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HISTÓRIA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

“Antes de 1871, a Alemanha não era propriamente um país, mas um território politicamente dividido em 38
pequenos Estados, sob domínio da Áustria, porém, seu mercado tornou-se unificado por meio do Zollverein
(união alfandegária), que teve como líder a Prússia. A moeda, pesos e medidas dos territórios germânicos foram
uniformizados e sobre essa base que se formou o Império Alemão, em 1871. O processo de unificação da Itália,
caracteriza-se por apresentar uma atitude contra a Igreja Católica, pois a mesma se coloca como obstáculo a sua
unificação.”

Tanto a Itália, quanto a Alemanha tiveram que enfrentar obstáculos para fazer suas unificações, mas foram
favorecidas pela situação internacional, isto é, pelos conflitos entre as nações europeias.

Compare os dois processos de unificação, mostrando as características de cada um deles numerando a segunda
coluna de acordo com a primeira.

(1) Prússia.
(2) Itália.
(3) Conflitos europeus que favoreceram as unificações.
(4) Monarquia Parlamentar.

( ) Regime Político que foi instituído em cada um dos novos países.
( ) Sofria influência da Igreja Católica, impedindo a unificação.
( ) Guerra entre a Prússia, a Áustria e a França.
( ) EstadoAlemão que liderou Zollverein (união alfandegária).

A) 4 - 2 - 3 - 1
B) 2 - 1 - 3 - 4
C) 4 - 2 - 1 - 3
D) 3 - 2 - 1 - 4

(Piletti, Nelson e Arruda, J. . SP,1997.)Toda a História
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Questão 02

A Guerra de Canudos (1896-1897) pode ser vista como um conflito social ocorrido no início da República,
envolvendo os sertanejos nordestinos, liderados pelo beatoAntônio Conselheiro e o Exército Republicano.
Antônio Conselheiro acreditava ter sido enviado por Deus para combater a República, vista por ele como o
“anticristo” que derrubou a Monarquia e que retirava dos pobres do sertão o pouco que tinham através da
cobrança de impostos.
Compreende-se que o conflito foi desencadeado por inúmeros problemas sociais, que afetavam os nordestinos,
como fome, seca, miséria, violência e abandono dos dirigentes políticos. Problemas esses que, infelizmente,
ainda persistem nos dias de hoje.

Marque a alternativa correta que pode ser vista como um fator que agravou a opressão da população nordestina,
levando-a a seguir o beatoAntônio Conselheiro.

A) O parcelamento de terra.
B) AReformaAgrária.
C) Aconcentração fundiária.
D) O êxodo rural.

Mulheres e crianças, seguidoras de Antônio Conselheiro, presas durante os últimos dias da guerra.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Canudos
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“Desde o começo da nossa história, a grande propriedade rural - o latifundiário - dominou a política nordestina. O
latifundiário, chamado de ‘coronel’, mandava e desmandava dentro de suas terras e também nas cidades
próximas. As câmaras Municipais, onde se reuniam os vereadores da cidade eram formadas por ‘homens bons’,
ou seja, os proprietários de terras. Os prefeitos sempre foram os latifundiários ou seus familiares. Os
governadores sempre foram escolhidos entre a elite dos ‘coronéis’. Na zona da Mata, os grandes proprietários
são usineiros, ligados à economia canavieira. No sertão, os latifundiários são os donos de fazendas de gado e de
algodão. Em muitos estados do Nordeste esses dois grupos revezaram-se por muito tempo no poder. Entre essas
elites, a do litoral e a do interior, sempre ocorreram conflitos, brigas e disputas políticas para decidir quem
mandaria no estado.
Ainda hoje existe essa disputa. Nos municípios do interior, normalmente, duas ou três famílias de grandes
latifundiários concorrem às eleições para a prefeitura. Quando chega a hora das eleições para governador, cada
uma dessas famílias apoia um candidato ao governo de estado. Nas eleições, os ‘coronéis’ garantem votos para
os seu candidato preferido usando o velho sistema do voto de cabresto.
O que é isso?”

Sobre o voto de cabresto considera-se que era voto:

A) com base no uso da força, na troca de favores e no controle político exercido pelo poder do coronel para
eleger seu candidato.

B) exercido pela população sertaneja sem a intervenção do “coronel”.
C) com base na renda do eleitor.
D) exercido pela população local após a abolição da escravatura.

MAGNOLI, Demétrio e SCALZARETTO, Reinaldo. . São Paulo: Editora Moderna Ltda, 1996.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Elei%C3%A7%C3%B5es_de_cabresto.jpg

A nova Geografia

Questão 03
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Leia os trechos da música de João Bosco eAldir Blanc, composta nos anos 70, “O mestre-sala dos mares”.

“Há muito tempo nas águas da Guanabara
O dragão do mar reapareceu
Na figura de um bravo feiticeiro
Aquem a história não esqueceu
Conhecido como navegante negro
Tinha dignidade de um mestre-sala
E ao acenar pelo mar na alegria das regatas
Foi saudado no porto, pelas mocinhas francesas
Jovens polacas e por batalhões de mulatas
Rubras cascatas jorravam das costas
Dos santos entre cantos e chibatas [...]”

O contexto histórico retratado na canção de Joao Bosco e Aldir Blanc é a Revolta da Vacina, movimento dos
marinheiros que eclodiu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1910, tendo como líder João Cândido, oAlmirante
Negro. Marque a alternativa que aponta corretamente os motivos da revolta que levaram os marinheiros a se
rebelarem, ameaçando bombardear a cidade.

A) O direito de participar ativamente da política brasileira.
B) O direito de viajar livremente para outros países.
C) O trabalho forçado nas lavouras de café, que era exportado exclusivamente pela Marinha.
D) Os castigos corporais e os maus-tratos a que eram submetidos.

http://letras.mus.br/

Questão 04

Questão 05

“Exatamente às oito horas e quarenta minutos, uma tempestade de aplausos anunciou a chegada de Lênin. Uma
silhueta baixa. Cabeça redonda e calva, enfiada nos ombros. Olhos pequenos, boca larga e generosa. O casaco
estava desgastado. As calças eram compridas demais [...]. Quando as palmas foram diminuindo, disse
simplesmente: - É chegado o momento de empreendermos a construção do socialismo”.

O texto descreve a chegada triunfante de Vladimir Ilitch Uliánov – Lênin – líder do grupo político bolchevique que
defende a construção de um novo modelo político e econômico após a tomada do poder na Rússia em outubro de
1917, o Socialismo.

Pode-se caracterizar o Socialismo implantando na Rússia como uma doutrina:

A) em que a força produtiva vendia seu trabalho e conhecimento em troca de salário.
B) que defendia a nacionalização completa dos meios de produção, a fim de eliminar as

diferenças econômicas entre os indivíduos.
C) que tinha por objetivo acumular capital exclusivamente a partir do lucro, ampliando as diferenças entre as

classes sociais.
D) em que os meios de produção pertenciam a uma propriedade privada e o lucro sendo apropriado

com base na produtividade do trabalho.

John. . Porto Alegre. Editora L&PM, 2002.Os dez dias que abalaram o mundoREED,
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“A causa principal de todas as revoluções históricas, saídas do seio das classes pobres, das entranhas das
grandes massas, e em que as forças trabalhistas e o poviléu faminto tornam parte saliente sempre que elas se
manifestam, é o resultado coletivo de toda uma revolta contra absurdos e depredações, arbitrariedades e
violências, exigidas por uns poucos em prejuízo de uns tantos. É esse o motivo da revolução radical que derrubou
a Dinastia dos Romanov, na Grande Rússia, espalhando-se depois pelo mundo inteiro para chegar até nós e vir
esclarecer e revoltar os espíritos dessa parte do globo.”

.

O texto acima chama a atenção dos trabalhadores paraenses sobre um processo revolucionário que havia
acontecido no século XX.Assinale a alternativa que melhor define esse processo revolucionário.

A) Trata-se da Revolução Russa de 1917, que havia dado um fim ao regime dos czares, colocando no poder os
bolchevistas, comandados por Lenin.

B) Refere-se ao chamado Ensaio Geral, um movimento que preparou a revolução de 1977, na qual os Sovietes
avançaram contra o Czar, sob o comando de Trotski.

C) Diz respeito à Revolução Russa comandada pelos bolchevistas, liderados pelo Czar Nicolau II, pondo fim ao
domínio da antiga Dinastia dos Romanov.

D) Fala da Revolução Cortina de Ferro, na qual os camponeses, depois de derrubarem os czares,
passaram a liderar uma revolução mundial sob a liderança russa.

MENEZES, Bruno de. . Belém, 1919A Revolução. A voz do trabalhador

Questão 06

“A própria filosofia da História entre os nazistas aponta para uma lei fundamental, que seria o motor da História e
das sociedades humanas: a desigualdade das raças e a disputa pelo espaço vital. Enquanto os instintos vitais de
conservação e de reprodução são limitados, diz Hitler em Mein Kampf, o espaço é limitado...”

Os nazistas por meio da concepção de que a raça ariana seria superior às outras raças iniciou uma política de
segregação e extermínio a determinados povos.

Leia as afirmativas e, em seguida, aponte a alternativa correta que justifica as medidas utilizadas pelos alemães
no âmbito da Segunda Guerra Mundial.

I. Confinou milhões de judeus em campos de trabalho e de concentração.
II. Anexou o território da Polônia, cuja população era da raça ariana, para administrar suas fábricas.
III. Confinou milhões de judeus em guetos como o de Varsóvia, na Polônia.
IV. Enviou ciganos, judeus, eslavos para os territórios franceses adquiridos na guerra Franco-prussiana a fim de

capacitá-los para trabalhar em suas colônias na África.

A) Somente a I está correta.
B) Somente II III e IV estão corretas.
C) Somente a III está correta.
D) Somente I e III estão corretas.

LENHARO, Alcir. . 2ª ed. São Paulo, Ática, 1990, p.73.Nazismo: o triunfo da vontade

Questão 07
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Em momentos de Guerra Fria, a guerra do Vietnã foi um dos mais importantes episódios. A disputa entre EUA e a
guerrilha comunista vietcongue acabou com o enorme custo de guerra, com muitos mortos e outros milhares de
mutilados e chocou a opinião pública. Os movimentos pacifistas, principalmente os hippies, exigiam a retirada das
tropas na Ásia.

O texto acima refere-se a um dos momentos mais significativos de mudança cultural nos Estados Unidos da
América, decorrentes do movimento jovem em relação à Guerra do Vietnã. Esse momento histórico fica melhor
explicado ao observar que:

A) a guerra do Vietnã se opôs; de um lado, um pequeno país dependente da França, e de outro, o s E s t a d o s
Unidos a nação mais rica do mundo.

B) a guerra foi um prolongamento da luta de independência do Vietnã, antes ocupado pela
Inglaterra.

C) o movimento de contestação à guerra significa a aceitação da militarização como única alternativa para o fim
da guerra.

D) os movimentos de liberação pessoal e social, como o hippie, representaram uma forma de reagir à política
externa do estado, à lei e às convenções.

(HOBSBAWN, Eric J. São Paulo: Companhia das Letras, 1995).Era dos extremos: O breve século XX: 1914 - 1991.

Questão 08

Questão 09

O historiador Éric Hobsbawm em seu livro “Era dos Extremos” afirma que o Muro de Berlim, construído no ano de
1961 fechou a última fronteira entre Oriente e Ocidente na Europa. Na figura, observa-se a queda do muro em
1989. Para Hobsbawm, a queda do Muro de Berlim provocou a desestabilização da geopolítica mundial,
afirmando a supremacia de uma única potência, os Estados Unidos daAmérica.

Na visão do autor, é correto afirmar que a queda do Muro de Berlim representou o fim da:

A) Guerra do Vietnã.
B) Primeira Guerra Mundial.
C) Guerra Fria.
D) Segunda Guerra Mundial.

Queda do Muro de Berlim

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15154
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No Brasil, a população brasileira escolhe os governantes políticos para representá-los, por exemplo, no Senado,
no Congresso, na Câmara de Vereadores, etc.

O voto é um ato político que representa a expressão mais visível da participação popular na vida política do país.
Isso somente é possível porque, em nosso país, vigora a:

A) monarquia.
B) democracia.
C) ditadura.
D) oligarquia.

Questão 10

GEOGRAFIA

Questão 11

Fonte: HARVEY, David. . 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola,
1993, p. 220.

A Condição Pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural

Aimagem refere-se a um dos efeitos da globalização, caracterizada por ser um(a):

A) fato que ocorreu no século XX e que está cada vez mais enfraquecido.
B) processo de intensificação de fluxos que conectam pessoas e lugares em um ritmo crescente.
C) processo político global que ocorreu no final da primeira guerra e que não existe mais.
D) concorrência industrial entre países que estão se isolando economicamente.
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“Entre os dias 28 e 30 de março, a presidente deve participar da 4ª Cúpula do Brics (grupo que reúne Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul), em Nova Delhi, na Índia.Ainda no primeiro semestre, Dilma Rousseff deverá
ir ao México para a reunião do G-20, nos dias 18 e 19 de junho, antes da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que começa no dia 20 de junho, no Rio de Janeiro”.

O atual momento do processo de globalização é marcado pela associação dos países em blocos econômicos e
em grupos políticos como o G-20. Esses países se associam com a intenção de:

A) fazer alianças com países mais pobres e auxiliá-los no processo de desenvolvimento.
B) isolar os adversários diplomáticos e se unirem para futuras guerras.
C) aumentar as trocas comerciais e se fortalecerem no cenário político internacional.
D) diminuir as diferenças entre os países e apoiar uma cultural mundial.

LOURENÇO, L. Agência Brasil. Brasília: 07/02/2012. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-07/dilma-viaja-aos-
estados-unidos-para-encontro-com-obama-em-abril .Acesso em 21/05/2013.

Questão 12

Questão 13

As 23 línguas oficiais da União Europeia: Búlgaro, Espanhol, Checo, Dinamarquês, Alemão, Estônio, Grego,
Inglês, Francês, Irlandês, Italiano, Letão, Lituano, Húngaro, Maltês, Holandês, Polaco, Português, Romeno,
Eslovaco, Esloveno, Finlandês, Sueco.

O reconhecimento de 23 línguas oficiais dentro da União Europeia está relacionado com:

A) o fato de os europeus serem muito cultos e valorizarem o aprendizado de diferentes idiomas, principalmente
dos menos conhecidos.

B) pouca diversidade étnica, afinal os europeus são muito semelhantes em suas origens e traços culturais.
C) grande diversidade cultual que, no entanto, não significa diversidade étnica, uma vez que a origem dos

europeus é a mesma.
D) a existência de diferentes etnias dentro do continente europeu, o que resulta em grande pluralidade cultural.

Secretariado-Geral do Conselho. . Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia. 2012.
p.73. Disponível em: <http://europa.eu/teachers-corner/15/index_pt.htm>Acesso em 20/05/2013.

União Europeia — Factos e Números
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Questão 15

BBCBrasil.com. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/especial/1030_tsunamig/ index.shtml>Acesso em 29/05/2013.

Algumas áreas localizadas na Ásia, a exemplo do Japão e da Indonésia, são muito suscetíveis a abalos sísmicos
e a . Esse fato é explicado pela(o):

A) proximidade com o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área de encontro de placas tectônicas em torno do
Oceano Pacífico.

B) distanciamento dessas áreas de bordas de placas tectônicas, locais em que a atividade sísmica é maior com
ocorrência de terremotos e vulcões.

C) inatividade dos vulcões da região, relacionada à distância entre a placa tectônica do Pacífico e a placa
tectônica de Nazca.

D) movimentação de placas tectônicas, que se distanciam umas das outras gerando cada vez menos terremotos
e a inatividade de vulcões.

tsunamis

Questão 14

P N U D , R e l a t ó r i o d e D e s e n v o l v i m e n t o H u m a n o G l o b a l , 2 0 1 1 . D i s p o n í v e l e m :
<http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH_global_2011.aspx?indiceAccordion=1&li=li_Ranking2011>.Acesso em 20/05/2013.

O quadro informa quais são os dez países com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) mais alto do mundo.

Dentre os dez países mostrados, seis estão na Europa, demonstrando que:

A) as condições de vida nos países europeus não são boas, pois a alfabetização é baixa na maior parte dos
países.

B) o Índice de Desenvolvimento Humano desses países é alto, apesar de a expectativa de vida ser baixa.
C) os países europeus apresentam alta expectativa de vida, a maior parte da população alfabetizada e renda alta.
D) apesar de o Índice de Desenvolvimento Humano ser alto, a renda e a expectativa de vida na Europa são muito

baixas.

Posição País IDH 2011

Desenvolvimento Humano Muito Alto

1 Noruega 0,943

2 Austrália 0,929

3 Holanda 0,910

4 Estados Unidos 0,910

5 Nova Zelândia 0,908

6 Canadá 0,908

7 Irlanda 0,908

8 Liechtenstein 0,905

9 Alemanha 0,905

10 Suécia 0,904
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Questão 16

O continente africano apresenta graves problemas sociais e econômicos justificados pelo seu passado colonial.A
fragilidade econômica e a pobreza da população contrastam com a riqueza natural e a diversidade de países e
culturas.As nações africanas estão entre as economias mais subdesenvolvidas do mundo.

Asituação de subdesenvolvimento do continente é agravada:

A) por ainda existirem disputas territoriais com as ex-metrópoles europeias, o que dificulta a exploração dos
recursos naturais da região.

B) pelo desinteresse dos países desenvolvidos pelos seus recursos naturais, principalmente pelos seus diversos
recursos minerais.

C) pelos governos democráticos que, apesar de buscarem alternativas para superação do subdesenvolvimento,
dificultam a presença de transnacionais.

D) pelos conflitos armados e a existência de governos ditatoriais e corruptos que dificultam o processo de
desenvolvimento socioeconômico.

Questão 17

O final do século XX trouxe mudanças significativas para a União Soviética. O país que se tornou socialista em
1917 e era formado por 15 repúblicas abandonou o socialismo, desagregou-se em 15 novos países. Esse
processo foi resultado das mudanças iniciadas por Mikhail Gorbachev, que chegou ao poder em 1985 e realizou
mudanças políticas (Glasnost) e econômicas (Perestroika), que estimularam a busca por liberdade de expressão
no país.
Com o fim da União Soviética, a Rússia vai se constituir na nação de maior extensão territorial e poder político e
econômico, mas a mudança trouxe diversos problemas para o país.

Entre esses problemas podemos identificar:

A) a incapacidade do governo de explorar seu potencial energético.
B) os conflitos étnicos e territoriais e o aumento do desemprego no país.
C) o desinteresse pela exploração do potencial turístico do país.
D) a manutenção da Guerra Fria e da corrida armamentista com os Estados Unidos.
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Questão 18

Observe a letra da música a seguir.

Parabolicamará
Antes mundo era pequeno
Porque Terra era grande
Hoje mundo é muito grande
Porque Terra é pequena
Do tamanho da antena parabolicamará
Ê, volta do mundo, camará
Ê, ê, mundo dá volta, camará

Antes longe era distante
Perto, só quando dava
Quando muito, ali defronte
E o horizonte acabava
Hoje lá trás dos montes, dento de casa, camará
Ê, volta do mundo, camará
Ê, ê, mundo dá volta, camará
[...]

O trecho da música destaca a seguinte característica do processo de globalização:

A) Apoluição ambiental, principalmente a visual, provocada pelo uso indiscriminado das antenas parabólicas.
B) Os avanços tecnológicos que encurtaram as distâncias, através das inovações nos meios de transporte e de

comunicação.
C) O descontentamento da população rural com a introdução de inovações tecnológicas dos meios de transporte

no campo.
D) O questionamento sobre a vantagem, ou não, de se possuir antenas parabólicas e meios de transporte mais

velozes.

Disponível em: <Phttp://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/parabolicamara.htmlublicidade>.Acesso em 27/05/2013.

Questão 19

Os tigres asiáticos (Hong Kong, Taiwan, Cingapura e Coreia do Sul) são países que souberam usufruir dos
benefícios da globalização. Investiram muito em tecnologia e educação nas décadas de 1980 e 1990. Como
resultado, conseguiram baratear custos de produção e agregar tecnologias aos produtos. Atualmente, são
grandes exportadores e apresentam ótimos índices de desenvolvimento econômico e social.

Sobre os “TigresAsiáticos” é correto afirmar que:

A) Cingapura destaca-se atualmente nos serviços portuários e bancários, no turismo e na exportação de petróleo
e seus derivados, de borracha natural e equipamentos eletrônicos.

B) Hong Kong é um país independente que sobrevive da exploração mineral e das atividades agropecuárias para
suprir as necessidades dos outros “TigresAsiáticos”.

C) Taiwan é um país ligado a China por laços de amizade e, por isso, em seu território, desenvolveram-se filiais de
empresas chinesas especializadas em produtos pirateados.

D) Coreia do Sul, e a Coreia do Norte são paraísos fiscais e destinos turísticos de milhares de pessoas
todos os anos e, consequentemente, contam com uma eficiente rede hoteleira.

Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/globalizacao>. Acesso em 27/06/ 2013.
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Questão 20

Questão 21

Questão 22

Aformação da União Europeia é um fato único na história europeia, pois o continente europeu, por vários séculos,
foi palco de conflitos entre países e de duas guerras mundiais.
Esse bloco econômico é formado por 27 países-membros que buscam uma integração econômica, com livre
circulação de pessoas, serviços, mercadorias e capitais.

A integração entre os países-membros tem por consequência:

A) uma maior tolerância por parte da população europeia com os imigrantes africanos, asiáticos e
latino-americanos.

B) o fim dos conflitos étnicos e dos movimentos separatistas existentes em alguns dos países-membros.
C) o aumento da migração de habitantes dos países mais pobres do bloco para os países de economias mais

estáveis.
D) a diminuição dos movimentos racistas e xenófobos com o surgimento de leis a favor da imigração.

Alguns museus estão disponibilizando, via internet, o acervo de obras de arte. Os arquivos podem ser baixados
em suas versões em altíssima resolução. Com essa nova era da tecnologia da informação, esse acesso tem
como objetivo:

A) evitar que o espectador fique doente, através dos fungos das obras de arte.
B) evitar que o espectador manipule as obras de arte.
C) permitir que o espectador não saia de casa.
D) divulgar o acervo do museu para o público em geral.

A duração do som determina o ritmo executado. O esquema abaixo associa a duração de um som a uma
determinada figura. Convencionou-se que a duração do som longo é o dobro do som curto e o som muito longo o
dobro do som longo. Observe.

Som muito longo:

Som longo:

Som curto:

Qual das alternativas abaixo terá maior duração?

A)

B)

C)

D)

ARTES
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Questão 23

Questão 24

Questão 25

Quando um compositor escreve uma peça musical ele combina diversos elementos musicais importantes que
chamamos de componentes básicos da música. Melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e tessitura. Qual dos
gêneros musicais abaixo enfatizam o texto e a parte rítmica, considerando, dessa forma, esses elementos mais
importantes que a linha melódica e a parte harmônica?

A) Rap.
B) Blues.
C) Rock.
D) Jazz.

O Hino Nacional Brasileiro é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil, conforme
estabelece o artigo 13, parágrafo 1º, da Constituição do Brasil. Os outros símbolos da República são a bandeira
nacional, as armas nacionais e o selo nacional. O Hino Nacional Brasileiro tem letra de Joaquim Osório Duque
Estrada (1870 - 1927) e música de Francisco Manuel da Silva (1795 - 1865).

Qual das alternativas abaixo apresenta os versos do Hino Nacional Brasileiro na ordem correta?

A) “Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
- Paz no futuro e glória no passado
E diga o verde-louro dessa flâmula.”

B) “Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
Aimagem do Cruzeiro resplandece.
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança à terra desce.”

C) “Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida no teu seio mais amores.”

D) “Se o penhor dessa igualdade
Em teu seio, ó Liberdade,
Conseguimos conquistar com braço forte,
Desafia o nosso peito a própria morte!”

Uma obra de arte é sempre um desafio para nós, observadores. Cor, tema, desenho podem estimular a criação de
uma nova obra, baseada na que nos instigou. Isso é releitura.Areleitura pressupõe um trabalho criativo a partir da
obra escolhida, podendo utilizar outras formas de expressão diferentes da usada pelo artista, como: colagem,
pintura, desenho, escultura, performance, fotografia.

Com base no texto acima, qual a alternativa correta?

A) Copiar a obra exatamente como ela é.
B) Recriar a obra expressando sua criatividade.
C) Reproduzir através de xérox e pintar.
D) Fotografar e imprimir a obra sem fazer nenhuma intervenção.
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Questão 26

Questão 27

Questão 28

O esporte é considerado como meio para o desenvolvimento harmônico dos jovens.

A partir da premissa que o esporte possui valores positivos para o melhor desenvolvimento e formação de
crianças e adolescentes, analise as seguintes sentenças.

I. Aênfase na participação gera uma relação de inclusão entre os participantes.
II. Deve-se valorizar a vitória a qualquer custo.
III. Cooperação e respeito ao próximo devem ser estimulados.

Está(ão) correta(s) apenas:

A) I.
B) II.
C) II e III.
D) I e III.

A atividade que pode ser realizada em vários locais, não possui regras preestabelecidas e que recebe nomes
variados, de acordo com a região ou país onde é praticada, é denominado(a):

A) Esporte moderno.
B) Brincadeira.
C) Ginástica localizada.
D) Luta Romana.

Qual dos esportes nomeados abaixo pode ser considerado exclusivamente individual?

A) Judô.
B) Badminton.
C) Tênis de Mesa.
D) Vôlei de Praia.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Questão 29

Questão 30

Os fundamentos esportivos como drible, passe, cabeceio, chute e arremesso são considerados habilidades:

A) complexas.
B) táticas.
C) técnicas.
D) operacionais.

Através dos jogos e brincadeiras, podemos perceber e apreender vários valores importantes para a vida. Qual
objetivo abaixo está relacionado com os jogos cooperativos?

A) Disputa.
B) Competição.
C) Inclusão.
D) Agressividade.


