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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 

 05 (cinco) questões de Português 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 

 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 

 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 

 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 
sala para que o substitua. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. 
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PORTUGUÊS 

 
01. Leia o texto: 

“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz 
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de 
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece 
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e 
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um 
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência” 
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995). 
 
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma 
terra de contrastes: 
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e 

predomínio de atividades rurais. 
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e 

tecnológicos para explorá-los. 
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de 

Terceiro Mundo. 
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão 

de fronteiras terrestres e de costa. 
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países 

temperados. 
 
 

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal 
entre parênteses não completa corretamente a frase: 
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

(Existem). 
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem) 
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem) 
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem) 
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito. 

(Faltam) 
 
 

03. Assinale o período que apresenta clareza: 
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos 

Transportes, e esse fato abalou a opinião pública. 
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o 

autor do libro de Geografia. 
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no 

motor. 
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos. 
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas 

tarefas. 
 
 

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada: 
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 



 

  

 
d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de 
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

 
 

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo.... 
..... com milhões de juízes..... 
.... e nenhum réu! 
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um 
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado. 
 
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de 
vista em relação aos usuários da internet: 
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo 
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados 
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados 
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos 
e) transmitem posições infundadas sobre o caso. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte: 
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):  
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957. 
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971. 
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953. 
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970. 
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972 
 
 

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial: 
a) Gripe espanhola e câncer 
b) Peste negra e Covid 19 
c) Varíola e hipertensão 
d) Cólera e Colesterol 
e) Asma e Gripe Espanhola 
 
 

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a 
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo: 
a) China, Brasil, Estados Unidos e México. 
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia. 
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. 
d) China, Índia, México e Indonésia. 
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil 
 
 

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro 
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 
 

http://www.rionegrinho.gov.br/simbolos
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia


 

  

 
10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense – 

Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos 
em (Fonte: www.quiriri.com.br):  
a) 28 de setembro de 1997. 
b) 17 de setembro de 1999. 
c) 06 de abril de 2005.  
d) 24 de outubro de 1995. 
e) 09 de fevereiro de 1999 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11.  A cidade-estado de Atenas surgiu da unificação de diversos focos de povoamentos de 
tribos indo-europeias que, por volta do século X a.C. instalaram-se no sul da Península Grega, 
na Região da Ática. Entre seus principais legisladores destaca-se Sólon.  
Assinale a única alternativa que   contém reformas políticas realizadas por esse legislador. 

a) Registrou leis, as quais eram apenas orais e repassadas pela tradição cultural. 

b) Criou o ostracismo, lei que exilava por dez anos os indivíduos que representassem alguma 

ameaça à democracia.  

c) Aboliu a escravidão por dívidas, dividiu a sociedade em quatro camadas conforme a renda e 

criou a Bulé. 

d) Aumentou os poderes da Eclésia, dividiu a população em dez tribos, porém não de acordo 

com a renda, mas sim de acordo com a região que habitava. 

e) Concedeu aos cidadãos os princípios da isonomia e isocracia, que estabeleciam, 

respectivamente, a igualdade perante a lei e a igualdade na participação do poder. 

 
12. O Conflito entre Roma e Cartago (264 a.C. – 146 a.C.), passou para a história como Guerras 
Púnicas, pelo fato de os cartagineses serem chamados de phoeni pelos cartagineses.  
Dentre as consequências desse conflito, assinale a única alternativa INCORRETA. 

a) Entrada de milhares de escravos em Roma, resultantes das guerras de conquista.   

b) Ruína de pequenos proprietários, devido à concorrência com os grandes proprietários, que 

utilizavam numeroso contingente de escravos. 

c) Incorporação de novos valores na sociedade romana. 

d) O controle de Roma sobre o Mar Mediterrâneo, o qual passou a ser chamado de Mare 

Nostrum.  

e) Aumento do trabalho livre, êxodo urbano e o enriquecimento de uma nova classe denominada 

homens-novos ou cavaleiros 

 
13. Alguns historiadores tratam o feudalismo como modo de produção, dando ênfase ao 
aspecto econômico que fomentou o surgimento de instituições políticas e culturais que 
ordenaram o continente europeu durante a Idade Média. 
 Sobre o sistema feudal, assinale a única alternativa INCORRETA. 

a) O feudalismo é composto pela fusão de dois elementos culturais: os romanos, colonato e 

vilas, e os germânicos, beneficium e comitatus. 

b) A sociedade feudal estava dividida em clero, nobres e servos. Os vilões eram pessoas que 

não estavam presos a terra, tinham mais liberdade e menos obrigações que os servos. 

c) A política era descentralizada, sendo que o poder estava ligado à terra, marcado por uma 

relação de suserania e vassalagem.  

d) A economia do feudo era autossuficiente, e o trabalho era realizado por servos que pagavam 

tributos ao senhor feudal como, a Corveia, além de serem assalariados.  

e) O feudo era uma grande propriedade rural dividida em três partes as quais eram chamadas 

de Manso senhorial, Manso servil e Terras comunais.  

 
 

http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
14. Em 1824, D. Pedro I outorgou a primeira Constituição do Brasil. Uma das principais 
características dessa Constituição era seu caráter centralizador, concretizado por meio do 
Poder Moderador.  
Assinale a única alternativa correta a respeito da Constituição de 1824. 

a) A religião oficial era o catolicismo, que não permitia a liberdade religiosa ou culto doméstico  

b) Deputados e senadores eram eleitos para um mandato de quatro anos consecutivos. 

c) O Parlamentarismo estabelecia a divisão do poder em: Executivo, Legislativo, Judiciário e 

Moderador. 

d) Podiam votar os maiores de vinte e cinco anos, com renda líquida anual de cem mil réis para 

as eleições paroquiais, e de duzentos mil réis para as eleições de província. 

e) Estabeleceu a forma de governo monárquico, hereditário e parlamentar.  

 
15. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, chamada de oficina do 
mundo.  
Entre os fatores que favoreceram o pioneirismo inglês, assinale a única alternativa INCORRETA. 

a) Abundância de matéria-prima, como a lã, destinada para a indústria têxtil. 

b) Reserva de recursos naturais, principalmente de minérios de ferro e carvão usados, sendo 

utilizados, respectivamente, na fabricação de máquinas e como forma de energia. 

c) O acúmulo de capital alcançado com o monopólio comercial, que passou a ser investido na 

produção industrial. 

d) O Aumento da mão de obra nos centros urbanos por causa da Lei dos pobres, a qual levou 

inúmeros camponeses a migrarem para as cidades  

e) A Revolução Gloriosa que levou a queda da monarquia absolutista e a instalação de uma 

monarquia parlamentar, a qual atendia os anseios da burguesia industrial inglesa.     

       
16. O Segundo Reinado no Brasil (1840-1889) foi marcado por contestações na ordem 
escravocrata do país. Durante esse período, foram criadas várias leis de cunho abolicionista.  
Sobre essas leis é correto afirmar que, 
a) em 1885 foi decretada a Lei do Sexagenário (Lei Saraiva-Cotegipe), considerada democrática pelo 
fato de garantir cidadania aos afrodescendentes a partir de 65 anos de idade.  
b) a Lei Eusébio de Queiros proibia o tráfico de escravos africanos para o Brasil, mas não estabelecia 
medidas para o tráfico interprovincial em território brasileiro. 
c) a Lei Feijó foi a primeira lei a proibir a importação de cativos para o Brasil, além de declarar livres 
todos os escravos trazidos para terras brasileiras a partir de sua promulgação.  
d) a Lei do Ventre Livre, a qual foi assinada pelo Imperador do Brasil D. Pedro II, declarava livre os 
filhos das escravas nascidos a partir da promulgação dessa lei. 
e) a Lei Áurea assinada em 1888 pela Princesa Isabel extinguiu a escravidão no Brasil, 
proporcionado uma indenização de 600 mil réis por escravos aos seus proprietários.  
 
17. A respeito das características da República Velha no Brasil (1889-1930) é INCORRETO 
afirmar que 

a) o coronelismo e o mandonismo são elementos importantes desse período da república 

brasileira. 

b) a Política dos Governadores era uma prática política que beneficiava as oligarquias estaduais 

no Brasil 

c) como o voto era aberto nesse período, a população era forçada a votar nos candidatos 

indicados pelos coronéis. 

d) a alternância no poder dos dois estados mais importantes, tanto no ponto de vista econômico 

quanto político (São Paulo e Minas Gerais). 

e) esse período foi marcado por tranquilidade social e estabilidade política, devido aos acordos 

políticos e econômicos entre as grandes oligarquias do país. 

 
18. A Conferência de Bandung formada por 29 países asiáticos e africanos em 1955 tinha como 
objetivo de 

a) defender a autodeterminação dos povos, combater o racismo e o neocolonialismo  



 

  

 
b) propor o alinhamento das nações africanas ao bloco socialista 

c) desenvolver as nações africanas e asiáticas industrialmente, e assim entrar para o bloco 

capitalista. 

d) reconhecer a superioridade asiática sobre a economia dos EUA no pós-guerra. 

e) erradicar toda forma de racismo na África como o apartheid e as leis de segregação nos EUA    

 
19. Getúlio Vargas pôs fim a um regime oligárquico que favorecia os cafeicultores, o qual 
assumiu o poder no Brasil em 1930. Sobre a Era Vargas (1930-1945) assinale a única 
alternativa a INCORRETA. 

a) Vargas criou em 1932 o Código Eleitoral Brasileiro, adotando o voto secreto e feminino  

b) Vargas criou o Ministério do Trabalho, Industria e Comercio e o Ministério da Educação e 

Saúde Pública 

c) O Governo Constitucional foi marcado pelo extremismo ideológico, apresentando um grupo 

político com aspirações fascistas e outro de aspirações comunistas. 

d) O Estado Novo tinha como características o nacionalismo, intervencionismo, governo 

ditatorial e monopartidaríssimo. 

e) O DIP, Departamento e Imprensa e Propaganda, foi um órgão criado para enaltecer a 

imagem pessoal de Vargas junto à população. 

 
20. O período da história do Brasil entre anos de 1964 até 1985 é denominado pela 
historiografia como “Ditadura Militar”.  
A respeito desse período é correto afirmar que,  

a) em 1964 foi outorgado o Ato Institucional nº 1 (AI-1), que determinava as eleições indiretas 

para presidente e governadores. 

b) em 1965 foi decretado o Ato Institucional nº 2 (AI-2), o qual extinguia os partidos políticos e 

estabelecia o bipartidarismo. 

c) o ano de 1968 foi marcado por greves e manifestações contrárias ao governo militar, como 

por exemplo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada pelos estudantes. 

d) em 1977, o governo mudou a legislação eleitoral com o “Pacote de Abril” estabelecendo as 

eleições indiretas para deputados e senadores  

e) em 1979, no governo de Médici, foi aprovado a Lei da Anistia, perdoando todas as pessoas 

envolvidas na luta armada contra a ditadura e acusados de crimes políticos.  

 


