cafeteira: substantivo comum, concreto, 
feminino, singular, derivado, formado por 
sufixação. 

(B) Cafeteira: substantivo simples, concreto, 
feminino, singular, derivado, formado por 
derivação parassintética. 

(C) Detivemos: voz ativa, formado por prefixação 

(de+ter). Radical: tiv; prefixo: de; vogal 
temática: e; desinência número-pessoal: mos. 

(D) Detivemos: Primeira pessoa do plural do pretérito 
perfeito simples do indicativo do verbo irregular 
da segunda conjugação deter.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 

http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br/
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09) Possui a mesma classificação quanto ao tipo de 
oração coordenada sindética que a da oração em 

destaque abaixo, a assertiva: 
 

Não senti fome nem sede. 

 
(A) Ela passou duas horas embaixo dos escombros e 

foi salva. 

(B) O brasileiro adia, logo existe. (Paulo Mendes 
Campos) 

(C) Ou rezava em voz alta ou morria de medo. 
(D) Se desmorono ou se edifico. (Cecília Meireles) 
 

10) Temos uma oração indevidamente classificada 
em: 

 

(A) Não se sabia SE ELA VINHA. (oração subordinada 

substantiva subjetiva) 
(B) Peço QUE DESISTAS. (oração subordinada 

substantiva objetiva direta) 
(C) Peço-lhes QUE VOLTEM AMANHÃ. (oração 

subordinada reduzida) 
(D) Pedi QUE TIVESSEM CALMA. (oração 

subordinada) 
 

 

 

 

11) Os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base 
nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. Dessa forma e INCORRETO afirmar 
em: 

 

(A) Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e 
política, especialmente do Brasil. 

(B) O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente 
curricular facultativo nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos. 
(C) O ensino da história do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e 
europeia. 

(D) Na parte diversificada do currículo será incluído, 

obrigatoriamente, a partir da quinta série, o 
ensino de pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha ficará a cargo da 
comunidade escolar, dentro das possibilidades da 
instituição. 

 

 

12) A educação escolar compõe-se de EXCETO: 
 

(A) Educação infantil,  
(B) Ensino fundamental e ensino médio; 
(C) Educação superior; 
(D) Curso técnico profissionalizante; 

 

13) De acordo com a LDB podemos destacar 

corretamente que: 
 

(A) Os municípios incumbir-se-ão de: organizar, 
manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-
os às políticas e planos educacionais da União e 
dos estados; 

(B) Exercer ação redistributiva em relação às 
finanças estudantis; 

(C) Baixar normas complementares para o estado; 

(D) Autorizar, credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema do município; 
 

14) Os objetivos educacionais tem pelo menos três 
referências para sua formulação: 

 
I. Os valores e idéias – proclamados na legislação 

da classe dominante. 
II. Os conteúdos básicos da ciências – prática social 

da humanidade; 
III. As necessidades e expectativas de formação 

cultural exigidas pela produção majoritária da 
população majoritária da sociedade; 

IV. O sistema escolar – finalidade educativa 

determinada pela classe minoritária; 
 

Esta correta a alternativa: 
(A) II,III,IV; 

(B) II,IV; 
(C) III,IV; 
(D) I,II,III; 

 

15) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem 
o primeiro nível de concretização curricular. São 

uma referência nacional para o ensino 
fundamental; estabelecem uma meta educacional 
para a qual devem convergir as ações políticas do 
Ministério da Educação e do Desporto, tais como 
os projetos ligados à sua competência na 
formação inicial e continuada de professores, à 
análise e compra de livros e outros materiais 

didáticos e à avaliação nacional. Sendo que o 
mesmo tem a função de: 

 

(A) Têm como função subsidiar a elaboração ou a 
revisão curricular dos Estados e Municípios, 
dialogando com as propostas e experiências já 
existentes, incentivando a discussão pedagógica 
interna das escolas e a elaboração de projetos 
educativos, assim como servir de material de 
reflexão para a prática de professores. 

(B) Devem ser vistos como materiais que subsidiarão 
a escola na constituição de sua proposta 
educacional mais geral, num processo de 
interlocução em que se compartilham e 
explicitam os valores e propósitos que orientam o 
trabalho educacional que se quer desenvolver e o 

estabelecimento do currículo capaz de atender às 

reais necessidades dos alunos. 

LDB/FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

QUESTÕES DE 11A 15 
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(C) Realizar a programação das atividades de ensino 
e aprendizagem na sala de aula. quando o 

professor, segundo as metas estabelecidas na 
fase de concretização anterior, faz sua 

programação, adequando-a àquele grupo 
específico de alunos. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 

 

 

16) Veja abaixo alguns itens importantes nas 
coordenadas geográficas e em seguida identifique 

a alternativa INCORRETA: 

 
(A) Plano Equatorial: É um plano imaginário que 

divide a Terra em dois pólos: norte e sul, de 
forma igual, mas de uma maneira metafórica, é o 
mesmo que cortar uma laranja em duas partes 

iguais com uma faca. 
(B) Paralelos: É a localização de um ponto da 

superfície medida em graus, nos paralelos e no 
meridiano de Greenwich. 

(C) Meridianos: São linhas imaginárias paralelas ao 
meridiano de Greenwich que ligam os pólos norte 
e sul. 

(D) Latitude: É a distância medida em graus de um 
determinado ponto do planeta entre o arco do 
meridiano e a linha do equador. 

 
17) Sobre o período da Idade Média identifique o 

item INCORRETO: 
 

(A) A Alta Idade Média foi caracterizada, em termos 
de conjuntura política, por movimentos de 
fragmentação e unidade. Os reinos germânicos 
desmantelaram a unidade imperial, mas ao 
mesmo tempo eram frágeis e de existência 
efêmera. 

(B) A Baixa Idade Média é o período da Idade 
Média que se estende do século XI ao século XV. 
Esse período é caracterizado pelo momento 
histórico de crise do modo de produção feudal e 
das relações econômicas,  sociais e culturais a ele 
relacionadas, isto é, a derrocada do 

mundo medieval. 

(C) A Alta Idade Média é, a grosso modo, 
caracterizada pela  ruralização da  sociedade  
(em oposição a "urbanidade" clássica), por uma 
economia quase auto-sustentada e de fraco 
movimento de trocas comerciais, pelo quase 
desaparecimento da cultura laica e pelo domínio 
cultural do clero e, por fim, pela enorme 

expansão da igreja cristã. Foi também a era 
de ouro para o povo muçulmano durante 
a expansão árabe 

(D) Todas as alternativas estão erradas. 
 
 

 

 
 

18) Complete corretamente: 
 

A necessidade dos fusos é devido ao movimento de 
rotação da Terra, durante o qual ela gira no seu 

próprio eixo, esse movimento dá origem a dias e 
noites, perfazendo em 24 horas. Ao realizar o 
movimento da Terra (rotação), um lado do planeta 
recebe luz solar (dia) e o outro lado fica sombreado 
(noite), o movimento e a luz do sol que incide criam 
as variações como manhã, tarde, noite, madrugada, 
então sempre há 24 horas distintas. A partir dessas 

informações verifica-se que a Terra, que é esférica, 
possui ________, e o movimento de rotação que ela 
realiza gasta _________para ser realizado, se 
dividirmos _______ por ________ horas, obteremos 
_____, então, cada _______, que é a distância entre 
dois meridianos, corresponde  a _______, isso é 

denominado fuso horário. 
 
(A) 390º, 24 horas, 390º, 24 horas, 15º, 15º, 1 

hora; 
(B) 360º, 24 horas, 360º, 24 horas, 15º, 15º, 1 

hora; 
(C) 260º, 24 horas, 260º, 24 horas, 12º, 12º, 1 

hora; 
(D) 390º, 24 horas, 390º, 24 horas, 12º, 12º, 1 

hora; 
 
19) As afirmações abaixo sobre o relevo brasileiro 

estão corretas porem apenas uma delas é FALSA, 
identifique-a: 

 
(A) Apresenta grande variedade de formas, como 

planícies, planaltos, depressões relativas, costas 
e montanhas muito antigas. 

(B) Apresenta dobramentos modernos, depressões 
absolutas e áreas formadas por vulcanismo 

recente. 
(C) Apresenta modestas altitudes, já que a quase 

totalidade das terras possui menos de 1.000 
metros de altitude e somente meio por cento do 
território encontra-se acima desse limite. 

(D) É predominantemente constituído por planaltos 
(58,5%), seguidos das planícies ou terras baixas 

conhecidas como platôs (41%). 
 
20) A partir das décadas de 1940 e 1950, a 

construção de rodovias ganhou poderoso impulso 

devido a três fatores principais: a criação do 
Fundo Rodoviário Nacional, em 1946, que 
estabeleceu um imposto sobre combustíveis 

líquidos, usado para financiar a construção de 
estradas pelos estados e a União; a fundação da 
Petrobrás, em 1954, que passou a produzir 
asfalto em grande quantidade; e a implantação 
da indústria automobilística nacional, em 1957. 
Em 1973 passou a vigorar o Plano Nacional de 

Viação, que modificou e definiu o sistema 
rodoviário federal. Compõe-se o sistema federal 
algumas rodovias, identifique–as corretamente: 

 
I. 8 rodovias radiais, com ponto inicial em Brasília e 

numeração iniciada por zero; 

II. 14 rodovias longitudinais, no sentido norte-sul, 

com numeração iniciada em um;  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÕES DE 16A 30 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Expans%C3%A3o_%C3%A1rabe&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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III. 21 rodovias transversais, no sentido leste-oeste, 
com numeração iniciada em dois;  

IV. 29 rodovias diagonais, cuja numeração começa 
em três;  

V. 78 rodovias de ligação entre cidades, com 
numeração iniciada em quatro; 

 
(A) Estão corretas apenas 3 alternativas. 
(B) Apenas 1 e 4 estão corretas. 
(C) Todas as alternativas estão corretas. 
(D) Nenhumas das alternativas estão corretas. 

 
21) Os trechos hidroviários mais importantes, do 

ponto de vista econômico, encontram-se no 
Sudeste e no Sul do País. O pleno 
aproveitamento de outras vias navegáveis 
dependem da construção de eclusas, pequenas 

obras de dragagem e, principalmente, de portos 
que possibilitem a integração intermodal. Entre 
as principais hidrovias brasileiras, destacam-se 
duas: 

 
(A) Hidrovia Tietê-Paraná e a Hidrovia Taguari-

Guaíba. 

(B) Hidrovia Araguaia-Tocantins, Hidrovia São 
Francisco. 

(C) Hidrovia da Madeira, Hidrovia Tietê-Paraná. 
(D) Hidrovia Taguari-Guaíba, Hidrovia São Francisco. 
 
22) Como sabemos, de acordo com o modo de 

obtenção de alimento, a comunidade de um 

ecossistema, de maneira geral, é constituída por 
três tipos de seres: 

 
I. Produtores: os seres autótrofos 

quimiossintetizantes (bactérias) e 
fotossintetizantes (bactérias, algas e vegetais). 

Esses últimos transformam a energia solar em 
energia química nos alimentos produzidos. 

II. Consumidores primários: os seres herbívoros, 
isto é, que se alimentam dos produtores (algas, 
plantas etc.) os carnívoros que se alimentam de 
consumidores primários (os herbívoros). 

III. Consumidores terciários ou quaternários, que se 

alimentam, respectivamente, de consumidores 
secundários e terciários. 

IV. Decompositores: as bactérias e os fungos que se 
alimentam dos restos alimentares dos demais 

seres vivos. Esses organismos (muitos 
microscópicos) têm o importante papel de 
devolver ao ambiente nutrientes minerais que 

existiam nesses restos alimentares e que 
poderão, assim, ser reutilizados pelos produtores. 

 
Marque a assertiva: 
(A) I,II,IV apenas; 
(B) I,III,IV apenas; 

(C) II,IV apenas; 
(D) I,II,III,IV apenas; 
 
 
 
 

 

 

23) Na década de 80, com o fim da corrida 
tecnológica e armamentista entre as 

superpotências, a chamada Guerra Fria, os 
Estados Unidos "grandes vencedores", se tornam 

as grandes nações hegemônicas inaugurando a 
Nova Ordem Mundial. Nesse novo mundo, o 
poder estar com quem tem o domínio da 
tecnologia. A disputa continua, mas o mercado é 
o novo campo de batalha. O mundo 
anteriormente bipolarizado, marcado pela disputa 
entre o Bloco Socialista e o Bloco Capitalista, 

passa a ser um mundo multipolarizado. Os países 
se organizam em blocos para garantir mercado, 
complementar sua economia e se fortalecer. São 
três os Megablocos identifique-os corretamente: 

 
(A) O NAFTA, União Européia, Tigres Asiáticos; 

(B) A ALCA, União Européia, BLINC; 
(C) O NAFTA, União Européia, G8; 
(D) O NAFTA, União Européia, ALCA; 
 
24) É denominado “Nova República” na história do 

Brasil: 
 

(A) O período imediatamente posterior ao Regime 
Militar, época de exceção das liberdades 
fundamentais e de perseguição a opositores do 
poder. É exatamente pela repressão do período 
anterior que afloram, de todos os setores da 
sociedade brasileira o desejo de iniciar uma nova 
fase do governo republicano no país, com 

eleições diretas, além de uma nova constituição 
que contemplasse as aspirações de todos os 

cidadãos. 
(B) Inicia-se com o fim do mandato do presidente e 

general João Batista de Oliveira Figueiredo, mas 
mesmo antes disto, o povo havia dado um 

notável exemplo de união e de cidadania, ao sair 
às ruas de todo país, pressionando o legislativo a 
aprovar a volta da eleição direta para presidente, 
a Campanha das Diretas-Já, que não obteria 
sucesso, pois a Emenda Dante de Oliveira, como 
ficou conhecida a proposta de voto direto, acabou 
sendo aprovada. 

(C) O período após o mandato de Sarney, as 
primeiras eleições diretas ocorrem em quase 
trinta anos, sendo eleito Fernando Collor de 
Mello. Com um estilo moderno e discurso 

moralizante, elabora um plano econômico 
peculiar para acabar com a inflação e que resulta 
em mais um fracasso. Logo mais dois planos 

paliativos se seguem, mas as denúncias de 
corrupção “afogam” o presidente, que é obrigado 
a renunciar em 1992 para não ser impedido pelo 
Congresso. 

(D) Nenhumas das alternativas. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/regime-militar/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/regime-militar/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/governo-de-joao-figueiredo/
http://www.infoescola.com/direito/poder-legislativo/
http://www.infoescola.com/historia/diretas-ja/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/emenda-constitucional-dante-de-oliveira/
http://www.infoescola.com/politica/governo-collor/
http://www.infoescola.com/politica/governo-collor/
http://www.infoescola.com/economia/planos-de-combate-a-inflacao-no-brasil/
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25) Complete as lacunas corretamente: 
 

Cerca de 90% do território brasileiro localiza-se entre 
os trópicos de __________e ___________, motivo 
pelo qual usamos o termo "país tropical". Atravessado 
na região norte pela Linha do _________e ao sul pelo 
Trópico de _______, a maior parte do Brasil situa-se 

em zonas de latitudes baixas, nas quais prevalecem 
os climas ____________, com temperaturas médias 
em torno de ____________. 
 
(A) Câncer e capricórnio, Equador, capricórnio, 

quentes e úmidos, 20 ºC; 
(B) Câncer e Meridianos de Greenwich, Equador, 

capricórnio, quentes e úmidos, 26 º C; 
(C) Câncer e capricórnio, Equador, capricórnio, 

quentes e chuvosos, 20 ºC; 

(D) Câncer e Capricórnio, Meridiano de Greenwich, 
Câncer, seco e quentes, 30 ºC;   

 
26)  Sobre as Regências no Brasil identifique a 

alternativa INCORRETA: 
 

(A) Por Pedro II ter 6 anos na época em que herdou 
o Brasil, a Constituição de 1824 previa que, na 
hipótese de não haver um descendente real apto 

a governar o Império, o Brasil seria comandado 
por uma regência de dois. 

(B) A Regência Trina Provisória foi convocada em 17 
de Julho de 1831, e tinha um representante das 
três grandes vertentes políticas no país: os 
liberais (Senador Campos Vergueiro), os 

conservadores (Carneiro de Campo) e os 
militares (General Francisco de Lima e Silva, o 

Chico Regência). A eles caberia a realização de 
eleições, para a escolha da Regência Trina 
Permanente. 

(C) Nesse ínterim, o Ministro da Justiça Padre Diogo 
Feijó conseguiu influência política suficiente para, 

em 1834, criar o Ato Adicional, que fazia da 
Regência Trina uma Regência Una - ou seja, um 
só regente. Ele foi eleito como Regente Uno em 
eleições democráticas. 

(D) O Regente Feijó se mostrou democrático, pois 
criou Assembléias Legislativas provinciais, para 
dar maior autonomia às províncias brasileiras. 

Além disso, ele deu à cidade do Rio de Janeiro o 
status de município neutro. Mas ele não 
conseguiu controlar as revoltas populares, e foi 

afastado. Em seu lugar ficou o Padre de Araujo 
Lima, marquês de Olinda. Foi em sua regência 
que o golpe da Maioridade foi dado. 

 
27) São práticas agrícolas e atividades de exploração 

comuns em quase todo o país que têm provocado 
prejuízos ao solo EXCETO. 

 
(A) Monocultura é a substituição da cobertura 

vegetal original, geralmente composta por várias 

espécies de plantas, por uma cultura única. 
(B) Desmatamento retirar a vegetação de um 

determinado local, além de alterar a paisagem 
contribui para o enfraquecimento do solo. O solo 
exposto fica sujeito à erosão, que é capaz de 
alterar a paisagem numa velocidade bem maior 

que os processos naturais. 

(C) Queimada é uma prática antiga e barata, pois 
não é necessário gastar dinheiro com máquinas. 

O fogo mata, além das plantas animais e os 
microrganismos. As cinzas são transportadas 

facilmente para outros locais, empobrecendo, 
desta maneira, o solo. 

(D) Drenagem utilizada para retirar o excesso de 
água dos terrenos muito úmidos. Costuma-se 
abrir valas, fazer aterros ou plantar vegetais que 
absorvem muita água, como o eucalipto.  

 

28) Sobre a antiguidade oriental é correto afirmar 
em: 

 
I. Antiguidade Oriental corresponde à história das 

civilizações egípcia, mesopotâmia, fenícia, 
hebraica e persa. Estes povos ocuparam regiões 

que, atualmente, correspondem ao Oriente 
Médio.  

II. Essas civilizações indicavam uma sociedade 
estratificada com acentuada divisão social do 
trabalho. Tinham avançada agricultura (canais de 
irrigação), artesanato e comércio bastante 
desenvolvido e uma complexa organização 

político administrativa. As realizações artísticas 
(arquitetura) e intelectual transparece nos 
sistemas de escrita, notações numéricas, 
calendários, etc. 

III. Na Idade Antiga, tanto na Ásia quanto no norte 
da África, predominava os modos de produção 
asiática ou oriental com caracterizado pelo 

trabalho compulsório das comunidades coletivas 
onde a propriedade pertencia ao Estado que era 

representado por um monarca com elevada 
centralização de poderes e caráter divino. 

IV. A terra era propriedade do Estado, a população 
pagava tributos ao governante através da 

servidão coletiva, fosse prestando serviços nas 
grandes obras ou enviando boa parte da 
produção agrícola. 

 
(A) Somente 3 alternativas estão corretas; 
(B) As alternativas III e IV estão corretas; 
(C) A alternativa I esta errada; 

(D) Todas as alternativas estão erradas; 
 
29) Sobre a afirmação identifique a 

alternativaINCORRETAa respeito dos solstícios 

ou dos equinócios: 
 
(A) Solstício– iluminação desigual nos dois 

hemisférios terrestres, ocasionando diferenças de 
duração entre os dias e as noites, sendo os dias 
mais longos no solstício de verão e as noites mais 
longas nos solstícios de inverno.  

(B) Os equinócios, indicam o final da primavera e 
outono nas regiões próximas ao equador. 

(C) Equinócio – período em que o Sol, passando pelo 
Equador, ilumina igualmente os dois hemisférios; 
os dias são iguais às noites. 

(D) Os solstícios determinam o início do inverno e 
verão. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Justi%C3%83%C2%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_Feij%C3%83%C2%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_Feij%C3%83%C2%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/1834
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%83%C2%AAs_de_Olinda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%83%C2%AAs_de_Olinda
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30) A vinda da família real portuguesa para o Brasil 
se deu no ano de 1808, após a invasão das 

tropas de Napoleão Bonaparte a Portugal. Essa 
invasão foi causada porque aFrança não 

conseguiu derrotar a Inglaterra em uma disputa 
militar. Para isso Napoleão proibiu que os países 
da Europa Continental fizessem qualquer tipo de 
comércio com os ingleses criando um decreto 
que se constitui como: 

 
(A) Revolução francesa. 

(B) Tríplice aliança. 
(C) Bloqueio Continental. 
(D) Revolução inglesa. 
 


