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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. E 

poucas perceberam essa mudança, especialmente no Brasil. Julgam ainda que a competência de 

seus executivos será suficiente para assegurar o sucesso no presente e no futuro. 

Criamos nos últimos 30 anos a mentalidade de que o gestor profissional, bem formado nos 

bancos acadêmicos, tem as ferramentas para motivar equipes, gerar produtividade, azeitar processos 

e atingir metas. 

Com egos inflados e tantas certezas na mente, esse gestor moderno entorpeceu os sentidos, 

que eram as principais ferramentas dos grandes empreendedores do passado e geravam a 

capacidade de observar o mundo que os cercava para, então, agir. Dessa forma, mantinham seus 

negócios conectados com as necessidades da sociedade. 

O mundo ficou mais complexo e passou a se comunicar mais rápido. As empresas ficaram 

mais complexas e passaram a exigir que seus líderes se concentrassem na gestão dos processos e 

rotinas internas. O resultado foi uma desconexão da atenção para com o mundo exterior. 

[...] Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da 

sociedade, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, no caso das 

multinacionais, concentram sua atenção nos mercados mais maduros, no entorno das sedes, e as 

operações mais distantes, como o Brasil, permanecem atuando dentro do velho paradigma. 

As empresas nacionais, por sua vez, ainda apoiam-se basicamente na conversa com as 

esferas de poder, seja por via direta ou por meio de organizações setoriais, limitando-se a uma 

postura reativa às provocações da sociedade civil. Mesmo que consideremos muitas das 

justificativas corporativas razoáveis, isolar-se em um cone do silêncio só agrava o risco de surpresas 

para os negócios em futuro nada distante.  

(Álvaro Almeida - Istoé Negócios 31/10/2016 – adaptado especialmente para essa prova.   

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. O autor faz uma crítica às multinacionais e empresas brasileiras. 

II. Para o autor, muitas empresas ficaram mais complexas e, por isso, se desconectaram do mundo 

exterior. 

III. Mergulhadas em seus negócios, companhias se desconectam das transformações da sociedade e 

ficam ainda mais ameaçadas.  

IV. Por uma questão de ego, os líderes das empresas se concentraram na gestão dos processos e 

rotinas internas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 
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B) II e III. 

C) I, III e IV. 

D) I e III. 

 

02. Considerando o assunto do texto, o título adequado é: 

A) Empresas correm riscos por que não escutam suas demandas. 

B) Os negócios das empresas estão do lado de fora. 

C) As empresas apostam na formação acadêmica de seus gestores. 

D) O mundo e as empresas ficaram mais complexos. 

 

03. Observe a colocação dos pronomes oblíquos  nas frases a seguir: 

I. Mesmo que consideremos muitas das justificativas corporativas razoáveis, isolar-se só agrava o 

risco.   

II. As empresas nacionais, por sua vez, apoiam-se na conversa com as esferas de poder. 

III. Poder-se-ia dizer que a desconexão da atenção para com o mundo exterior prejudica as 

empresas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) Todas estão incorretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

04. “Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta”. Na frase, o uso do acento 

em têm se justifica por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 

C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – muitas empresas.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

05. A regência nominal ou verbal está correta em:  

A) As empresas não estão adequadas no mercado. 

B) A certeza de que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

C) A certeza que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

D) Mantém seus negócios conectados com processos internos. 
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06. Assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação: 

A) O gestor moderno entorpeceu os sentidos. 

B) Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da sociedade. 

C) As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. 

D) O mundo ficou mais complexo, as pessoas passaram a se comunicar mais rápido e as empresas 

ficaram isoladas. 

 

07. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto: 

A) As organizações setoriais, limitam-se a uma postura reativa. 

B) As soluções para os problemas de qualquer negócio, na atualidade, estão do lado de fora das 

empresas. 

C) Isolar-se em um cone do silêncio, mesmo que consideremos muitas das justificativas 

corporativas razoáveis, só agrava o risco de surpresas para os negócios em futuro nada distante.  

D) Nos últimos 30 anos, criamos a mentalidade de que o gestor profissional tem as ferramentas para 

motivar equipes. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Constitui-se um esquema lógico matemático com figuras e números. Com base no mesmo, qual 

será o próximo valor da sequência proposta abaixo: 

 

A) 4. 

B) 42. 

C) 9. 

D) 43. 

 

09. A matemática determina números e dá nomes aos mesmos como se eles fossem famílias, por 

exemplo números inteiros, números racionais, irracionais, complexos, etc... Apresenta-se aqui uma 
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família matemática e se quer saber a sua sequência. Qual a resposta correta? (17, 19, 23, 29, 31, 37, 

41, 43, 47, 53)  

A) 59. 

B) 61. 

C) 67. 

D) 73. 

 

10. Existe uma sequência de letras e números organizados dentro de uma lógica. Veja e analise essa 

lógica e, responda qual será o próximo agrupamento correto: 

A2323N2 D4534O3 H6745P5 

A) R8965Q9. 

B) M6589Q7. 

C) M8956Q7. 

D) M8957Q9. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. A concepção do professor de História norteia metodologicamente suas aulas e a formação 

teórica desse professor coloca-se como fundamental para a sua prática pedagógica.  Ao que se 

refere às correntes e/ou concepções historiográficas, assinale a alternativa onde não encontramos 

características da concepção positivista de história. 

A) A história como objeto de estudo, é considerada como uma estrutura já dada de fatos que, para 

ser conhecida, basta descobrir, colecionar um grande número de acontecimentos com base em 

documentos confiáveis. 

B) Essa concepção tem o conhecimento como reflexo do objeto ou dos fatos sociais, ou seja, aceita 

a possibilidade do produto do processo cognitivo ser uma cópia do objeto, desde que o sujeito deste 

processo seja imparcial. 

C) Essa concepção enfatiza a ordem, a integração, o consenso e, procura eliminar, excluir as 

tensões, os conflitos e todas as manifestações da vida social que não concorram para a ordem e 

funcionalidade da sociedade. 

D) A concepção positivista considera o conhecimento condicionado socialmente, como processo e o 

sujeito como um elemento ativo na relação cognitiva, nega a isenção e a neutralidade das ciências 

sociais.  
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12. Nos anos de 1920 o povo brasileiro conheceu e vivenciou diversos movimentos sociais. 

Assinale entre as alternativas abaixo aquela que representou o movimento de artistas e de 

intelectuais brasileiros que procuravam criar uma cultura verdadeiramente brasileira, isto é, uma 

cultura que não estivesse submetida à cultura estrangeira. O Auge do movimento ocorreu em 1922. 

A) Semana da Cultura Brasileira.                          

B) Semana da Arte Moderna. 

C) Modernismo Brasileiro.                             

D) Semana do Modernismo e Cultura Brasileira. 

 

13.  Referente a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina e suas considerações sobre a 

concepção norteadora para o ensino de História, assinale a alternativa incorreta. 

A) Entre as categorias básicas para o ensino de história destaca-se o tempo. Essa categoria deve ser 

entendida em seus múltiplos aspectos – Tempo Cronológico e Tempo Histórico. 

B) A categoria espaço não pode ser dissociada da noção de tempo. O homem produz socialmente o 

espaço e com ele articula seus modos de vida. Não é possível encontrar a natureza sem o homem. 

C) As relações sociais é uma categoria de menor importância para o estudo da História. Como o 

ensino de história busca no passado explicações para o presente, torna-se difícil reconstruí-lo a 

partir das relações estabelecidas pela sociedade.  

D) A história relaciona-se com as memórias produzidas coletivamente, ou seja, o que determinadas 

sociedades guardaram como referência do passado. Museus e Casa de Cultura são lugares de 

preservação da memória. 

 

14. A Ditadura Militar no Brasil iniciou nos anos de 1964 e terminou em 1985.  Teve como 

características o autoritarismo e o nacionalismo. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela onde 

não encontramos Presidente Brasileiro que governou durante a Ditadura Militar.  

A) Humberto de Alencar Castelo Branco. 

B) Artur da Costa e Silva. 

C) Emílio Garrastazu Médici. 

D) João Belchior Marques Goulart. 

 

15. Segundo à Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina – 2014, (Formação Integral na 

Educação Básica) e suas atualizações, analise as assertivas abaixo e indique a alternativa. 
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I. No processo de elaboração conceitual, que ampara a proposta Curricular de Santa Catarina, a área 

de Ciências Humanas se organiza em torno dos conceitos estruturantes: tempo, espaço e relações 

sociais, que se desdobram em outros conceitos. 

II. Os conceitos da área se desdobram nos conteúdos, abordagens e atividades dos diferentes 

componentes curriculares das Ciências Humanas. Os conteúdos serão selecionados pelos 

professores, a partir das demandas dos sujeitos e do contexto sociocultural da comunidade escolar, 

em processos de planejamento coletivo, ancorados no Projeto Político Pedagógico da escola. 

III. Nas Ciências Humanas, ao promoverem problematizações e debates a respeito do quadro 

político, econômico, cultural e socioambiental que marcam a sociedade capitalista, da trama que 

sustenta a lógica econômica e a cultura do consumo, permitem compreender as relações que os 

grupos humanos estabelecem com a natureza no processo de produção e transformação espacial. 

IV. É a partir das experiências e das vivências dos sujeitos da aprendizagem que se organizam as 

atividades que desenvolvem a conscientização histórica. Para isso, o objetivo é implantar uma 

educação verbalista e propedêutica e oferecer assuntos e objetos de estudo irreconhecíveis aos 

estudantes buscando ampliar os seus conhecimentos.    

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 

16. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas 

atualizações, em seu Art. 15- A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na constituição e nas leis. O direito a liberdade compreende os 

seguintes aspectos, exceto. 

A) Crença e culto religioso. 

B) Opinião e expressão. 

C) Buscar refúgio e exílio em outro país. 

D) Participar da vida política, na forma da lei. 

 

17. O livro Raízes do Brasil é considerado um dos mais importantes clássicos da historiografia e da 

sociologia brasileira. Publicada em 1936, "Raízes do Brasil" aborda aspectos centrais da história da 

cultura brasileira. O texto consiste de uma macrointerpretação do processo de formação da 

sociedade brasileira. A tese central é a de que o legado personalista da experiência colonial 
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constituía um obstáculo, a ser vencido, para o estabelecimento da democracia política no Brasil. 

Assinale a alternativa onde encontramos o autor da obra Raízes do Brasil. 

A) Sérgio Buarque de Holanda. 

B) Gilberto Freyre. 

C) Caio Prado Junior. 

D) Ciro Flamarion S. Cardoso. 

 

18. Revolução Farroupilha, também é chamada de Guerra dos Farrapos (1835 - 1845), eclodiu no 

Rio Grande do Sul e configurou-se, na mais longa revolta brasileira. Durou 10 anos e foi liderada 

pela classe dominante gaúcha, formada por fazendeiros de gado, que usou as camadas pobres da 

população como massa de apoio no processo de luta. Sobre essa revolta assinale as alternativas 

abaixo com (V) verdadeira ou (F) falsa. 

(    ) Entre suas causas está o descontentamento político com o governo imperial brasileiro; a busca 

por parte dos liberais por maior autonomia para as províncias e a revolta com os altos impostos 

cobrados no comércio de couro e charque, importantes produtos da economia do Rio Grande do Sul 

naquela época. 

(  ) A Revolução Farroupilha teve características de movimento messiânico. Os revoltosos 

encontraram o apoio que precisavam nos monges – religiosos que peregrinavam pelos campos 

sulinos pregando a palavra de Deus –, figuras muito respeitada por esse povo. 

(   ) Em 1845, após vários conflitos militares, enfraquecidos, os farroupilhas aceitaram o acordo 

proposto por Duque de Caxias e a Guerra dos Farrapos terminou.  A República Rio-Grandense foi 

reintegrada ao Império brasileiro. 

(   ) O movimento contou com lideranças das mais diversas correntes políticas, mas sua maior parte 

era composta por capitães e tenentes da classe média, originando-se daí o ideal do "Soldado 

Cidadão". Exigiam reformas políticas e sociais e combatiam o governo do então presidente Artur 

Bernardes e, posteriormente, de Washington Luís.  

(    ) Um dos grandes legados desse movimento foi Ana Maria de Jesus Ribeiro que ficou conhecida 

como Anita. Catarinense que aprendeu a manusear armas de fogo, a lutar com espada e participar 

dos confrontos da Revolução Farroupilha. Tornara-se Anita Garibaldi, um dos símbolos da Guerra 

dos Farrapos, que marcaria seu nome para sempre na História. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, F, V, F. 

B) V, F, V, F, V. 

C) F, V, V, F, V. 
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D) F, V, F, V, F. 

 

19. Desde o século XVIII, quando a História passou a ser notada como ciência, os métodos de se 

escrever e pensar sobre História conquistaram grande evolução. A historiografia passou por grandes 

modificações metodológicas que permitiram maior conhecimento do cotidiano do passado, através 

da incorporação de novos tipos de fontes de pesquisa. A partir dos anos de 1929 uma nova e 

impactante corrente historiográfica surge e deixa sua marca bem notável até hoje. Entre as 

modificações apresentadas por essa nova corrente historiográfica está a de que o tempo histórico 

apresenta ritmos diferentes para os acontecimentos, os quais podem ser de simples acontecimento, 

conjuntural ou estrutural. Outra grande novidade foi a promoção da interdisciplinaridade que 

aproximou a História das demais Ciências Sociais, sobretudo, da Sociologia. Além disso, novas 

fontes historiográficas foram incorporadas permitindo maior conhecimento do cotidiano do 

passado. A quem estamos nos referindo? Assinale a alternativa correta 

A) Positivismo. 

B) Materialismo Histórico. 

C) Escola de Annales. 

D) Corrente Pós-moderna. 

 

20. A colonização do território brasileiro pelos portugueses representou em grande parte a 

destruição física dos indígenas através de guerras e escravidão, tendo sobrevivido apenas uma 

pequena parte das nações indígenas originais. A cultura indígena foi também parcialmente 

eliminada pela ação da catequese e intensa miscigenação com outras etnias. No entanto, a influência 

indígena no folclore do interior brasileiro é bastante forte e povoado de personagens lendários. Nas 

alternativas abaixo assinale aquela onde não encontramos personagem do folclore brasileiro. 

A) Curupira: de acordo com a lenda, o curupira habita as matas. De estatura baixa, possui cabelos 

avermelhados (cor de fogo) e seus pés são voltados para trás. A função do curupira é proteger as 

árvores, plantas e animais das florestas.   

B) O Saci-Pererê: o saci possui apenas uma perna, usa um gorro vermelho e sempre está com um 

cachimbo na boca. Inicialmente, o saci era retratado como um curumim endiabrado, com duas 

pernas, cor morena, além de possuir um rabo típico. 

C) Boitatá: representada por uma cobra de fogo que protege as matas e os animais e tem a 

capacidade de perseguir e matar aqueles que desrespeitam a natureza. Acredita-se que este mito é de 

origem indígena e que seja um dos primeiros do folclore brasileiro.  
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D) Pé Grande: segundo a lenda o Pé Grande defende a floresta das famílias de imigrantes que fazem 

a derrubada da mata para a construção da casa, galpão, estábulo e as roças de subsistência.  Ele é 

parecido com um macaco cheio de pelos, que anda como um humano e tem mais de 2 metros de 

altura. 

 

 

 

 


