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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADE– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

 

16)  Os aspectos técnicos de como realizar a avaliação 
são secundários, ainda que não irrelevantes. Na 
medida em que fazem referência a como realizar 
uma série de operações, são de importância para os 
professores, mas é mais transcendental ou 
prioritário dotá-los de conceitos e instrumentos 
críticos para avaliar o conteúdo da avaliação e a 
utilização da mesma (LUDKE & MEDIANO, 
1992:119). 

 

Considerando o expresso no texto acima e a 

importância dos instrumentos de avaliação da 

aprendizagem marque a alternativa INCORRETA 

sobre as provas objetivas: 

 

(A) As provas objetivas avaliam a extensão de 

conhecimentos e habilidades. 

(B) As provas objetivas possibilitam a elaboração 

de um maior número de questões, abrangendo 

um campo maior da matéria dada. 

(C) As provas objetivas potencializam a 

interferências de opiniões subjetivas do 

professor e do aluno. 

(D) As provas objetivas possibilitam uma correção 

mais rápida. 

 

17)  Processo que envolve todos os atores da escola 

com vista a negociar patamares adequados de 

aprimoramento, a partir dos problemas 

concretos vivenciados. O que se espera é que o 

coletivo da escola localize seus problemas, suas 

contradições, reflita sobre eles e estruture 

situações de melhoria a superação, demandando 

condições do poder público, mas, ao mesmo 

tempo, comprometendo-se com melhorias 

concretas. 

 

O texto acima caracteriza: 

 

(A) A Avaliação da Aprendizagem 

(B) A Avaliação Institucional  

(C) A Avaliação em Larga Escala  

(D) A Avaliação de Rede 

 

18) Analise os itens I, II, III e IV sobre a história do 
pensamento pedagógico. 
 

I. O capital cultural é distribuído desigualmente 
entre grupos e classes. 

II. Aqueles que têm mais capital cultural são mais 
bem-sucedidos na escola. 

III. A educação é o processo de reprodução das 
diferenças culturais e sociais. 

IV A escolarização é a base para uma mobilidade 
social limitada que dá aparência de realidade à 
meritocracia. 

Os itens acima fazem parte das concepções, 
pensamentos de: 

 

(A) Althusser 
(B) Bourdieu e Passeron 
(C) Gramsci 
(D) Freire 
 

19) Entrelaçando termos cristãos e marxistas e 
referindo-se a Buber, Hegel e Marx, Freire 
retoma a relação originária entre dialética e 
diálogo, e define a educação como a 
experiência basicamente dialética da 
libertação humana, que poder ser realizada no 
diálogo crítico entre educador e educando. 
Paulo Freire é representante da tendência 
pedagógica: 
 

(A) Liberal 
(B) Libertária 
(C) Libertadora 
(D) Histórico-crítica  
 
20) É INCORRETO sobre a organização curricular 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 
9394/96. 

 

(A) A parte diversificada do currículo deve 
expressar as prioridades estabelecidas no 
projeto da unidade escolar e a inserção do 
educando na construção do seu currículo. 

(B) O desenvolvimento da parte diversificada 
pode ocorrer no próprio estabelecimento de 
ensino ou em outro estabelecimento 
conveniado. 

(C) A parte diversificada destina-se a atender as 
características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. 

(D) O desenvolvimento da parte diversificada 
implica em profissionalização e na 
diversificação de experiências escolares com 
o objetivo de enriquecimento curricular ou 
mesmo, aprofundamento de estudos quando 
o contexto assim exigir. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS– QUESTÕES 

DE 16 A 20 
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21) São características da sociedade feudal: 

 

I. Poder político centralizado com existência de 

mobilidade social;  

II. Pode político fragmentado; 

III. Inexistência de mobilidade social e altamente 

hierarquizada; 

IV. Modo de vida rural e forte religiosidade.  

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

22) Durante mais de século e meio, a produção do 

açúcar representou, praticamente, a única 

base da economia brasileira. Até meados do 

século XVII, o Brasil foi o maior produtor 

mundial de açúcar. São consequências da 

produção açucareira: 

 

I. Ocupação das terras úmidas do litoral 
nordestino (Zona da Mata) e a formação da 
família patriarcal; 

II. Surgimento de uma aristocracia rural (os 
senhores-de-engenho) e desenvolvimento da 
monocultura e do latifúndio; 

III. As invasões holandesas no Nordeste ("Guerra 
do açúcar") e introdução do escravo negro 
africano; 

IV. Fixação do colono à terra, progresso das 
Capitanias de Pernambuco e São Vicente e o 
surgimento de povoados, vilas e cidades. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

conclui que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

23) A criação de gado (pecuária) durante o Brasil-
Colônia esteve, inicialmente, associada ao cultivo 
da cana-de-açúcar junto ao litoral, porque era 
uma atividade acessória (de subsistência). Assim 
a pecuária brasileira, no período colonial, 
caracterizou-se por: 

 

I. Exigir pequeno investimento inicial; daí estar 
aberta a quase todos os homens livres; 

II. Aproveitar a mão-de-obra indígena, que a ela se 
adaptava mais que à agricultura; 

III. Ter-se desenvolvido de forma extensiva, 
contribuindo para o povoamento do interior 
(sertão brasileiro); 

IV. Ter sido motivo de sobrevivência econômica de 
regiões em que outras atividades entraram em 
decadência. 

 

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, III e IV estão corretas 
(D) I, II, III e IV estão corretas. 
 

24) A atividade mineradora ocasionou muitas 
transformações para a Colônia (Brasil) e 
trouxe consequências (internas e externas) no 
plano político, social e econômico. Podemos 
alinhar dentre outras como consequência da 
mineração: 

 

I. O surgimento das inúmeras povoações 
(núcleos urbanos) no interior: as "Vilas do 
Sertão" e o controle direto do sistema de 
produção mineral pela Coroa, para assegurar 
grandes núcleos na exploração das minas; 

II. Surgimento de reações contra a política fiscal 
(Revolta de Vila Rica e Inconfidência Mineira) 
e a transferência da capital em 1763, da Bahia 
(Salvador) para o Rio de Janeiro, que tornar-
se-á o principal centro urbano da Colônia; 

III. A sociedade torna-se mais complexa, surgindo 
atividades de trabalho livre como artesão, 
comerciantes, militares e funcionários e o 
progresso cultural com o aparecimento do 
estilo barroco nas igrejas de Minas Gerais e os 
trabalhos esculpidos por "Aleijadinho"; 

IV. Deslocamento do eixo econômico do Nordeste 
açucareiro (em crise) para a área mineradora 
(Centro-Sul). 

 

Após análise das afirmações acima podemos 
concluir que: 
 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) A chamada Guerra de Canudos, revolução 

de Canudos ou insurreição de Canudos, foi 

o confronto entre um movimento popular de 

fundo sócio religioso e o Exército da República, 

que durou de 1896 a 1897, na então 

comunidade de Canudos, no interior do estado 

da Bahia, no Brasil. Sobre essa revolta todas as 

afirmações estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Caracterizou-se como um movimento de 

caráter messiânico e o seu principal líder foi 

Antônio Conselheiro. 

(B) Os sertanejos de Canudos lutavam contra a 

injustiça e a miséria persistente na região. 

(C) A Guerra de Canudos foi tema do livro “Os 

Sertões”, do escritor Euclides da Cunha.  

(D) Os revoltosos de Canudos receberam apoio 

incondicional dos coronéis da região. 

 

26) A Primeira República ou República Velha foi 

um período da História política do Brasil que 

se caracterizou pelo afastamento do ideal da 

República. Todos os fatos abaixo podem 

caracterizar a Primeira República, EXCETO: 

 

(A) Com o “voto de cabresto” os coronéis 

dominavam as clientelas rurais e 

manipulavam as eleições; 

(B)  A política dos governadores consagrava a 

troca de apoio entre o governo federal e as 

oligarquias estaduais mantendo o mesmo 

grupo político no poder. 

(C) A política do café com leite foi o domínio da 

sucessão presidencial pelos grandes 

fazendeiros de Minas Gerais e São Paulo, 

principalmente os representantes dos 

cafeicultores paulistas, alternando-se na 

presidência da República. 

(D) O Movimento dos Tenentes - o Tenentismo 

- que possuía caráter militar contribuiu para 

consolidar os governos da Primeira República. 

 
 
 
 
 

27) Um dos períodos mais marcantes da história 

da República do Brasil foi constituído pelos 

Governos Militares, que exerceram o poder 

de forma ditatorial entre os anos de 1964 e 

1985. Qual governo militar é considerado o 

mais duro e repressivo do período, conhecido 

como “anos de chumbo”? 

 

(A) Geisel (1974-1979) 

(B) Governo Médici (1969-1974) 

(C) Governo Figueiredo (1979-1985)  

(D) Governo Costa E Silva (1967-1969) 

 

28) Juscelino Kubitschek de Oliveira foi eleito 

presidente do Brasil nas eleições de 1955, 

tendo João Goulart (Jango) como vice-

presidente. Assumiu o governo no dia 31 de 

janeiro de 1956, ficando no poder até 31 de 

janeiro de 1961, quando passou o cargo para 

Jânio Quadros. Todas as afirmações abaixo 

fazem parte do seu governo, EXCETO. 

 

(A) Foi no governo JK que entraram no país 

grandes montadoras de automóveis como, por 

exemplo, Ford, Volkswagen, Willys e GM 

(General Motors). 

(B) A grande obra de JK foi à construção de 

Brasília, a nova capital do Brasil. Com a 

transferência da capital do Rio de Janeiro para 

Brasília. 

(C) Procurou diminuir a participação de empresas 

estrangeiras em setores estratégicos da 

economia, instituiu um limite para a remessa 

de lucros das empresas internacionais e 

seguiu as orientações do FMI (Fundo 

Monetário Internacional). 

(D) O investimento na industrialização deixou de 

lado a zona rural, prejudicando o trabalhador 

do campo e a produção agrícola. 
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29) Era Vargas é o nome que se dá ao período em 

que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 

anos, de forma contínua (de 1930 a 1945). 

Sobre esse período todas as afirmações abaixo 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A Revolução de 1930 apoiada por grupos 

heterogêneos, sem grandes rupturas, 

promoveu sob a liderança de Getúlio Vargas 

um novo encaminha mento para o Estado 

brasileiro. Assim o Estado getulista incentivou 

o capitalismo nacional, promovendo a aliança 

entre setores da classe trabalhadora urbana e 

a burguesia nacional.  

(B) A política internacional do regime Vargas, 

entre 1930-1945, pode ser definida como de 

oscilação entre a Alemanha e as nações 

democráticas até optar pelas últimas.  

(C) O período do Estado Novo varguista (1937-

1945) caracterizou-se, na política e na 

economia, respectivamente, como uma 

democracia representativa e um forte 

liberalismo econômico.  

(D) Dentre os aspectos que marcaram o Governo 

Constitucional, de Vargas, na década de 1930, 

podemos apontar corretamente a polarização 

ideológica entre fascistas e comunistas que era 

uma tendência em várias partes do mundo.  

 

30) Todas as afirmações sobre a guerra do 

contestado estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Conflito que surgiu entre 1912 e 1916, em uma 

área povoada por sertanejos, entre as 

fronteiras do Paraná e Santa Catarina.  

(B) A Guerra do Contestado colocou os nativos 

contra o governo, as multinacionais e as 

Oligarquias. 

(C) Os sertanejos encontraram o apoio que 

precisavam nos deputados da época que 

constantemente visitavam o sertão –, figuras 

muito respeitadas por esse povo. 

(D) A Guerra do Contestado acabou com a 

capitulação dos revoltosos e muitas mortes, 

pois os mesmos resistiram bravamente antes 

de se dar por vencidos. 

 

31) A Antiguidade Oriental refere-se às primeiras 

Civilizações agrícolas e mercantis da 

antiguidade oriental, que compreendem, entre 

outros, os povos mesopotâmicos, os egípcios, 

os fenícios, os persas, os hebreus, os hindus e 

os chineses etc.. Todas as afirmações abaixo 

sobre esse assunto estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Sobre os povos da Antiguidade Oriental, é 

correto afirmar que a guerra de conquista foi a 

principal característica dos sumérios, povo 

que construiu um império que se estendia do 

Egito às fronteiras da Índia.  

(B) A região da Mesopotâmia ocupa lugar central 

na história da humanidade. Na Antiguidade, foi 

berço da civilização sumeriana devido ao fato 

de possuir uma área agriculturável extensa, 

favorecida pelos rios Tigre e Eufrates.  

(C) O que melhor caracteriza a sociedade fenícia é 

o comércio e o politeísmo;  

(D) A região da Mesopotâmia ocupa lugar central 

na história da humanidade. Na Antiguidade, foi 

berço da civilização sumeriana devido ao fato 

de possuir uma área agriculturável extensa, 

favorecida pelos rios Tigre e Eufrates.  

 

32) O Período Clássico Grego, que se desenvolveu 

entre os séculos V e IV a.C., é visivelmente 

marcado por uma série de invasões e conflitos 

que transformaram a Hélade em um cenário 

de guerra acalorado. Analise as afirmações 

abaixo sobre esse período: 

 

I. Os principais inimigos externos dos gregos 

neste período foram os persas (também 

chamados de medos). 

II. Os conflitos entre as duas civilizações ficaram 

conhecidos como Guerras Médicas (nome 

derivado dos medos) e ocorreram entre os 

anos de 500 a.C. e 479 a.C. 

III. Duas batalhas ficaram marcadas como as 

principais das duas Guerras Médicas. Na 

primeira guerra médica foi a Batalha de 

Maratona, quando o exército do rei persa 

Dário I atravessou o mar Egeu em 490 a.C. e 

pretendia atacar Atenas pelo Norte, na estreita 

planície de Maratona. 
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IV. A segunda guerra médica ficou marcada pela 

Batalha de Termópilas. Os gregos, sabendo 

de um novo ataque persa, agora sob o 

comando do filho de Dario I, o rei Xerxes, 

uniram-se para enfrentar o inimigo. 

 

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, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

33) A República Romana teve início em 509 a.C. a 

partir de uma revolta dos patrícios que tirou 

do poder a monarquia etrusca. Esta fase da 

história romana vai até o estabelecimento do 

Império Romano em 27 a.C. Todas abaixo são 

características principais da República 

Romana, EXCETO. 

 

(A) Domínio da política exercido pelos equestres 

(donos de terras) e presença de democracia, 

pois embora os plebeus pudessem votar, o 

poder político dos patrícios era superior já que 

tinham muito mais renda; 

(B) Através do controle do poder e das instituições 

políticas, os patrícios buscavam sempre se 

beneficiarem; 

(C) Sociedade escravista, voto baseado em rendas 

(censitário) e sociedade patriarcal.  

(D) Sociedade hierarquizada composta por: 

Patrícios (minoria com domínio político e 

econômico); equestres (comerciantes); 

plebeus (homens livres); clientes (agregados 

dos patrícios); escravos (maior camada 

social); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34) Através das lutas sociais entre plebeus e 
patrícios (séculos V a IV a.C.), os plebeus 
conquistaram vários direitos sociais e 
políticos todos citados abaixo, EXCETO. 

 
(A) Fim da escravidão por dívidas; 
(B)  Extinção dos tribunos da plebe (direito a vetar 

decisões do Senado que fossem prejudiciais 
aos plebeus);  

(C) Igualdade civil (liberação de casamento entre 
plebeus e patrícios);  

(D) Igualdade religiosa (direito de atuarem como 
sacerdotes) e ampliação de direitos políticos 
(eleger representantes para diversos cargos 
políticos). 

 
35) Os monarcas buscavam um sistema de 

governo onde poderiam exercer o máximo de 
seu poder, sem nenhuma interferência da 
igreja ou de senhores locais. Foi desta busca 
que nasceu o Absolutismo, esse sistema 
político e administrativo permitia que o rei 
exercesse seu poder com apenas uma mínima 
interferência de outros setores daquela 
sociedade. São características dentre outros 
do Absolutismo: 

 
I. O rei concentrava todos os poderes e poderia 

até criar leis sem aprovação da sociedade. 
Também poderia criar novos impostos e 
outros tributos de acordo com a situação ou 
novo projeto de guerra.  

II. O monarca também podia interferir nos 
assuntos religiosos (o contrário do que ocorria 
na Idade Média), conseguindo controlar o 
clero de seu país em alguns casos. 

III. A transmissão hereditária era normal, assim o 
poder se concentrava em poucas famílias e 
dinastias. 

IV. Na França e Inglaterra, o absolutismo sofre um 
atraso por consequência da Guerra dos Cem 
Anos e também guerras civis e religiosas que 
aconteceram após essa (religiosas na França e 
civis na Inglaterra). 

 

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, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 
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36) O Absolutismo pode ser definido na famosa 

frase do Rei Sol: “O Estado sou Eu”. Este rei era: 

 

(A) Luís V 

(B) Luís XIV 

(C) Luís XVI 

(D) Luis XIII 

 

37) Revolução Gloriosa é o nome dado pelo 

movimento ocorrido na Inglaterra entre 1688 

e 1689 no qual o rei Jaime II foi destituído do 

trono britânico. Todas as afirmações abaixo 

sobre a Revolução Gloriosa (1688/1689) 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Um novo episódio na história política britânica 
foi inaugurado, sendo que o Parlamento abriu 
espaço para a introdução de uma ordem 
liberal burguesa. 

(B) O Toleration Act (Ato de Tolerância) 
estabelecia liberdade religiosa a todos os 
cidadãos cristãos, inclusive os católicos. 

(C) O Bill of Rights consistia em um conjunto de 
leis que previa uma série de mudanças de 
característica liberal. 

(D) Ascensão de Guilherme de Orange, 
governador das Províncias Unidas (Holanda), 
ao trono inglês ocorreu sem contar com 
nenhum tipo de violência.  

 
38) A disputa por novas áreas, por novos 

mercados, pela hegemonia do continente 

acabou por causar uma grande guerra, que 

ficou conhecida como Primeira Guerra 

Mundial. Todas as afirmações abaixo sobre 

essa guerra estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O fato que serviu de estopim para deflagrar a 

Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do 

arquiduque Francisco Ferdinando por um 

grupo de terroristas intitulado “Mão Negra”. 

(B) Esta guerra abalou as estruturas do mundo no 

início do século. O conflito era pressentido nos 

anos que o antecederam. Os fatos que 

indicavam que a guerra era inevitável era a 

corrida armamentista, a política de alianças, o 

revanchismo entre as nações e a disputa por 

mercados consumidores. 

(C) Os dois acontecimentos que definiram o 

desfecho da guerra a partir de 1917 foi à 

propagação do conflito as demais nações do 

globo e entrada dos Estados Unidos no 

conflito.  

(D) Esta guerra enfraqueceu a Europa em 

população e importância econômica, pois 

acarretou a difusão das ideias que apontavam 

as contradições do liberalismo. 

 

39) O processo de independência dos Estados 

Unidos começa bem antes, durante a época da 

colonização daquele território, no século XVII. 

A Inglaterra foi a responsável pela colonização 

e manteve os Estados Unidos formados por 

treze colônias, que foram divididas e 

colonizadas de duas formas. Todas as 

afirmações abaixo sobre a Independência dos 

Estados Unidos Estão corretas, EXCETO. 

 

(A)  O Comércio das colônias americanas com 

outros países e a proibição da prática da 

agricultura são importantes causas da 

Independência dos Estados Unidos  

(B) A Festa do Chá de Boston (The Boston Tea 

Party) foi um protesto ocorrido em Boston, 

realizado por colonos americanos contra a 

Inglaterra. No evento, vários colonos 

americanos jogaram ao mar o carregamento 

de chá de um navio inglês. 

(C) O principal documento elaborado no contexto 

da Independência dos Estados Unidos foi a 

Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América redigida por Thomas 

Jefferson. 

(D)  A Inglaterra não aceitou a independência das 

colônias americanas. Houve a Guerra de 

Independência, que ocorreu entre 1776 e 

1783, foi vencida pelos Estados Unidos com o 

apoio da França e da Espanha este fato 

representa uma importante característica do 

processo de Independência dos EUA. 
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40) A Segunda Guerra Mundial foi um conflito 

armado, ocorrido entre os anos de 1939 e 

1945. As forças do Eixo (Alemanha, Japão e 

Itália) enfrentaram os Aliados (Inglaterra, 

França, EUA, União Soviética entre outros). 

Todas as afirmações sobre a Segunda Guerra 

Mundial estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O fato concreto que desencadeou a Segunda 

Guerra Mundial foi à invasão da Polônia por 

tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da 

França em socorro de sua aliada, declarando 

guerra ao Terceiro Reich; 

(B) A Segunda Grande Guerra (1939 – 1945) 

adquiriu caráter mundial a partir de 7 de 

dezembro de 1941, quando os alemães 

invadiram o litoral mediterrâneo da África;  

(C) A batalha que aconteceu em Stalingrado, 

durante a II Guerra Mundial, marcou a 

inversão da situação militar da II Guerra, 

dando início ao recuo nazista na Europa 

Oriental e à decadência do Terceiro Reich.  

(D) As relações internacionais no entre guerras 

(1918-1939) foram marcadas por uma 

tentativa de criar um órgão internacional que 

teria como uma de suas funções evitar um 

novo conflito mundial. Essa organização ficou 

conhecida como Sociedade das Nações ou Liga 

das Nações. 
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