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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas com termino às 12 (doze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 1(uma) hora, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será 
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composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 alternativas (a, b, 

c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. As expressões sublinhadas correspondem a adjetivos, EXCETO em: 

I. Um branco, velho, pedia esmolas. 

II. Era um dia cinzento. 

III. Os viajantes dormiam tranquilos.  

IV. Fala claro na sua defesa. 

V. O dia está claro. 

VI. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. 

VII. Estamos muito contentes com sua aprovação. 

a) Alternativas I e II; 

b) Alternativas III, IV, VI e VII; 

c) Alternativas VI e VII; 

d) Alternativas IV e V; 

e) Alternativas III, VI e VII; 

 

2. Assinale a única alternativa que não apresenta ERRO quanto aos aspectos ortográficos: 

a) viajens, gorgeta, maisena, chícara, centríolo; 

b) emcima,  paralisado, especulação, esdrúxulo, tessitura;   

c) excessões, advinhar, ascenção, álibi, permissivo; 

d) prazeiroso, tigela, padastro, revitalização, licitatório;  

e) azia, sucinto, arruaça, privilégio, fetiche; 

 

3. Poeta, escritor e teatrólogo maranhense morreu na manhã do dia 4  de dezembro de 2016 no 

Rio, aos 86 anos. Foi  um dos maiores autores brasileiros do século 20 e foi eleito "imortal" 

da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2014, tornando-se o sétimo ocupante da cadeira 

nº 37. Entre seus poemas destaca-se:  

Dois e Dois são Quatro  

Como dois e dois são quatro / Sei que a vida vale a pena / Embora o pão seja caro / E a liberdade 

pequena / Como teus olhos são claros / E a tua pele, morena / como é azul o oceano / E a lagoa, 

serena (...) 

Assinale a alternativa que indica o autor em questão:  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
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a) Ferreira Gullar 

b) Moacyr Scliar 

c) Ariano Suassuna 

d) Miguel Couto 

e) Jorge de Lima 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Considere que: ”Se o dia está ensolarado, então não chove”.  

a) Não chover é condição suficiente para o dia estar ensolarado; 

b) Chover é condição necessária para o dia não estar ensolarado; 

c) O dia estar ensolarado é condição necessária e suficiente para chover; 

d) Não chover é condição necessária para o dia estar ensolarado; 

e) Chover é condição necessária para o dia estar ensolarado. 

 

 

5. Um trem com velocidade média de  faz um percurso em 3 horas.  Se a velocidade 

média fosse de , o tempo necessário para fazer o mesmo percurso seria de: 

a) 2h 24min 

b) 2h 40min 

c) 2h 50min 

d) 3h 01min 

e) 3h 07min. 

 

 

6. Uma blusa que havia sido comprada por R$ 70,00 foi revendida por R$ 98,00. O proprietário do 

estabelecimento comercial quer saber quanto o acréscimo dado no artigo representa em 

porcentagem. A alternativa que contém a resposta certa é:  

a) 20 % 

b) 30 % 

c) 40 % 

d) 45 % 

e) 50 % 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moacyr_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Couto
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Concórdia foi criado pelo Decreto 635 de 12 de julho de 1934 e instalado 

oficialmente em 29 de julho do mesmo ano. Na ocasião o município tinha área de 2.745 km² 

onde viviam 21.086 moradores. Foi nomeado como primeiro Prefeito o Coronel José Luiz de 

Castro que ocupou o cargo de julho 1934 a janeiro de 1935. O município de Concórdia ainda 

teria mais 6 prefeitos nomeados antes da eleição do Senhor __________________________, 

o primeiro Prefeito eleito de Concórdia. 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do texto. 

a) Dogello Goss 

b) Fioravante Massolini 

c) Heródoto Pereira Guimarães 

d) Domingos Machado de Lima 

e) Attílio Francisco Xavier Fontana 

 

8. “CÂMARA DEVOLVE R$ 723 MIL AO EXECUTIVO 

Seguindo o exemplo de anos anteriores, a Câmara de Vereadores de Concórdia fez a devolução da 

sobra de recursos financeiros ao Executivo. O ato de devolução e a transferência dos R$ 723.785,50 

ocorreram na tarde desta terça-feira, 27, no gabinete do prefeito João Girardi.” 

Fonte: http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810  Acessado 10 01 /2017 

Esse ato envolveu as maiores autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Concórdia, o Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores.  

Quem foi o Presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia no biênio 2015/2016? 

a) Rogério Luciano Pacheco 

b) Leocir Zanella 

c) Vilmar Comassetto 

d) Arlan Guliani 

e) Mauro Mendes 

 

9. Quais são os princípios constitucionais da administração pública direta ou indireta que todos 

os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer (Art. 

37 da Constituição Federal)? 

a) ética, acesso à informação, pessoalidade, legalidade e eficácia 

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810
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c) gestão pública, tecnicidade, ética, eficiência e acesso à informação 

d) auditoria, transparência, impessoalidade, legalidade e controle 

e) transparência, ética pública, acesso à informação, tecnicidade e moralidade 

 

10. Leia as frases abaixo: 

I – Ação instituída na Lei 12.305 de agosto de 2010 – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

II -  Instrumento de desenvolvimento econômico e social em prol da sustentabilidade do planeta. 

III – Apresenta como vantagens a economia nos processos produtivos das empresas, reduzindo o 

consumo de matéria-prima, cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino correto 

dos resíduos sólidos.  

IV – Processo inverso da logística industrial. 

As frases referem-se à: 

a) Logística de Distribuição 

b) Processo de Saneamento 

c) Logística Reversa 

d) Logística de Reciclagem 

e) Reciclagem Reversa   

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e alterações, ao se 

definir a organização da educação nacional, afirma-se que os docentes incumbir-se-ão de, 

EXCETO: 

a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

c) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

d) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

e) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar, de modo facultado, dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 

12. Na Sistematização Curricular do Município de Concórdia (2016) referenda-se que o 

materialismo histórico-dialético é um método de interpretação da realidade com o objetivo 

principal de contribuir para desvelar o real e para uma possível modificação prática dessa 
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realidade. A opção pela concepção materialista histórico-dialética se ancora nas teses 

construídas pela rede municipal de ensino na I Conferência Municipal de Educação realizada 

em: 

a) 2003  

b) 2014 

c) 2010 

d) 2007 

e) 2016 

 

13. É um documento que visa sistematizar o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, 

englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o final do Ensino 

Médio. Trata-se de uma espécie de lista com os objetivos de aprendizagem de cada uma das 

etapas de sua formação nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Longe de ser um currículo totalmente fixo, é uma ferramenta que visa 

orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as 

particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada uma. A esse documento atribui-se 

a nomenclatura de: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

d) Base Nacional Comum Curricular; 

e) Plano Nacional de Educação; 

 

14. Considerando o ano de homologação de cada documento oficial, a CORRETA ordem 

cronológica (crescente) está em:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

b) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  lei n. 

9394 / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 
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c) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 

d) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

e) Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 / Constituição da República Federativa do Brasil / 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

15. Além do Plano Nacional de Educação,  outros subsídios têm orientado as políticas públicas 

para a educação no Brasil, entre eles alguns programas de avaliação externa,  definidos como 

constitutivos do Sistema de Avaliação da Qualidade da Oferta de Cursos no País. São eles: 

a) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

b) Mais Educação; ProInfância e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

c) TV Escola; ProInfância e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

d) Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); Prova Brasil e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) 

e) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Bolsa Família 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

16. Roma 

É pouco o que se sabe sobre a origem de Roma, inclusive sobre a data de sua fundação. Sabe-se, 

no entanto, que no  século X a.C., na região  do Lácio ( Itália Central), havia numerosos povos, 

entre os quais os latinos, que habitavam aldeias situadas as margens do Rio Tibre, e que a 

principal atividade era a prática do pastoreio.  Na época da realeza a sociedade romana era 

composta basicamente de quatro grupos sociais, sendo: 

a) metecos, servos, clientes e escravos. 

b) clientes, escravos, patrícios e thetas. 

c) patrícios, plebeus, clientes e escravos. 

d) patrícios, eupátridas, clientes e escravos. 

e) Espartiatas, periecos, ilotas e escravos. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
http://tvescola.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
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17. Mecenas 

Nome do conselheiro do imperador romano Otávio Augusto ( 27 a.C. -14 d.C.) Estudioso, o 

imperador procurou cercar-se de artistas e letrados. O substantivo próprio Mecenas deu origem a 

Mecenato, palavra usada para a proteção dada às artes, ciências e letras por pessoas ricas. 

No renascimento – movimento cultural, de amplas repercussões no tempo e no espaço que 

floresceu na Europa entre os séculos XIV e XVI.  As prósperas cidades do norte da Itália podem 

ser consideradas como berço do Renascimento. Em busca de visibilidade, os homens ricos das 

cidades italianas procuravam construir novas imagens de si e da sociedade, imagens que os 

representassem em posições de poder e prestígio. Burgueses, príncipes e papas que patrocinavam 

as artes e as ciências eram chamados de mecenas,  entre os grandes mecenas estavam os 

membros de famílias poderosas do norte italiano, como: 

a) Greco, de Florença; os Lombardo, de Milão; e os Bentivoglio, de Bolonha. 

b) Médici, de Florença; os Sforza, de Milão; e os Bentivoglio, de Bolonha. 

c) Médici, de Florença; os Sorrentino, de Milão; e os Catalano, de Bolonha. 

d) Calabresi, de Florença; os Sforza, de Milão; e os Mantovani, de Bolonha. 

e) Del  Duca, de Florença; os Vasallo, de Milão; e os Del Prete, de Bolonha. 

 

18. Tratado de Tordesilhas 

 

disponível em http://www.infoescola.com/historia/tratado-de-tordesilhas/ 10.01.2017 

A linha de Tordesilhas na América do Sul provavelmente deveria passar na altura das atuais cidades:  

Logo em seguida à descoberta da América, os reis de 

Espanha e Portugal, trataram de obter do papa 

Alexandre VI uma Bula que reconhecesse os direitos 

sobre as terras recém-descobertas. Na localidade de 

Tordesilhas, em Portugal depois de várias conferências, 

os dois reinos  acertaram “dividir o mundo”. 

Aproveitaram, para tanto, a ideia de Alexandre VI, que 

outorgava a Espanha todas as descobertas, ou a 

descobrir, para o Ocidente, a partir de uma linha 

divisória do Ártico ao Antártico. Essa linha passava a 

370 léguas a Oeste do Arquipélago de Cabo Verde. O 

acordo foi assinado pelas partes em 07 de julho de 

1494. Por ele, as terras que ficavam a leste da linha em 

questão pertenceriam a Portugal. As terras que ficassem 

a oeste pertenceriam à Espanha.     

 

http://www.infoescola.com/historia/tratado-de-tordesilhas/
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a) Marabá no Pará e Laguna em Santa Catarina. 

b) Belém no Pará e São Francisco do Sul em Santa Catarina. 

c) Belém no Pará e Laguna em Santa Catarina. 

d) Belém no Pará e Rio Grande no Rio Grande do Sul. 

e) Palmas no Tocantins e São Francisco do Sul em Santa Catarina. 

 

19. Colônia de Sacramento 

Em 1716, a Espanha reconheceu o direito de Portugal sobre a Colônia de Sacramento. Pelo 

mesmo tratado, o rei da Espanha, por si e por seus herdeiros, declarava desistir de toda a ação 

de direitos sobre o Território vizinho à colônia de Sacramento, que assim ficava pertencendo 

ao rei Dom João V de Portugal. 

O tratado referido acima, é respectivamente: 

a) Tratado de Santo Ildefonso 

b) Tratado de Utrecht 

c) Tratado de Madri 

d) Tratado de Lisboa 

e) Tratado de Nice 

 

20. A Constituição do Império. 

Depois do fechamento da Assembleia, Dom Pedro I, então, nomeou 10 homens de sua 

confiança para escrever uma Constituição em 40 dias. A primeira constituição brasileira, e 

única do Império, foi outorgada em 25 de março de 1824 e definia o  governo como uma 

monarquia constitucional hereditária. O país foi dividido em províncias, cujos presidentes 

seriam nomeados pelo imperador. Na constituição de 1824, como era o Voto: 

a) Indireto e Censitário. 

b) Secreto e Censitário. 

c) Direto e Censitário. 

d)  Plural e Censitário. 

e) Proporcional e Censitário. 

 

21. A questão balcânica 

A questão balcânica colocou em campos opostos os países da Tríplice Entente e Tríplice 

Aliança. A disputa pelos balcãs – região entre os mares Negro e Adriático – iniciou-se no 
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final do século XIX, com o desmembramento do Império Turco-Otomano, que se encontrava 

em rápida desagregação. A intervenção imperialista internacional na região e as lutas 

nacionalistas dos diversos povos que faziam parte do Império originaram-se agudas crises 

locais e internacionais. 

Os dois grupos enfrentaram-se durante a primeira Guerra Mundial, compunham  os grupos os 

seguintes países: 

a) Tríplice Entente: Inglaterra, França e Império Russo. Tríplice Aliança: Alemanha, Austria-Hungria 

e Itália. 

b) Tríplice Entente: Alemanha, França e Império Russo. Tríplice Aliança: Inglaterra, Austria-Hungria 

e Itália. 

c) Tríplice Entente: Alemanha, França e Itália. Tríplice Aliança: Inglaterra, Austria-Hungria e 

Império Russo. 

d) Tríplice Entente: Inglaterra,   Austria- Hungria e Império Russo. Tríplice Aliança: Alemanha, 

França  e Itália. 

e) Tríplice Aliança: Inglaterra, França e Império Russo. Tríplice Entente: Alemanha, Austria-Hungria 

e Itália. 

 

22. O ensaio revolucionário de 1905 

 

Disponível em: http://estoriasdahistoria12.blogspot.com.br/  em 14.01.2017 

A Guerra Russo-Japonesa (1904-1905), de caráter imperialista pela disputa da Coreia e da 

Manchúria, terminou com uma fragorosa derrota do czar e de seu projeto de expansionismo. 

Esse fracasso incentivou as forças de oposição. A primeira evidência de impasse político 

deu-se em 22 de janeiro de 1905, quando uma manifestação popular pacífica em frente ao 

palácio de inverno de Nicolau II, em São Petesburgo , foi reprimida violentamente. Os 

http://estoriasdahistoria12.blogspot.com.br/
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manifestantes buscavam apenas uma entrevista com  o czar, para expor-lhe suas queixas, e, 

mesmo cantando o hino da fidelidade ao governo, o Deus salve o czar, acabaram dizimando 

às centenas. 

Tal episódio ficou conhecido com o:  

a) Batalha de Waterloo 

b) Primavera dos Povos 

c) Dia “D” 

d) Domingo Sangrento 

e) Invasão de Holstein 

 

23. Entre Guerras 

Durante o final da Primeira Guerra Mundial e inicio da Segunda, estruturou-se na Europa um 

fenômeno politico – movimento essencialmente nacionalista, antidemocrático, antiliberal e 

antissocialista. 

Tal fenômeno recebe o nome de: 

a) Queremismo 

b) Nazifascismo 

c) Absolutismo 

d) Iluminismo 

e) Renascimento 

 

24. Brasil de 1946 a 1964 

Segundo o historiador Jorge Ferreira, de 1946 a 1964 o Brasil viveu um período de 

experiência democrática. Diante da volta da liberdade de imprensa e da livre manifestação de 

ideias, vividas nesse período, os grupos organizados da sociedade civil formularam dois 

grandes projetos de Nação, que disputaram entre si a preferência dos eleitores brasileiros. 

Nas alternativas abaixo escolha a correta ordem dos presidentes brasileiros do período acima 

citado: 

a) Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, João Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e 

João Goulart. 

b) Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, João Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e 

João Goulart. 
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c) Juscelino Kubitschek , Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, João Café Filho,  Jânio Quadros e 

João Goulart. 

d) Jânio Quadros , João Goulart ,Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, João Café Filho e Juscelino 

Kubitschek. 

e) João Café Filho, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e 

João Goulart. 

 

25. Economia no Governo Sarney. 

Quando Sarney assumiu o governo em 1985, os problemas da dívida externa e interna 

persistiram, e a inflação ganhava proporções assustadoras. Dizendo que a inflação era o pior 

inimigo do povo brasileiro, o ministro da Economia, Dilson Funaro, nomeado diretamente por 

Sarney, implantou o Plano Cruzado, que estabelecia: 

I – a criação de uma nova moeda, o cruzado para substituir o cruzeiro ( cada cruzeiro correspondia a 

1000 cruzeiros); 

II – o congelamento de preços, tarifas e serviços; 

III – a criação do “gatilho salarial”, isto é um reajuste automático dos salários sempre que a inflação 

acumulada atingisse 20%. 

IV – a criação do seguro-desemprego. 

Assinale a alternativa abaixo que corresponde corretamente ao conjunto de medidas econômicas do 

Plano Cruzado: 

a) Estão corretas as alternativas, I, II e III. 

b) Estão corretas as alternativas, II, III e IV. 

c) Estão corretas as alternativas: I e IV. 

d) Estão corretas as alternativas: I, II, III e IV. 

e) Estão corretas as alternativas: II e IV. 

 

 


