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Texto: Lembrança de morrer,
Álvares de Azevedo
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,
Que o espírito enlaça à dor vivente,
Não derramem por mim nenhuma lágrima
Em pálpebra demente.

Beijarei a verdade santa e nua,
Verei cristalizar-se o sonho amigo…
Ó minha virgem dos errantes sonhos,
Filha do céu, eu vou amar contigo!

E nem desfolhem na matéria impura
A flor do vale que adormece ao vento:
Não quero que uma nota de alegria
Se cale por meu triste passamento.

Descansem o meu leito solitário
Na floresta dos homens esquecida,
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:
Foi poeta - sonhou - e amou na vida.

Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto, o poento caminheiro,
– Como as horas de um longo pesadelo
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;

Sombras do vale, noites da montanha
Que minha alma cantou e amava tanto,
Protegei o meu corpo abandonado,
E no silêncio derramai-lhe canto!

Como o desterro de minh’alma errante,
Onde fogo insensato a consumia:
Só levo uma saudade – é desses tempos
Que amorosa ilusão embelecia.

Mas quando preludia ave d’aurora
E quando à meia-noite o céu repousa,
Arvoredos do bosque, abri os ramos…
Deixai a lua pratear-me a lousa!
Autor: (Álvares de Azevedo)

Só levo uma saudade – é dessas sombras
Que eu sentia velar nas noites minhas…
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,
Que por minha tristeza te definhas!
De meu pai… de meus únicos amigos,
Poucos - bem poucos – e que não zombavam
Quando, em noites de febre endoidecido,
Minhas pálidas crenças duvidavam.
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,
Se um suspiro nos seios treme ainda,
É pela virgem que sonhei… que nunca
Aos lábios me encostou a face linda!
Só tu à mocidade sonhadora
Do pálido poeta deste flores…
Se viveu, foi por ti! e de esperança
De na vida gozar de teus amores.

QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte:
RESPOSTA: não se cale a alegria.
QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa:
RESPOSTA: libertação
QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é
de:
RESPOSTA: saudade
QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente.
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo
QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta?
RESPOSTA: inócuo
QUESTÃO: Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma
grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa
onde o significado da palavra está correto.
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove.
QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta:
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o.
QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a
frase com pontuação correta.
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei comigo
mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta?
QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase
onde apresenta um adverbio de tempo:
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos
QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.
Denominamos de:
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como:
definição, conceituação, informação, descrição e comparação.
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo:
RESPOSTA: Biografia e autobiografia
QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo.
Tio Adolfo ________com o filme na televisão.
Marise ___________ em contrabando de ouro.
Trabalho ________ em grande responsabilidade.
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica
QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo.
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente.
QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato.
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação.
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.
Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal simples).
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido.

QUESTÃO: Ambientes operacionais são os conjuntos de programas que permitam o elo de ligação entre o
usuário e a máquina. Marque a alternativa que apresenta alguns dos sistemas operacionais mais utilizados
atualmente.
RESPOSTA: Windows, Android, Linux e iOS.
QUESTÃO: A tecla de atalho F5, no sistema operacional Windows, permite ao usuário:
RESPOSTA: Atualizar a janela ativa.
QUESTÃO: No sistema operacional Windows, quais são as teclas de atalhos utilizadas para realizar a ação de
recortar o item selecionado?
RESPOSTA: Ctrl + x
QUESTÃO: Acerca da internet, marque a alternativa CORRETA.
I. A internet é um sistema de redes mundial de computadores, todos ligados uns aos outros.
II. A internet dificultou a criação de novas formas de interações humanas, que poderiam ser realizadas
através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais.
III. Ao se ligar à internet, tem-se acesso à World Wide Web (WWW).
IV. As palavras “internet” e “world wide web” são usadas frequentemente como sinônimos, mas internet
é uma rede mundial de computadores conectando milhões de dispositivos de computação, e World
Wide Web é um dos vários serviços que funcionam dentro da internet.
RESPOSTA: I, III e IV estão corretas.
QUESTÃO: O formato padrão de extensão de arquivo .docx e .pdf pertencem respectivamente aos programas:
RESPOSTA: Microsoft word e adobe acrobat.
QUESTÃO: O Microsoft Word é um:
RESPOSTA: Processador de texto.
QUESTÃO: Marque a alternativa que contém corretamente o programa elaborado para permitir a navegação
pela web e processar diversas linguagens.
RESPOSTA: Navegador.
QUESTÃO: A internet representa a rede mundial de todos os computadores, ela é aberta para o acesso de
todos, diferente da intranet que, também é uma forma de internet, mas:
RESPOSTA: É utilizada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles
que estão fora do seleto grupo.
QUESTÃO: Os motores de busca foram criados logo após o surgimento da internet, com o objetivo de realizar
buscas de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada. Entre as
maiores empresas prestadoras desses serviços encontra-se:
RESPOSTA: O Google.
QUESTÃO: Na área da criptografia, existe uma técnica de autenticação de informação digital tratada como
substituta à assinatura física, visto que elimina a necessidade de ter uma versão em papel do documento que
necessita ser assinado. Qual nome atribuído a essa técnica:
RESPOSTA: Assinatura digital.
QUESTÃO: Na história do Brasil, o Brasil colônia, é a época que compreende o período de:
RESPOSTA: 1530 a 1822.
QUESTÃO: O Brasil colônia fica caracterizado no momento em que o governo português enviou ao Brasil a
primeira expedição colonizadora chefiada por: Marque a alternativa correta.
RESPOSTA: Martim Afonso de Souza.
QUESTÃO: Durante os primeiros trinta anos da colonização portuguesa no Brasil, a única grande atividade
econômica desenvolvida foi a: Marque a alternativa correta.
RESPOSTA: Exploração do pau-brasil.

QUESTÃO: Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro
em capitanias hereditárias. Sabendo-se disso, analise as afirmativas a seguir.
I. Os donatários além de ter o direito de fixar-se e administrar a terra da melhor forma possível, tinham a
posse da terra.
II. O rei português dividiu o território brasileiro em 15 lotes, que foram distribuídos em 14
capitanias diferentes, cuja administração ficou sob responsabilidade dos capitães-donatários.
III. A responsabilidade de desenvolver a capitania era exclusiva do donatário, que recebia o direito sobre o
lote de terra a partir da Carta de Doação.
IV. Os portugueses criaram as capitanias hereditárias porque o comércio de especiarias na Índia estava em
declínio e os territórios portugueses eram constantemente invadidos pelos franceses.
Está correto o que se afirma em:
RESPOSTA: II, III e IV.
QUESTÃO: Após o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa, em 1548, a fim de centralizar,
administrar, restabelecer o poder e reforçar a colonização no período do Brasil Colônia, criou uma medida
político-administrativa denominada Governo Geral. O primeiro governador desse governo foi:
RESPOSTA: Tomé de Souza.
QUESTÃO: A Lei Federal n.º 10.639/2003 modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB –
Lei n.º 9.394/96) e tornou obrigatório o estudo sobre:
RESPOSTA: A cultura e História da África, dos africanos e afrodescendentes no Brasil nas instituições
públicas e privadas de ensino.
QUESTÃO: A África tem uma forte diversidade cultural e sua História tem conexões importantes com à História
do Brasil. Sabendo-se disso, leia atentamente e marque a alternativa CORRETA.
I. Os africanos, que foram trazidos para o Brasil como escravos, entre os séculos XVI e XIX.
II. Os africanos, enriqueceram a cultura brasileira com seus costumes, rituais religiosos, culinária, danças.
III. A África é um país.
IV. A principal civilização africana foi Gana, que construiu o primeiro império africano há mais de 5 mil anos.
RESPOSTA: I e II estão corretas.
QUESTÃO: Somente no século XIX, com o movimento abolicionista, os negros ganharam a liberdade total com
a assinatura da: Marque a alternativa correta.
RESPOSTA: Lei Áurea.
QUESTÃO: Em alguns municípios do Brasil, o dia 20 de novembro é feriado, pois nessa data é celebrado:
REPSOSTA: Dia nacional da consciência negra.
QUESTÃO: Uma nação pode ser governada de diferentes modos, os diferentes mecanismos institucionais
utilizados para governar um Estado são chamados de formas de governo. Assinale a alternativa INCORRETA.
RESPOSTA: A Monarquia é um regime político em que um monarca exerce a função de chefe de Estado e
mantém-se em tal cargo até a sua morte ou renúncia.
QUESTÃO: Dentro das formas de governo, estão os regimes políticos, que nada mais é, que a maneira como
os governos exercem o seu poder. São regimes políticos:
RESPOSTA: A democracia, o autoritarismo e o totalitarismo.
QUESTÃO: O Código Eleitoral instituído em 1932 estabeleceu o voto secreto, concedeu o sufrágio universal
feminino, tornou o voto obrigatório e criou instituições que futuramente atuariam de forma independente
para garantir a legitimidade das eleições realizadas no país. Marque a alternativa CORRETA.
RESPOSTA: Código Eleitoral de 1932, foi criado no início da era Vargas.
QUESTÃO: A cerca do regime político, complete as lacunas de forma correta.
O Brasil é atualmente uma ___________, e as eleições presidenciais acontecem a cada quatro anos com o
presidente eleito tendo direito a disputar uma única reeleição.
RESPOSTA: República presidencialista.

QUESTÃO: Questão 14) Aos sete de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, o príncipe regente
proclamou a independência do país. Fato este que caracterizou o: Marque a alternativa correta.
RESPOSTA: Fim do domínio português e a autonomia política brasileira.
QUESTÃO: A cerca do período da ditadura militar no Brasil, podemos afirmar que:
I. O período da ditadura militar foi entre 1964 a 1985.
II. No período da ditadura militar os direitos constitucionais foram ignorados, a censura estabelecida,
houve perseguição política e repressão aqueles que se opunham ao regime militar.
III. O Regime militar foi o período da política brasileira em que militares conduziram o país.
IV. Imediatamente após a tomada de poder pelos militares, foi estabelecido o AI-1. Com 11 artigos.
RESPOSTA: Todas as afirmativas estão corretas.
QUESTÃO: A Quarta República, foi um período da história brasileira iniciado em 1946, com a posse de Eurico
Gaspar Dutra, e finalizado em 1964, com o Golpe Civil-Militar que marcou o início da Ditadura Militar no Brasil.
A quarta republica também é conhecida como:
RESPOSTA: República Populista.
QUESTÃO: A Constituição de 1988 é o texto-base que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e
dos cidadãos do nosso país. Sabendo-se disso marque a alternativa INCORRETA.
RESPOSTA: A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, não está em vigência.
QUESTÃO: A respeito do período histórico conhecido como Idade Moderna, marque verdadeiro (V) ou falso
(F).
( ) O início da Idade Moderna aconteceu com a tomada da cidade de Constantinopla pelos Turcos-Otomanos,
em 1453, e encerrou-se com a queda da Bastilha e a Revolução Francesa, em 1789.
( ) A Idade Moderna é o período histórico em que as monarquias europeias constituíram-se e fortaleceramse, expandindo seu poder para os cinco continentes do mundo.
( ) A Idade Moderna representa a época quando encurtaram-se as distâncias, após os europeus se lançarem
por mares nunca antes navegados, explorando e desvendando a natureza.
( ) A Idade Moderna é o momento da história do século XV até XVIII e que está localizado temporalmente entre
a Idade Média e a Idade Contemporânea.
RESPOSTA: V, V, V, V.
QUESTÃO: A Idade Moderna aconteceu entre os séculos XV até XVIII. Dentre os principais acontecimentos da
Idade Moderna podemos citar:
RESPOSTA: As grandes navegações, o renascimento, a reforma religiosa, o absolutismo, o iluminismo e o
início da revolução francesa.
QUESTÃO: Na Idade Média a igreja gozava de amplas riquezas, poder sobre governos e sobre os cidadãos.
Porém na Idade Moderna ocorreu a reforma religiosa, que foi um movimento contra igreja católica. Essa
reforma foi liderada por:
RESPOSTA: Martinho Lutero.
QUESTÃO: O campo de estudo que procura entender as diversas teorias que envolvem o conhecimento
Histórico é conhecida como:
RESPOSTA: Teoria da História.
QUESTÃO: O Positivismo foi criado por Augusto Comte no século XIX. Esta Teoria acreditava que: Marque a
alternativa correta.
RESPOSTA: Os estudiosos deveriam encontrar um fator que determinasse a verdadeira História.
QUESTÃO: No ano de 1929, surgiu na França uma revista denominada Annales d’Histoire Économique et
Sociale, criada por Lucien Febvre e Marc Bloch. Ao longo da década de 1930, a revista se tornaria símbolo de
uma nova corrente historiográfica identificada como: Marque a alternativa correta.
RESPOSTA: Escola dos Annales.

QUESTÃO: O café foi o produto que impulsionou a economia brasileira entre as décadas de 1850 e 1930.
Introduzido no Brasil no início do século XVIII por Francisco de Melo Palheta, a partir de sementes
contrabandeadas da:
RESPOSTA: Guiana Francesa.
QUESTÃO: Entre 1969 e 1973, o Brasil viveu o chamado Milagre Econômico, quando um crescimento
acelerado da indústria gerou empregos e aumentou a renda de muitos trabalhadores. Em contra partida
ocorreu a ampliação: Marque a alternativa CORRETA.
RESPOSTA: Da concentração de renda.

