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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

PROFESSOR DE 

HISTÓRIA 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações 

veiculadas pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 

 

(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 

(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 

verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 

Nela está implícita a ideia de que: 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 

último. 
(B) A personagem da primeira fala apresenta 

semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 
 

(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 
verbo-nominal. 

(B) O plural de caráter é caráteres. 
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(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 

(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 
de verbo transitivo indireto. 

(E)  
 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 
 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) As mais antigas civilizações urbanas da 
história da humanidade se formaram a partir 
de aproximadamente 4.000 a.C. na região 

conhecida como crescente fértil, localizada 
entre o Oriente Médio e o Norte da África. 
Contando com solos férteis e abundância de 
água, a Mesopotâmia atraiu diversos povos, 
que combatendo uma aos outros se 
sucederam no domínio da região Sobre esses 

povos todas as afirmações abaixo estão 
corretas, EXCETO. 

 
(A) Os Sumérios são considerados os criadores da 

primeira civilização da Mesopotâmia. 
Fundaram importantes cidades com governos 
independentes, destacando-se: Ur, Uruk, 

Eridu, Nippur, Lagash, Abad e Zabalam. 
(B) Por volta de 2550 a.C., às cidades sumerianas 

foram invadidas pelos Assírios, povo que 
habitava a cidade de Acad. Com armamentos 
mais eficientes e comandados pelo rei Sargão 
I, os assírios conquistaram e unificaram as 
cidades sumerianas.  

(C) Vindos do deserto da Arábia por volta de 2000 
a.C., os amoritas chegaram a Mesopotâmia e 
estabeleceram-se na cidade da Babilônia, 
tendo sido denominados, por isso, babilônios. 
O mais importante rei babilônio foi Hamurábi 

(D) Com o fim do Império Assírio, a cidade da 

Babilônia ficou independente. Porém, pouco 
depois, acabou sendo dominada pelos 
caldeus. Conhecidos como Neobabilônios, os 
caldeus reconstruíram a cidade, tornando uma 
das mais belas e esplendorosas da 
antiguidade. 

 

22) Oriente Próximo ou Próximo Oriente é um 
conceito muito usado principalmente na 
França, em atlas e livros escolares. 
Compreende a região da Ásia próxima ao mar 
Mediterrâneo, a oeste do rio Eufrates. No 
chamado Oriente Próximo merecem destaque 
os povos: 

 
I. Os hebreus, povo criador do monoteísmo 

ético, pai das grandes religiões monoteístas 
do mundo contemporâneo; 

II. Os fenícios, povo de comerciantes e 
navegadores; 

III. Os persas, criadores de um grande império no 
Oriente e norte da África a partir do século VI 
a.C. 

 
Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas I e III estão corretas 

(C) Apenas II e III estão corretas 

(D) I, II e III estão corretas. 

 

 

 

 

 

23) Nabucodonosor foi o responsável pela 

construção dos famosos Jardins Suspensos da 

Babilônia e da Torre de Babel. (Realizou 

também diversas conquistas militares, entre 

elas a tomada de Jerusalém 9586 a.C.), na 

qual submeteu os hebreus, levando-os como 

escravos a Babilônia. De qual povo ele foi rei? 

 

(A) Assírios 

(B) Acádios 

(C) Caldeus 

(D) Persas 

 

24) Imperialismo se refere, em geral, ao controle 

e influência que é exercido tanto formal como 

informalmente, direta ou indiretamente, 

política ou economicamente. Todas as 

afirmações sobre o Imperialismo na África e 

Ásia estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A conquista da Ásia e da África, durante a 

segunda metade do século XIX, pelas 

principais potências imperialistas objetivava a 

busca de matérias primas, a aplicação de 

capitais excedentes e a procura de novos 

mercados para os manufaturados. 

(B) A respeito da expansão imperialista na Ásia e 

na África, na segunda metade do século XIX 

podemos afirmar que ela viabilizou a 

integração econômica mundial, favorecendo a 

circulação de riquezas, tecnologia e 

conhecimentos entre povos e regiões 

envolvidos.  

(C) Grã Bretanha, França, Portugal e Bélgica 

controlavam a maior parte do território 

africano, a Alemanha também possuía lá, 

muitas terras, mas, as perdeu depois da I 

Guerra Mundial. 

(D) O interesse europeu pela Ásia começou com a 

curiosidade e se tornou o desejo de explorar 

as riquezas deste continente. Para isso, os 

europeus tiveram que conquistar e colonizar 

essas terras, isso aconteceu nos séculos 19 e 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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20. Na época da I Guerra Mundial, a maior 

parte da Ásia estava sob controle europeu. 

 

 

25) Entre os anos de 1914 e 1918, ocorreu o 
primeiro conflito bélico que assumiu 
proporções globais. A Primeira Guerra Mundial 
foi qualificada por seus contemporâneos como 
A Grande Guerra, isso porque nenhuma das 
guerras europeias que a precederam, como a 

Guerra Franco – Prussiana, haviam assumido 
dimensões tão catastróficas. Analise as 
afirmações abaixo sobre a I Guerra Mundial: 

 

I. A questão balcânica evidencia as disputas 
entre Alemanha e Hungria pelo controle do 
mar Adriático e coloca em choque os 
movimentos nacionalistas: pan-eslavismo, 
liderado pela Sérvia e o pangermanismo, 

liderado pelos alemães. 
II. Apesar de ter começado a guerra como aliada 

da Tríplice Aliança, a Itália passou para o lado 
da Tríplice Entente por ter recebido uma 
proposta de compensações territoriais. 

III. A Rússia não permaneceu na guerra até o seu 
término. Por conta da Revolução socialista foi 
assinado um tratado com os alemães e os 

russos se retiraram da guerra. 
IV. Quando a guerra iniciou, multidões saíram às 

ruas nos países envolvidos para comemorar o 
conflito: a lealdade e o patriotismo eram 
palavras de ordem. 

V. O estopim para o conflito entre as duas 
grandes forças que se concentravam na região 

dos Balcãs veio com o assassinato do 
arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do 

trono da Áustria-Hungria, por um militante da 
organização terrorista Mão Negra, de viés 
nacionalista eslavo. 

 
Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 
(B) Apenas II, III, IV e V estão corretas. 

(C) Apenas I, III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas I, IV e V estão corretas 
 
26) O Brasil declarou guerra aos países da Tríplice 

Aliança (Alemanha e Império Austro-Húngaro) 
em 1 de junho de1917.  Assinale a alternativa 
CORRETA sobre a participação brasileira na 

Primeira Guerra Mundial: 
 

(A) O governo brasileiro declarou guerra à 
Alemanha, em 1914, após o torpedeamento 
de um navio, carregado de café, que acabara 
de deixar o porto de Santos. 

(B) O governo brasileiro manteve-se neutro ao 
longo de todo o conflito devido aos interesses 
do ministro das relações exteriores Lauro 

Muller, de origem alemã. 
(C) A partir de 1916, o Exército brasileiro 

participou de batalhas na Bélgica e no norte 

da França com milhares de soldados 

desembarcados na região. 

(D) O Brasil enviou uma missão médica, um 
pequeno contingente de oficiais do Exército e 
uma esquadra naval, que se envolveu em 
alguns confrontos com submarinos alemães. 

 

27) O iluminismo foi um movimento global, ou 

seja, filosófico, político, social, econômico e 

cultural que contribuiu para a difusão de 

ideias liberais no século XVIII, caracterizou-se 

por: 

 

(A) Negar o paradigma matemático-naturalista e 

o livre arbítrio 

(B) Desprestigiar o pensamento crítico e a 

capacidade racional do homem 

(C) Defender a laicização e o primado do 

pensamento racional 

(D) Valorizar as explicações teológicas e as 

tradições esotéricas 

 

28) A Civilização Grega foi uma das maiores e 

mais importantes civilizações do mundo 

Antigo. Esta importância se dá pelo fato de 

este povo ter influenciado uma série de outros 

povos com seus traços culturais, tanto na 

Antiguidade como na época contemporânea. 

Sobre essa civilização todas as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) No período arcaico se iniciou a ascensão da 

civilização grega em seu domínio em parte da 

região mediterrânica. Foi nele que se formou a 

polis, a cidade-estado grega, com suas 

instituições políticas, primeiro a monarquia e 

depois a oligarquia, destacando-se 

principalmente as cidades de Atenas e 

Esparta. 

(B) O sistema de trabalho predominante na 

sociedade grega foio assalariamento dos 

trabalhadores empregados nas atividades 

agrícolas e manufatureiras, no período 

arcaico. 

(C) Na Grécia antiga, a rígida estrutura social da 

cidade-estado de Esparta era composta, 

dentre outros grupos, pelo peniecos, 
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representados por habitantes livres e 

dedicados ao comércio e ao artesanato. 

(D) Na cidade de Atenas, os gregos antigos 

tinham acesso à educação superior através 

das aulas ministradas pelos sofistas, que, 

mediante remunerações consideráveis, 

ensinavam retórica, filosofia e a arte de 

governar. 

 

29) A história dessa civilização durante a 

Antiguidade se estendeu por mais de 2.000 

anos, motivo que levou os historiadores a 

dividirem-na em cinco períodos: Leia as 

características abaixo e assinale a alternativa 

cujo período está sendo descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Período Helenístico 

(B) Período Clássico 

(C) Período Arcaico 

(D) Período Homérico 

 

30) O Império Romano, que foi construído após o 

fim da República, correspondeu ao período de 

maior esplendor da Civilização Romana, com 

grandes obras de urbanização e 

embelezamento das cidades, além de um 

grande incentivo à produção cultural e 

artística.Porém após séculos de glórias e 

conquistas territoriais, o Império Romano 

começou a apresentar sinais de crise já no 

século III. São causas da crise do Império 

Romano: 

 

I. Enorme extensão territorial do império que 

dificultava a administração e controle militar 

(defesa); 

II. Com o fim das guerras de conquistas também 

diminuíram a entrada de escravos. Com 

menos mão-de-obra ocorreu uma forte crise 

na produção de alimentos. A queda na 

produção de alimentos gerou a diminuição na 

arrecadação de impostos. Com menos 

recursos, o império passou a ter dificuldades 

em manter o enorme exército; 

III. Diminuição dos conflitos entre as classes de 

patrícios e plebeus, gerando estabilidade 

política; 

IV. Crescimento do cristianismo que contestava 

as bases políticas do império (guerra, 

escravidão, domínio sobre os povos 

conquistados) e religiosas (politeísmo e culto 

divino do imperador); 

V. Aumento da corrupção no centro do império 

(Roma) e nas províncias (regiões 

conquistadas). 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, II, IV e V estão corretas. 

(D) Apenas II, III, IV e V 

 

31) Os bolcheviques eram favoráveis a uma 

mudança radical na Rússia, com a queda do 

czarismo e implantação da ditadura do 

proletariado, através de uma revolução 

comunista. Eles tinham, portanto, uma 

posição bem diferente dos mencheviques 

(“minoria”), liderados por Martov, que 

buscavam medidas de transição de caráter 

reformistas. Assim durante o ano de 1905, as 

divergências entre bolcheviques e 

mencheviques não tiveram por objeto apenas 

a organização do Partido Socialdemocrata, 

mas também seus objetivos e sua tática. 

Estas divergências foram-se agravando até 

1917. Os bolcheviques defendiam, entre 

outras coisas, a: 

 

(A) Adoção de ações terroristas que 

desestabilizassem o regime tzarista 

Com o enfraquecimento do mundo 

grego, o rei da Macedônia, Felipe II, 

pôde conquistar a Grécia e unificá-la 

novamente. Mas foi com Alexandre, filho 

de Felipe II, que a influência grega se 

expandiu para quase todo o mundo 

antigo, principalmente depois da derrota 

infligida ao Império Persa, em 330 a.C., 

comandado à época por Dario III. A 

expansão do Império Macedônico levou 

a cultura grega ao Oriente, onde houve 

uma fusão cultural, unindo elementos 

das culturas gregas e orientais. 
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(B) Necessidade de constituir um partido de 

revolucionários profissionais, de afetivo 

limitado. 

(C) Organização de um partido de massas, 

incentivando a espontaneidade revolucionária 

dos trabalhadores. 

(D) Capacidade de o campesinato assumir uma 

postura revolucionária por meio de invasões 

das grandes propriedades. 

 

32) Na segunda metade do século XIX a Inglaterra 

continuava a ser o país mais industrializado, 

mas, neste período, outros países tornaram-

se potências industrializadas, como foram os 

casos da França, da Alemanha, dos EUA e do 

Japão. Sobre esse assunto todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A transformação da sociedade rural para a 

sociedade industrial, a mecanização da 

indústria e da produção agrícola, o 

desenvolvimento do sistema fabril e dos 

transportes e comunicações, aparecimento 

das cidades industriais, com acréscimo da 

população mundial, foram o resultado da 

Revolução Industrial. 

(B) O sistema de fábrica, implantado pela 

dominada Revolução Industrial Inglesa do 

século XVIII, representou fundamentalmente 

a apropriação pelos operários, do saber 

técnico aplicado à produção. 

(C) A primeira indústria a se revolucionar, na 

Inglaterra, foi a do algodão, pois novos 

inventos, como a máquina de fiar e o tear 

movido à água, eram simples e baratos. 

(D) A indústria do algodão foi beneficiada pela 

possibilidade de obter matéria-prima a baixo 

preço, em decorrência da exploração colonial. 

 

33) A Reforma Protestante foi apenas uma das 

inúmeras Reformas Religiosas ocorridas 

após a Idade Média e que tinham como base, 

além do cunho religioso, a insatisfação com as 

atitudes da Igreja Católica e seu 

distanciamento com relação aos princípios 

primordiais. Sobre esse assunto todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O combate ao lucro e à usura, bases da vida 

comercial e financeira que se dinamizava ao 

final da Idade Média, mostrava o 

descompasso da Igreja romana em relação às 

transformações ocorridas na sociedade. 

(B) As ideias de Lutero centravam-se na salvação 

pela fé e na leitura direta e interpretação 

pessoal do Evangelho, além de contestarem a 

supremacia da Igreja sobre o Estado. 

(C) Exaltando o trabalho e a poupança na conduta 

humana, Calvino consagrava valores morais e 

políticos defendidos pela burguesia mercantil. 

(D) A Contrarreforma significou a tentativa da 

Igreja Católica de reorganizar-se com base 

em princípios liberais: abrandamento da 

hierarquia clerical e da autoridade papal, 

tolerância quanto aos hereges e abandono das 

práticas de censura. 

 

34) “A situação da igreja católica, em meados do 

século XVI, era bastante difícil: ela perdera 

metade da Alemanha, toda a Inglaterra e os 

países escandinavos; estava em recuo na 

França, nos Países Baixos, na Áustria, na 

Boêmia e na Hungria”. Assim a 

Contrarreforma, ou Reforma católica, foi 

uma barreira colocada pela Igreja contra a 

crescente onda do protestantismo. Assinale 

a alternativa CORRETA sobre a 

Contrarreforma (reação da Igreja 

Católica à Reforma Protestante). 

 

(A) Ela retomou o Tribunal do Santo Oficio, 

determinou a catequização de indígenas nas 

terras descobertas e criou o Índice de Livros 

Proibidos. 

(B) O movimento contra reformista não teve o 

apoio do papa e dos bispos católicos, pois eles 

acreditavam que não havia nada o que fazer 

para evitar o avanço do protestantismo na 

Europa. 

(C) Ela conseguiu enfraquecer e terminar com 

todas as religiões protestantes já no século 

XVI. 

(D) Ela conseguiu instalar a paz religiosa na 

Europa, evitando qualquer tipo de perseguição 

ou conflito religioso. 

 

35) Em meados do século XVI, Portugal começou 

a implantar no Brasil um sistema produtor 

açucareiro, cuja fase, áurea abrangeu da 

segunda metade desse século, até o final do 

século XVII, com o apogeu entre 1570 e 

1650.A implantação da lavoura canavieira no 

século XVI, no Brasil, a fim, de criar condições 

adequadas à ocupação e exploração 

econômica da colônia, pode ser associada 

dentre outros aos fatores abaixo: EXCETO. 

 

(A) A cana-de açúcar, cultivada no Mediterrâneo, 

foi levada pelos portugueses para os 
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arquipélagos atlânticos e dali transplantada 

para o Nordeste brasileiro; 

(B) Abundância de terras, escassez de mão-de-

obra, gastos elevados inclusive som a defesa, 

conduziram à lavoura em larga escala e 

escravista; 

(C) Condições geográficas favoráveis: clima 

quente e terras em abundância 

(D) Até à época das invasões holandesas 

(séc.XVII), a lavoura do açúcar dependeu 

quase que exclusivamente dos índios 

escravizados e dos trabalhadores livres lusos. 

 

36) A partir da instalação da família real no Brasil, 

iniciou-se um ciclo de mudanças que não 

parou mais e atingiu diversos âmbitos do 

nosso país, como o cultural, o econômico e o 

político. Entre as transformações mais 

importantes e significativas dentre outros 

podemos elencar todos abaixo, EXCETO. 

 

(A) A criação da Academia Real Militar, da 

Academia da Marinha, da Escola Real de 

Ciências, Artes e Ofícios, de dois Colégios de 

Medicina e Cirurgia e da Escola do Comércio. 

(B) A fundação do Museu Nacional e da Biblioteca 

Real 

(C) O Lançamento do primeiro exemplar do 

Mercantil Carioca 

(D) A criação de três ministérios, o da Guerra e 

Estrangeiros, o da Marinha e o da Fazenda e 

Interior. 

 

37) As Revoltas Regenciais foram rebeliões que 

ocorreram em várias regiões do Brasil durante 

o Período Regencial (1831 a 1840). 

Aconteceram em função da instabilidade 

política que havia no país (falta de um 

governo forte) e das condições de vida 

precárias da população pobre, que era a 

maioria naquele período. Analise as 

características abaixo e assinale a alternativa 

que indica a rebelião referenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Balaiada 

(B) Sabinada 

(C) Cabanagem 

(D) Revolta dos Malês 

 

38) A República Velha (1889 – 1930) foi um 
período de grande instabilidade política. A 
difícil situação econômica dos pobres e a 

insatisfação com o domínio das oligarquias 
geraram vários movimentos populares. Sobre 

esse período todas as afirmações abaixo estão 
corretas, EXCETO. 

 

(A) Como a Constituição determinava, o 
Congresso Constituinte escolheria o primeiro 
presidente e o vice. Foram escolhidos 
Marechal Deodoro da Fonseca para presidente 
e Marechal Floriano Peixoto como vice. Como 

os dois eram militares de alta patente, o 
governo ficou conhecido como a República da 
Espada. 

(B) O presidente Deodoro ficou no governo por 
apenas um ano, durante as quais exerceu um 
mandato autoritário. 

(C) Em 3 de novembro de 1891 Deodoro dissolve 

o Congresso e decreta estado de sítio, 
causando a Primeira Revolta Armada, pois o 
fechamento do Congresso não era previsto na 

Constituição. 
(D) Durante toda a República da Espada, a base 

governamental foram às oligarquias agrárias, 
responsáveis pelo fim da monarquia. O poder 

dos militares foi minado aos poucos e por fim 
sucumbiu à força política dos republicanos, os 
chamados barões do café de São Paulo e do 
leite, os pecuaristas de Minas Gerais. 

 
39) A descolonização tornou-se possível no após-

1945 devido à exaustão em que as antigas 
potências coloniais se encontraram ao terem-
se dilacerado em seis anos de guerra mundial, 
de 1939 a 1945. Algumas delas, como a 
Holanda, a Bélgica e a França, foram 
ocupadas pelos nazistas, o que acelerou ainda 
mais a decomposição dos seus impérios no 

Terceiro Mundo. A guerra também às 
fragilizou ideologicamente: como podiam elas 
manter a guerra contra Hitler se era uma luta 
universal pela liberdade contra a opressão se 
mantinham em estatuto colonial milhões de 
asiáticos e africanos? Sobre a descolonização 
da África e da Ásia todas as afirmações abaixo 

estão corretas, EXCETO. 
  Local: Província do Maranhão 

 Revoltosos: pessoas pobres da região, 

artesãos, escravos e fugitivos (quilombolas). 

 Causas: vida miserável dos pobres (grande 

parte da população) e exploração dos 

grandes comerciantes e produtores rurais. 
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(A) Quem por primeiro conseguiu a independência 

foram os povos da Ásia (começando pela Índia 

e Paquistão, em 1946). 
(B) A maré da independência atingiu a África 

somente em 1956. O primeiro pais do 
Continente Negro a consegui-la foi Angola, em 
1957. 

(C) As regiões africanas que não tinham nenhum 

produto estratégico (cobre, ouro, diamantes 
ou petróleo) conseguiram facilmente sua 
autonomia, obtendo-a por meio da negociação 
pacífica.  

(D) Asregiões africanas que tinham produtos, 
considerados estratégicos pela metrópole, 

explorados por grandes corporações, (caso do 
petróleo na Argélia e do cobre no Congo 
belga). Neles os colonialistas resistiram aos 
movimentos. 
 

40) O Coronelismo foi um período da história do 

Brasil, mais precisamente no período 

republicano entre o final do século XIX e início 

do XX, onde vigorava no país uma política 

controlada e comandada pelos ricos 

fazendeiros, donos de grandes faixas de terras 

chamados coronéis, dai o uso do termo. Todas 

abaixo são características do Coronelismo, 

EXCETO. 

 

(A) Voto de Cabresto: Os coronéis negociavam 

os votos, se aproveitando de um sistema 

eleitoral frágil para manipular a escolha de 

seus candidatos. As regiões controladas pelos 

coronéis recebiam o título de curral eleitoral 

(B) Fraude eleitoral: Para obter seus objetivos 

era comum o desaparecimento de urnas, a 

alteração de votos ou o uso do conhecido voto 

fantasma, que era quando os coronéis 

adquiriam documentos falsificados para que 

as pessoas pudessem votar várias vezes, 

usando até nomes de pessoas já falecidas. 

(C) Política do café-com-leite: No início do 

século XX São Paulo e Minas eram os estados 

mais ricos do país. O Primeiro lucrava com o 

café, e o segundo tinha seu maior lucro na 

produção de leite e derivados. Os políticos 

destes dois locais faziam acordos entre si para 

continuarem a se manter no poder. 

(D) Política dos Senadores: O presidente do 

Senado fazia acordos políticos com os 

governadores que apoiavam o presidente 

baseados nas trocas de votos, para que desta 

forma eles se reelegessem e pudessem se 

manter sempre no senado, assim. Ajudavam o 

presidente e os governadores facilitando a 

liberação de verbas federais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


