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INSTRUÇÕES:  
 AO RECEBER A PROVA, VERIFIQUE SE ESTÁ COM TODAS AS QUESTÕES. CASO NÃO ESTEJA, SOLICITE OUTRA AO EXAMINADOR. 

 A PROVA DEVE SER FEITA A CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL OU PRETA. UTILIZE APENAS O ESPAÇO RESERVADO PARA A RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES. 

 NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA. 

 NÃO EMPRESTE NEM PEÇA EMPRESTADO AO COLEGA O MATERIAL DE PROVA. 

 CAPRICHO NA REPRESENTAÇÃO DAS LETRAS, PRECISÃO, LIMPEZA E ESTÉTICA SÃO FUNDAMENTAIS. 

 A INTERPRETAÇÃO DO ENUNCIADO FAZ PARTE DA AVALIAÇÃO, PORTANTO NÃO FAÇA PERGUNTAS. 

 CUIDADO COM O TEMPO DE PROVA, O CONTROLE DELE É SUA RESPONSABILIDADE. 

 OS RASCUNHOS NÃO SERÃO CONSIDERADOS NA CORREÇÃO. 

 ATENÇÃO: NAS QUESTÕES QUE EXIGEM CÁLCULO, NÃO BASTA ESCREVER APENAS O RESULTADO FINAL. É NECESSÁRIO MOSTRAR A  
RESOLUÇÃO OU O RACIOCÍNIO UTILIZADO PARA RESPONDER ÁS QUESTÕES. 

 TESTES RASURADOS SERÃO ANULADOS. 

 ESCREVA, COM LETRA LEGÍVEL, TANTO AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES QUANTO A REDAÇÃO. 

 SE ERRAR, RISQUE A PALAVRA E ESCREVA NOVAMENTE (EXEMPLO: ). NÃO UTILIZE CORRETIVO. 

 DURANTE A PROVA, É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL DE CONSULTA, ELETRÔNICO OU IMPRESSO.       BOA PROVA! 

 

01- Observe a charge abaixo e responda às questões seguintes: 

 

 

a) Explique a crítica mostrada na charge. 

 

b) Explique uma diferença entre os tipos de escravidão encontrados no Brasil colonial e os 

praticados no Egito antigo. 

 

Observe a imagem a seguir para responder às próximas questões 



 

02-  a) Explique a relação existente entre a invenção da agricultura e o surgimento das cidades no período 

Neolítico. 

b) Explique uma semelhança e uma diferença entre as cidades neolíticas e a atual cidade de São Paulo. 

 

03- Leia o texto abaixo para responder às questões seguintes. 

A PÁSCOA JUDAICA 

Em tempos de opressão, o governo egípcio ordenou certa vez que toda a população de bebês hebraicos 

fosse exterminada. Foi nessa época que o jovem Moisés escapou desse terrível decreto ao ser colocado em 

um cesto que vagueou pelas águas do rio Nilo. Encontrado pela esposa do faraó, o jovem acabou sendo 

criado como um dos súditos da família real. Ao atingir a idade adulta, Deus teria surgido em um arbusto 

ordenando que ele promovesse a libertação definitiva dos judeus do Egito. Negando-se a atender ao pedido 

divino, o faraó foi alertado que sua teimosia seria severamente castigada com o envio de dez pragas que 

assolariam a população egípcia. Após sofrer com tamanha maldição, o governo egípcio permitiu que os 

hebreus saíssem daquela terra e voltassem até Canaã. Ao conseguirem tamanha proeza, os judeus 

determinaram aquela data como uma das mais importantes de seu calendário religioso. Conhecida como 

pessach, a Páscoa Judaica celebra a libertação do Egito e reitera o laço para com o Deus que teria 

possibilitado a execução daquela memorável vitória. Ao longo do tempo, observamos que essa celebração vai 

ganhando contornos mais estáveis e se aproximando dos eventos e rituais que hoje marcam tal celebração. 

Para alguns estudiosos, a celebração de tal evento foi crucial para que a comunidade judaica preservasse 

seus laços nos mais diferentes lugares em que viveram e ainda vivem. 

FONTE: http://www.brasilescola.com/pascoa/pascoa-judaica.htm, acessado em 04/06/2014, com alterações.  

 

A) De acordo com o texto, por que os judeus inventaram a Páscoa? 

 

 

B) Explique uma diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. 

http://www.brasilescola.com/pascoa/pascoa-judaica.htm


Observe a charge abaixo sobre reforma agrária e responda às questões seguintes. 

 

 

04) a) Explique a charge acima. 

 

b) Compare a reforma agrária do Brasil atual com a da Roma antiga, mostrando uma semelhança e uma 

diferença entre elas. 

 

Observe a charge abaixo sobre a Copa do Mundo de 2014 e responda às questões seguintes. 

 

 

 

 

 

 



05-a) Explique a charge acima. 

b) Na Roma antiga existia alguma situação semelhante à mostrada pela charge acima? Justifique sua 

resposta. 

 

 


