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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2 e 3: 

Abdulrazak Gurnah, romancista tanzaniano, ganha Prêmio Nobel de Literatura 2021

Anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (7) pela Academia Sueca.

Por g1, em 07/10/2021, 08h01

Abdulrazak Gurnah, romancista tanzaniano, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2021. O anúncio foi
feito na manhã desta quinta-feira (7) pela Academia Sueca.

Segundo a Academia,  o prêmio foi  concedido "por  sua penetração intransigente e  compassiva  dos
efeitos do colonialismo e do destino do refugiado no abismo entre culturas e continentes".

"Seus romances fogem de descrições estereotipadas e abrem nossos olhares para uma África Oriental
culturalmente diversificada, desconhecida para muitos em outras partes do mundo", afirmou a Academia.

Gurnah nasceu em 1948 e cresceu na ilha de Zanzibar, chegando na Inglaterra na década de 1960
como refugiado. O romancista começou a escrever aos 21 anos de idade e publicou dez livros e diversos
contos ao longo da carreira. A temática de refugiados é a base de todo seu trabalho.

O romancista  é  conhecido sobretudo pelo  livro  "Paradise",  de  1984,  ambientado no leste  da África
durante a Primeira Guerra Mundial. A obra foi finalista na época do Booker Prize de ficção.

Seu livro  de estreia  ("Memory of  Departure")  foi  lançado em 1987 e  conta  a história  de um jovem
talentoso que tenta uma nova vida sob a proteção do tio em Nairobi, mas em vez disso, é humilhado e
precisa retornar para sua família problemática, incluindo um pai alcoólatra e uma irmã que é forçada a se
prostituir.

"Pilgrims Way" (1988) e "Dottie" (1990) foram os livros seguintes do romancista. Sua obra mais recente,
"Afterlives", foi lançada em 2020, e conta a história de Hamza, um jovem que é forçado a ir para a guerra
ao lado dos alemães e se torna dependente de um oficial que o explora sexualmente.

Gurnah  atuava  como Professor  de Inglês  e  Literaturas  Pós-coloniais  na  Universidade  de  Kent,  em
Canterbury, aposentando-se recentemente.

(https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/07/abdulrazak-gurnah-ganha-premio-nobel-de-literatura-2021.ghtml)

Questão 01
Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto:

A) Um romancista indiano ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2021.
B) O ganhador do prêmio somente trabalhava como escritor, dedicando-se a escrita de seu livro. 
C) Nunca tendo escrito uma obra, o ganhador surpreendeu as expectativas e levou o prêmio. 
D) O último livro do autor foi lançado em 2020.

Questão 02
Analise o trecho abaixo:

“Abdulrazak Gurnah, romancista tanzaniano, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2021.”

No excerto, há a presença de:
A) vocativo
B) aposto explicativo
C) aposto enumerativo
D) aposto comparativo



Questão 03
Analise o excerto abaixo:

“Seus romances fogem de descrições estereotipadas (...)”

No trecho, as palavras estão classificadas, respectivamente, como:
A) pronome, substantivo, verbo, preposição, substantivo e adjetivo.
B) pronome, verbo, substantivo, preposição, adjetivo e pronome.
C) substantivo, artigo, verbo, interjeição, substantivo e adjetivo.
D) substantivo, pronome, verbo, preposição, adjetivo e substantivo.

Leia o poema de Carlos Drummond de Andrade e responda as questões 4, 5 e 6: 

No Meio do Caminho

Carlos Drummond de Andrade

No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra

Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
Tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra.

(https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/08/.html)

Questão 04
Analise a citação:

“No meio do caminho tinha uma pedra”

As palavras destacadas exercem a função de:
A) hipérbole
B) antítese
C) metáfora
D) pleonasmo

Questão 05
Analise o trecho abaixo:

“Tinha uma pedra.”

A palavra destacada é classificada como:
A) artigo definido
B) artigo indefinido
C) pronome indefinido
D) adjetivo

Questão 06
Analise o título do poema:

“No meio do caminho”

De acordo com o poema, a palavra em destaque é uma analogia:



A) da vida.
B) do campo
C) da casa.
D) do tempo

Questão 07
Assinale a opção que apresenta a figura de linguagem presente na oração abaixo:

“Julia achava-o feio e bonito ao mesmo tempo.”

A) metonímia
B) hipérbole
C) eufemismo
D) paradoxo

Questão 08
Analise a oração abaixo:

“Cheguei em casa, fui dormir.”

A frase acima pode ser classificada como:
A) Oração Subordinada Substantiva
B) Oração Coordenada Sindética
C) Oração Coordenada Assindética
D) Oração Subordinada Adverbial

Questão 09
Analise a oração abaixo:

“Conforme prometeu, pagará a conta hoje.”

A frase acima pode ser classificada como:
A) Oração Coordenada
B) Oração Subordinada Adjetiva
C) Oração Subordinada Substantiva
D) Oração Subordinada Adverbial

Questão 10
Marque a opção que preenche corretamente as lacunas:

“ ________ medida que o tempo passa, ficamos mais conscientes.
Saímos ______ tarde.
Essa é _______ casa do Jorge.”

A) à – a – à 
B) à – à – a 
C) a – à – à 
D) a – a – à 

Matemática

Questão 11
É correto afirmar que:

a) A matriz unitária é uma matriz quadrada que possui todos os elementos da diagonal principal iguais a
1 e os demais elementos iguais a 0;
b) Duas matrizes A = [aij]mxn e B = [bij]nxm são opostas se, e somente se, aij = bji ;
c) Uma matriz é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas.
d) Uma matriz é dita nula se todos os seus elementos são diferentes de zero.



Questão 12
Dada a função f(x) = 2x+4, o domínio {2, 3, 4}, o contradomínio composto por números inteiros entre -2 e
20, o conjunto imagem será:
a) {8, 10, 12}
b) { 2, 3, 4}
c) {-2, 0, 2, 20}
d) {-2, -1, 0 ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}

Questão 13
Considerando um triângulo retângulo com hipotenusa de 8 cm e um ângulo interno de 30º, qual será a
medida do cateto oposto a 30º?

 30° 45° 60°

Sen θ
1
2

√2
2

√3
2

Cos θ
√3
2

√2
2

1
2

Tg θ
√3
3

1 √3

Tabela de valores trigonométricos

a) 2cm;
b) 7cm;
c) 5cm;
d) 4 cm.

Questão 14
Considerando os conjuntos A ={A,B,C,D, E} e B={A, E, I, O, U}, A∩B será:

a) A∩B = {A,B ,C, D, E, I, O, U}
b) A∩B = {A E, I, O, U}
c) A∩B = {A, E}
d) A∩B = {A,B,C,D, E}

Questão 15
Um quadrado é:
a) Um retângulo;
b) Um paralelogramo;
c) Um Polígono
d) Todas as alternativas estão corretas.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
O Município de Bombinhas é uma península que avança para o Oceano Atlântico e possui ao todo:
A) 39 Praias
B) 31 Praias
C) 29 Praias
D) 32 Praias

Questão 17
Analisando o brasão do Estado de Santa Catarina, o animal que segura em sua garra direita uma chave
e com a esquerda uma âncora, é o (a):
A) Tigre
B) Leão
C) Águia
D) Gavião



Questão 18
Assinale a alternativa correta em relação a constituição da República Federativa do Brasil.
A) Não haverá penas de caráter perpétuo.
B) Fica assegurado ao trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, dois terços a
mais do que o salário normal.
C) A idade mínima para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador é trinta e dois anos.
D) São admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos quando de fato for constatado o
crime.

Questão 19
A guerra do Contestado foi um conflito que ocorreu na fronteira dos estados de Santa Catarina e do
Paraná, tal conflito ocorreu no período de:
A) 1910 á 1914
B) 1912 á 1916
C) 1909 á 1916
D) 1010 á 1915

Questão 20
Realizado  a  cada  10  anos,  o  Censo  Demográfico  constitui  a  principal  fonte  de  referência  para  o
conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do País. Adiado devido a
Pandemia de Covid-19,  o  Censo tem previsão para  ser  realizado em 2022,  sendo que o último já
realizado ocorreu no ano de:
A) 2011
B) 2012
C) 2010
D) 2009

Conhecimentos Específicos

Questão 21
“As origens da Segunda Guerra Mundial produziram uma literatura histórica incomparavelmente menor
sobre suas causas do que a Primeira Guerra, e por motivo óbvio”. (Hobsbawm, Eric J. Era dos Extremos:
o breve século XX: 1914-1991; tradução Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.
43). 

Sobre a afirmação de Eric Hobsbawm, é incorreto afirmar: 
a) Em termos mais simples, o grande responsável por causar a guerra foi Adolf Hitler;
b) A maioria dos historiadores discordam que Alemanha, Japão e Itália foram os países agressores;
c) A maioria dos Estados arrastados à guerra contra Alemanha, Japão e Itália não queriam o conflito, e
muitos fizeram o possível para evitá-lo; 
d) A maioria dos historiadores concorda que Alemanha, Japão e Itália foram os países agressores;

Questão 22
“A Segunda Guerra Mundial na verdade trouxe soluções, pelo menos por décadas. Os impressionantes
problemas  sociais  e  econômicos  do  capitalismo  na  Era  da  Catástrofe  aparentemente  sumiram”.
(Hobsbawm, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991; tradução Marcos Santarrita. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 59).

Em relação a citação acima, analise as afirmativas abaixo:
I. A economia do mundo ocidental entrou em sua “Era do Ouro”;
II. A democracia política ocidental, graças a uma melhora na vida material ficou instável;
III. Os velhos impérios coloniais se fortaleceram;

Sobre as afirmativas acima é correto afirmar:
a) Apenas a afirmativa I está incorreta;
b) As afirmativas I e III estão incorretas;
c) As afirmativas II e III estão incorretas;
d) Todas estão corretas;



Questão 23
“O império de Alexandre, o Grande, à época de sua morte, compreendia a Macedônia, uma grande parte
da Ásia Menor, a costa oriental do Mediterrâneo, o Egito e estendia-se para leste, na Ásia até o Pendjab.
Após  sua  morte  em  -323,  as  três  dinastias  fundadas  por  três  de  seus  generais  já  estavam  bem
fortalecidas para dirigir o império...” (Silvério, Valter Roberto. Síntese da Coleção História Geral da África:
Pré-história ao século XVI / coordenação de Valter Roberto Silvério e autoria de Maria Corina Rocha,
Mariana Blanco Rincón, Muryatan Santana Barbosa. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013, p. 181)

Sobre as referidas dinastias e seus domínios, assinale a alternativa incorreta:
a) Antigônidas - Macedônia;
b) Selêucidas – antigo Império Persa (na Ásia);
c) Ptolomeus – Egito;
d) Selêucidas – Egito;

Questão 24
“Ao  final  do  século  VIII  começou  então  para  a  Núbia  um  período  de  prosperidade  que,  graças  a
condições econômicas favoráveis, durou até meados do século XII. ” (Silvério, Valter Roberto. Síntese da
Coleção História Geral da África: Pré-história ao século XVI / coordenação de Valter Roberto Silvério e
autoria de Maria Corina Rocha, Mariana Blanco Rincón, Muryatan Santana Barbosa. Brasília: UNESCO,
MEC, UFSCar, 2013, p. 323)

Sobre esse período de prosperidade da Núbia, observe as afirmativas abaixo:
I.  Uma  das  causas  dessa  prosperidade  pode  ser  atribuída  as  cheias  do  Nilo  que  contribuíram no
processo agrícola. 
II.  Nesse  período,  registros  históricos  apontam  projetos  até  então  inéditos  em  casas,  com  canos
hidráulicos e salas de banho com sistema de aquecimento.
III. Faras, uma importante cidade da Núbia, foi elevada a metrópole quando o núbio Kyros (866-902)
acedeu ao episcopado.

Em relação as afirmativas acima, é correto afirmar:
a) Todas as afirmativas estão corretas;
b) Todas as afirmativas estão incorretas;
c) Apenas a afirmativa I está correta;
d) Apenas a afirmativa I está incorreta;

Questão 25
“A brava gente portuguesa, a mais temida entre todas as nações, era nesta colônia vilipendiada pelo
índio, sofria e sujeitava-se ‘ao mais vil e triste gentio do mundo’”. (IN: Souza, Laura de Melo e. O diabo e
a Terra de Santa Cruz: feitiçaria religiosidade popular no Brasil  Colonial. São Paulo: Companhia das
Letras, 1986, p. 65)
Na citação acima a historiadora deixa evidente alguns conceitos europeus sobre os povos nativos do
continente americano. Sobre este assunto considere as afirmativas abaixo:
I. Essa visão ajudava a justificar a tentativa de escravizar os povos nativos;
II. Durante algum tempo, a colonização portuguesa foi encarada como necessária no sentido de levar os
“gentios” ao conhecimento do cristianismo;
III. Os costumes dos nativos, antagônicos as práticas culturais da Europa por ocasião da colonização,
eram associadas ao “demônio”;

Em relação as afirmações acima, com base nos estudos historiográficos do período colonial no Brasil, é
correto afirmar:
a) Todas as afirmações estão erradas;
b) Todas as afirmações estão corretas;
c) Apenas a afirmação I está errada;
d) Apenas a afirmação III está correta;

Questão 26
Sobre o período da chamada “descolonização” do continente africano, a partir de 1960, é correto afirmar:



a) Ao final de 1984, a OTAN mantinha o seu protetorado sobre os países que ainda subsistiam como
colônias;
b) Desde antes dos anos 1960, ficou evidente que a receita “econômica” relativa ao desenvolvimento
econômico do continente africano produziria os esperados efeitos na redução das desigualdades sociais;
c) A exportação dos produtos agrícolas a partir de 1960, financiou grande progresso econômico e social
em Angola e Moçambique; 
d) No início dos anos 1970, não havia sequer sinais de uma “recuperação” econômica em qualquer país
da África, independente do regime político adotado;

Questão 27
Dom Pedro II foi o governante que por mais tempo permaneceu no poder no Brasil. Para ser exato,
foram: 49 anos, três meses e 22 dias, quase meio século. Sobre o governo do Imperador Dom Pedro II,
e a situação do país, é correto afirmar:

a) Dom Pedro II assumiu o poder em fase pacífica da vida nacional, pois não havia nenhuma rebelião ou
movimentos separatistas;
b) Ao ser deposto e exilado aos 65 anos deixou consolidada a unidade do país, abolido o tráfico e a
escravidão;
c) A chamada questão “Christie” quase provocou uma guerra entre Brasil e Portugal na década de 1960;
d) O imperador ficou conhecido como uma figura avessa a leitura e as “ciências”;

Questão 28
O Iluminismo arquitetou as ideias que derrubaram o chamado “Antigo Regime”. Sobre o movimento
iluminista e seus pensadores, analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta.

a) John Locke transferiu o racionalismo para a política e para análise social;
b) Descartes defendeu a universalidade da razão como o único caminho para o conhecimento;
c) Para John Locke, os homens possuem a vida, a liberdade e a propriedade como direitos naturais;
d)  Rousseau  constituía  uma  exceção  entre  os  iluministas,  na  medida  em  que  apoiava
incondicionalmente a burguesia e a propriedade privada, esta, segundo ele era fonte de realização e
felicidade humana;

Questão 29
A chamada Revolução Francesa (1789 – 1799) foi um marco na história da humanidade, sob vários
ângulos. Sobre esse movimento analise as afirmações abaixo:

I. A desordem administrativa e os gastos excessivos da luxuosa corte de Versalhes haviam levado a
França a uma grave crise econômica;
II.  O absolutismo de Luís XVI era moderado,  pois durante seu governo a “Assembleia dos Estados
Gerais” era convocada com frequência;
III. O peso dos votos na “Assembleia dos Estados Gerais” respeitava a proporção populacional de cada
segmento;
IV. Os membros do chamado Primeiro Estado e Segundo Estado, respectivamente clero e nobreza,
eram privilegiados pela isenção de impostos, um dos fatores que causava revolta no Terceiro Estado que
era composto pelo restante da população em geral;

Sobre as afirmações acima é correto afirmar:
a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas;
b) Apenas a afirmativa IV está correta;
c) Todas as afirmativas estão corretas;
d) Todas as afirmativas estão erradas;

Questão 30
Sobre a chamada Idade Média, assinale a alternativa que não apresenta características deste período.
a) O período medieval caracterizou-se pela preponderância do feudalismo;
b) A sociedade medieval era estamental;  
c) O período ficou caracterizado pelo teocentrismo cristão;
d) O surgimento das grandes navegações proporcionou o surgimento do mercantilismo;
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