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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 
Conhecimentos 

Pedagógicos 
Conhecimentos 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):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

PROFESSOR  

ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

(6º AO 9º ANO)  

História 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de    4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e  8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não   9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa   15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 



In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o
 d

e
 A

ss
is

 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) - História 

 

4 

democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que  26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o   32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são   33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio   40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que definem 

a capacidade de liberdade do ser humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o 

ser humano de sua ignorância e projetá-lo 

para a vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 
 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx 

fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo 

no qual vivemos é construção nossa e, por isso, 

pode ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona como 

agente da ação verbal é: 
 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se abrem 

para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 

 

13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla 

de possibilidades que caracteriza nossa 

espécie” (L.34/35), tem valor expletivo, 

podendo ser retirados da oração sem provocar 

alteração sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 
 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 
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15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 
 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Segundo Gadotti , a avaliação institucional [...] 

não se constitui numa prática constante. Ela é 

algo a ser implementado num instituinte onde 

não existe  muita cultura  da avaliação. 

 

É INCORRETO sobre avaliação institucional. 

(A) A avaliação institucional é um instrumento de 

controle burocrático e centralizador, em conflito 

com a autonomia. 

(B) É um processo necessário de administração do 

ensino, como condição para melhoria do ensino e 

da pesquisa e como exigência da sociedade 

democrática. 

(C) A urgência de se desenvolver ações que busquem 

o aprofundamento do conhecimento sobre a 

escola e a melhoria da qualidade do ensino 

remete à avaliação que, nesse sentido, torna-se 

importante subsídio para o diagnóstico e para a 

tomada de decisão no espaço escolar. 

(D) Numa proposta de gestão democrática observa-

se a construção de um processo de avaliação 

baseado na participação da comunidade escolar, 

tendo como objetivo a melhoria da instituição de 

ensino.  

 

17) Para Luck et al. (1998) a participação tem como 

característica fundamental a força de atuação 

consciente, pela qual os membros de uma 

unidade social (de um grupo, de uma equipe) 

reconhecem e assumem seu poder de exercer 

influência na determinação da dinâmica, da 

cultura da unidade social, a partir da 

competência e vontade de compreender, decidir 

e agir em conjunto. 

 

 
 

Sobre a gestão educacional decorrente da 

concepção de Projeto Político Pedagógico é 

INCORRETO. 

(A) Trabalhar a gestão educacional decorrente da 

concepção do projeto politico-pedagógico 

significa trabalhar em conjunto, no sentido de 

formação de grupo, requer compreensão dos 

processos grupais para desenvolver 

competências que permitam realmente 

aprender como o outro e construir de forma 

participativa. 

(B) A participação é fundamental por garantir a 

gestão democrática da escola, pois é assim 

que todos os envolvidos no processo 

educacional da instituição estarão presentes. 

(C) O diretor deve ter a visão e compreensão de 

que o currículo representa um referencial que 

precisa ser adequado à realidade e 

necessidade da clientela, como algo dinâmico 

e que necessita de um permanente repensar 

por parte dos envolvidos no projeto. 

(D) A liderança do diretor é o fator primordial para 

o êxito do processo, na medida em que 

possua sensibilidade e habilidade para obter o 

máximo de contribuição e participação do 

colegiado.   
 

18) Analise os itens. 

 
 

I. Ao realizar suas tarefas básicas, a escola e os 

professores estão cumprindo 

responsabilidades sociais e políticas. Com 

efeito, ao possibilitar aos alunos o domínio dos 

conhecimentos culturais e científicos, a 

educação escolar socializa o saber 

sistematizado e desenvolve capacidades 

cognitivas e operativas para a atuação no 

trabalho e nas lutas sociais pela conquista dos 

direitos de cidadania. 

II. Para cumprir sua função social, a escola 

precisa considerar as práticas de nossa 

sociedade, sejam elas de natureza econômica, 

política, social, cultural, ética ou moral. 

III. A escola é um meio insubstituível de 

contribuição para as lutas democráticas, na 

medida em que possibilita às classes 

populares, ao terem o acesso ao saber 

sistematizado e às condições de 

aperfeiçoamento das potencialidades 

intelectuais, participarem ativamente do 

processo político, social e cultural. 
 

Estão corretos apenas: 

(A) Os itens I e II 

(B) Os itens I e III 

(C) Os itens II e III 

(D) Os itens I, II e III 

 

Conhecimentos Pedagógicos 

QUESTÕES 16 A 20 
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19) Carl Rogers propunha uma aprendizagem 

significativa, que ocorre quando o conteúdo é 

percebido como relevante pelo aluno, que só 

aprende significativamente os conhecimentos que 

entende estarem de acordo com seus ideias e 

propósitos, que favoreçam seu crescimento como 

pessoa. De acordo com sua motivação para 

aprender, o aluno irá escolher as experiências 

nas quais irá agir de forma que melhor  convenha 

ao alcance de seus objetivos. O pensamento de 

Carl Rogers  predominou no Brasil como 

representante da Tendência Pedagógica: 

 

(A) Renovada Progressivista 

(B) Renovada Não-diretiva 

(C) Tradicional 

(D) Tecnicista 

 

20) Ao apresentar uma proposta de prática 

necessária à educação que desenvolve a 

autonomia do educando sua insubmissão, o 

grande educador brasileiro Paulo Freire enfatiza 

pontos primordiais do humanismo, que deveriam 

ser utilizados pelos educadores em busca de um 

processo de ensino para a liberdade, para a 

libertação e para a superação  das estruturas 

impostas e conhecimentos preestabelecidos. 

Ensinar, para o autor, é uma especificidade 

humana, portanto ao longo de sua obra, Freire 

apresenta várias formas e enfatiza a importância 

do humanismo educacional.   

 

O referido autor é representante e idealizador da 

Tendência: 

(A) Crítico Social dos Conteúdos 

(B)  Libertária 

(C) Libertadora 

(D) Histórico Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21) A 1ª Guerra Mundial (1914-1918) foi o 

primeiro conflito a envolver países dos cinco 

continentes e deixou cerca de 10 milhões de 

mortos e 20 milhões de feridos, além de 

resultar na queda de quatro impérios. Analise 

as afirmações abaixo sobre essa guerra: 

 

I. O fato que culminou na 1ª Guerra Mundial foi 

o assassinato 

do arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe 

herdeiro do Império Austro-Húngaro, e de sua 

mulher, Sofia. 

II. Por causa da política de alianças, em pouco 

tempo praticamente toda a Europa está 

envolvida no conflito. De um lado estavam os 

países da Tríplice Aliança (Alemanha, Itália e 

Império Austro-Húngaro) e, do outro, a 

Tríplice Entente (Reino Unido, França e 

Rússia). 

III. Em maio de 1915, a Itália, que pertencia à 

Tríplice Aliança (mas até então estava 

neutra), declara guerra ao Império Austro-

Húngaro e muda de lado, indo a combate do 

lado da Entente, em troca da promessa de 

receber territórios. 

IV. Apesar de ser um conflito essencialmente 

europeu, a guerra envolveu os Estados Unidos 

e o Japão, e as colônias das potências da 

Europa também foram campos de batalha. 
 

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. 
 

22) Sobre a 1ª Guerra Mundial assinale a 

alternativa INCORRETA 
 

(A) A primeira fase da guerra foi marcada pela 

Batalha de Fronteiras 

(B) Foram em território francês que se travaram 

as principais batalhas da guerra. As mais 

devastadoras foram as de Verdun e Somme. 

(C) Foi ao lado dos japoneses e colônias inglesas 

que os países da Entente conseguiram reagir 

de forma mais efetiva contra as investidas do 

exército alemão. 

(D) Uma das principais caraterísticas dos 

confrontos foi o uso de trincheiras – frentes 

estáticas escondidas em valas cavadas no 

chão, protegidas por arame farpado. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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23) A formação de qual Império baseou-se na aliança 

de três grandes cidades, texcoco, Tlacopán e a 

capital, Tenochtitlán, estendendo seu poder por 

toda a região. 

 

(A) Maia 

(B) Inca 

(C) Asteca 

(D) Iroquises 

 

24) Uma das tribos nahuas do norte, chegaram à 

América Central entre 850 e 900 d.C., e talvez 

tenham se submetido aos sacerdotes de 

Teotihuacán, pois deram continuidade à 

construção e manutenção dessa grande cidade. 

Eles organizaram um forte Estado e uma rica 

civilização, que, após disputas internas, guerras 

externas e invasões, chegou ao fim em 1194 d.C. 

De qual tribo o texto se refere? 

 

(A) Os Zapotecas 

(B) Os toltecas 

(C) Os olmecas 

(D) Os Iroquises 

 

25) Muito antes da chegada de Cristóvão Colombo, a 

América já era ocupada por vários povos que 

viviam de variadas formas. De acordo com as 

características abaixo assinale a alternativa que 

contém os povos descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Os Maias 

(B) Os Incas 

(C) Os Astecas 

(D) Os Olmecas 

 

26) Todas as afirmações sobre as primeiras 

sociedades humanas das Américas estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Os povos maias, astecas e incas, já 

apresentavam uma notável organização. O 

estágio de desenvolvimento em que se 

encontravam era o da civilização 

(B) A economia dos incas baseava-se no cultivo 

de milho, batata e tabaco. Desenvolveu a 

tecelagem, a cerâmica, a metalurgia do 

bronze e do cobre, sabia trabalhar metais 

preciosos, como ouro e prata, e utilizavam a 

lhama como animal de carga. 

(C) Na época da chegada do colonizador espanhol 

no final do século XV a civilização maia estava 

em processo de dominação pelos iroqueses  

(D) “Quipos”, cordões com nós para registro de 

acontecimentos importantes, eram usados 

pelos incas; 

 

27) A vinda da família real portuguesa para o 

Brasil se deu no ano de 1808, após a invasão 

das tropas de Napoleão Bonaparte a Portugal. 

Dentre as novidades implantadas pela 

chegada da Corte de D. João, estão dentre 

outras estão todas abaixo, EXCETO. 

 

(A) Maior controle sobre a concessão de 

sesmarias via criação da Mesa do Desembargo 

do Paço do Rio de Janeiro 

(B) Fundação do Banco do Brasil 

(C) Criação da Companhia Geral de Comércio do 

Grão Pará e Maranhão 

(D) Criação da Intendência Geral da Polícia 

 

28) A chegada da Família Real e da Corte 

Portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 

introduziu grandes mudanças na sociedade 

brasileira. Os grandes proprietários rurais e 

negociantes aglutinaram-se ainda mais do que 

antes ao redor da Família Real. Isso permitiu 

que, no contexto da independência (1822), 

alguns fenômenos permanecessem. Tendo em 

vista esses fenômenos analise as afirmações 

abaixo: 
 

I. A escravidão foi mantida, sem que os poucos 

questionamentos a ela conseguissem 

prevalecer nem nos projetos de 

Independência, nem na elaboração de um 

projeto de Constituição em 1823, nem ainda 

na Constituição outorgada em 1824. 

II. O fim do laço colonial formal com Portugal 

permitiu a intensificação da relação de 

dependência frente à Inglaterra. 

 

 Estabeleceu-se na região que hoje compreende o 

sul do México, a Guatemala e a Península do 

Yucatán. Os indícios apontam que por volta de 900 

a.C. estavam estabelecidos ali. 

 Politicamente se organizavam cidades-Estados que 

se caracterizavam como centros religiosos. As mais 

importantes eram Palenque, Tikal e Cópan. 

 A base da economia era a agricultura, sobretudo de 

milho. 

 A parcela mais numerosa da população era formada 

por trabalhadores agrícolas, denominados 

mazehualob.  
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III. A escravidão atingiu seu auge no Brasil 

imediatamente após a Independência, ao mesmo 

tempo em que as negociações internacionais pelo 

reconhecimento desta última levaram à tentativa 

de supressão do tráfico de escravos africanos em 

1830. 

IV. O apoio inglês à manutenção da escravidão e do 

tráfico de escravos permitiu que o cativeiro 

permanecesse no Brasil até 1888. 

 

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 

 

29) O período que abrange os anos de 1822 a 1831 

ficou conhecido como o Primeiro reinado. Foi um 

momento bastante conturbado da história 

brasileira, marcado por crises de natureza 

econômica, social e política. Sobre esse período 

todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) A dissolução da Constituinte, o estilo de governo 

autoritário e a repressão à Confederação do 

Equador aceleraram o desgaste político de Pedro 

I. 

(B) O temor de uma provável recolonização, caso 

fosse restabelecida a união com Portugal, 

aprofundou os atritos entre brasileiros e 

portugueses. 

(C) O aumento das exportações agrícolas, a 

estabilidade da moeda e a redução do 

endividamento externo foram os pontos 

favoráveis do governo de Pedro I. 

(D) A cúpula do exército, descontente com a derrota 

militar na Guerra Cisplatina, aderiu à revolta, que 

culminou na Abdicação do Imperador. 

 

 

 

30) No período Regencial, houve diversas 

revoltas. Que revolta possui as características 

abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A) Revolta dos Malês 

(B) Cabanagem 

(C) Farroupilha 

(D) Sabinada 

 

31) A concretização da emancipação política do 

Brasil, em 1822, foi seguida de divergências 

entre os diversos setores da sociedade, em 

torno do projeto constitucional, culminando 

com o fechamento da Assembleia 

Constituinte. Analise as afirmações abaixo 

sobre o processo de emancipação política do 

Brasil 
 

I. Para a aristocracia brasileira era fundamental 

que o governo do Brasil emancipado 

mantivesse o escravismo e as relações com a 

Inglaterra; 

II. Pedro I negou publicamente sua disposição de 

indenizar Portugal pela separação, mas 

assinou o compromisso que estabelecia o 

Tratado de Paz e Aliança; 

III. O Poder Moderador conferia ao Imperador a 

proeminência sobre os demais Poderes são 

preceitos da Constituição Imperial para a 

sociedade brasileira; 

IV. A abolição do Padroado, por influência liberal, 

assegurou ampla liberdade religiosa. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 
concluir que: 
(A) I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas II, III e IV estão corretas 
(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

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

 Ocorreu em Salvador em 1835, e contou com a 

participação dos negros e mulatos adeptos do 

islamismo; 

 Pela revolta ter sido feita pelas classes mais 

baixas, as camadas dominantes se viram 

ameaçadas pela perda de mão-de-obra; 

 A derrota foi causada através de Domingos 

Fortunato, que deixou de ser escravo, pois havia 

acabado de ser liberto; este avisou da revolta para 

o seu antigo senhor, que transmitiu a informação 

ao juiz da cidade; 

 Os escravos acabaram sendo mortos pela grande 

repressão feita sobre eles. 
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32) Todos abaixo são fatos ocorridos durante a 

Balaiada, EXCETO. 

 

(A) Ocorreu no Maranhão e contou com a forte 

presença das camadas populares, as quais eram 

duramente castigadas pela crise na produção de 

algodão; 

(B) A revolta se iniciou quando as tropas mandadas 

por Bento Gonçalves tiraram o poder do então 

presidente da província; 

(C) Os rebeldes possuíam como principal líder Manuel 

Francisco dos Anjos (o "Balaio"); 

(D) As revoltas tiveram início com as elites locais. 

Setores dominantes estavam em disputa pelo 

poder na província, utilizando grupos armados 

formados pelas camadas populares. 

 

33) A Primeira República, também conhecida como 

República Velha, constitui a primeira fase da 

organização republicana nacional e vai desde a 

Proclamação da República em 1889 até a 

chamada Revolução de 1930. Todas as 

afirmações sobre esse período estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) A identificação dos governos da República Velha 

com os interesses da economia cafeeira pode ser 

expressa pela estatização das exportações, com 

o objetivo de garantir os preços, durante a 

Primeira Guerra Mundial. 

(B) A República Velha teve por traço marcante o 

predomínio das oligarquias dos grandes Estados, 

que procuravam assegurar a supremacia do setor 

agrário-exportador. 

(C) O desenvolvimento da cafeicultura no Brasil 

durante a República Velha (1889-1930) criou 

condições para a deflagração de um processo de 

industrialização na região Sudeste porque a 

expansão econômica provocada pelo café 

contribuiu para a formação do mercado interno, e 

nos períodos de superprodução parte da mão-de-

obra era transferida para a indústria. 

(D) A política do café, durante a Primeira República 

procurou atender aos interesses dos cafeicultores 

através de constantes medidas de proteção ao 

produto. 

 

 

34) Na Primeira República, o processo de 

industrialização no Brasil sofreu sensível 

impulso a industrialização com a chegada dos 

imigrantes com todas as inovações que 

traziam. Todas as afirmações sobre sociedade 

e economia nesse período estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) O principal centro da industrialização brasileira 

foi o Estado de São Paulo, onde aconteceu a 

greve geral de 1917, paralisando toda a 

Capital. 

(B) Os setores urbanos, classe média e 

proletariado industrial, consolidaram a 

hegemonia das oligarquias agrárias durante o 

período. 

(C) A oferta de mão-de-obra era superior ao 

número de vagas nas empresas. 

(D) O anarquismo, difundido principalmente por 

imigrantes italianos, lutava pelo fim do Estado 

e melhores condições de trabalho. 

 

35) O coronelismo foi uma peça importante da 

perversa engrenagem que impedia a 

representatividade política da maioria da 

população, principalmente a parcela da 

sociedade mais carente. Sobre esse assunto 

todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Coronelismo foi um sistema de poder baseado 

no coronel o líder político local, grande 

proprietário de terras que usava jagunços 

para formar os currais eleitorais, através de 

práticas de intimidação ao eleitor. 

(B) O coronelismo, fenômeno social e político 

típico da República Velha, embora suas raízes 

se encontrem no Império, foi decorrente da 

montagem de modernas instituições - 

autonomia estadual, voto universal - sobre 

estruturas arcaicas, baseadas na grande 

propriedade rural e nos interesses 

particulares. 

(C) Fraude eleitoral é uma das características do 

coronelismo ocorrendo quando os coronéis 

costumam alterar votos, sumir com urnas e 

até mesmo patrocinavam a prática do voto 

fantasma. Este último consistia na falsificação 

de documentos para que pessoas pudessem 

votar várias vezes ou até mesmo utilizar o 

nome de falecidos nas votações.  

(D) Voto de Cabresto: na República Velha, apesar 

do nome o sistema eleitoral era muito difícil 

de ser manipulado. Os coronéis apenas faziam 

acordo em determinadas regiões conhecidas 

como fortalezas eleitorais. 
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36) A partir do século XV, sob a liderança de 

portugueses e espanhóis, os europeus começam 

um processo de intensa globalização, a chamada 

Expansão Marítima. Sobre esse assunto todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A expansão marítima e comercial empreendida 

pelos portugueses nos séculos XV e XVI está 

ligada ao caráter sistemático que assumiu a 

empresa mercantil, explorando o litoral africano, 

mas sempre em busca da "passagem" que levaria 

às Índias; 

(B) Foi fator relevante para o pioneirismo português 

na expansão marítima e comercial europeia dos 

séculos XV e XVI a precoce centralização política, 

somada à existência de um grupo mercantil 

interessado na expansão e à presença de 

técnicos e sábios, inclusive estrangeiros; 

(C) A propósito da expansão marítimo-comercial 

europeia dos séculos XV e XVI pode-se afirmar 

que os descobrimentos intensificaram o comércio 

de especiarias no mar Mediterrâneo.  

(D) A Expansão Marítima e Comercial Europeia 

(séculos XV e XVI) pode se afirmar que Portugal, 

ao assinar o Tratado de Tordesilhas com a 

Espanha, buscava garantir a exploração das 

terras localizadas no Atlântico Sul. 

 

37) Nos últimos anos do reinado de Carlos I, a 

Inglaterra assistiu ao desenrolar de uma violenta 

guerra civil. Em lados opostos estavam os 

defensores do monarca, grupos em sua maioria 

anglicanos, e a maioria dos burgueses e dos 

membros da gentry (pequena nobreza rural), em 

geral defensores de uma religião. Ao lado do 

parlamento, estes opositores do rei foram 

liderados por Oliver Cromwell. Essa revolução 

ficou conhecida como: 

 
 

(A) Revolução Gloriosa 

(B) Revolução Puritana 

(C) Revolução das Flores 

(D) Revolução da Dinastia 

 

 
 

38)  O Imperialismo foi à política de expansão de 

uma nação sobre outras(s) seja por meio da 

aquisição territorial, seja pela 

submissão econômica, política e cultural 

de outros Estados, que teve início a partir da 

Segunda Revolução Industrial. Buscando 

legitimar a invasão e/ou a dominação 

exercida sobre esses povos, os países 

europeus elaboraram algumas 

teorias explicativas que justificassem a política 

imperialista. Dentre essas, as principais eram:  
 

I. A missão civilizatória dos europeus 

("civilizados") sobre os povos "bárbaros";  

II. A legitimidade da divisão das riquezas 

materiais do mundo entre os povos;  

III. A necessidade de evangelizar os povos 

"bárbaros" na doutrina cristã (considerada 

a verdadeira religião) 

IV. A superioridade racial dos povos brancos 

sobre as raças negra e amarela.  
 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 
 

39) Com a expansão dos ideais protestantes pela 

Europa, a Igreja Católica  passou a temer pela 

fragilização de sua influência religiosa e até 

mesmo de seu poder político. Em resposta a 

esta situação, o alto clero católico percebe a 

necessidade de agir e convoca o Concílio de 

Trento, cujo objetivo principal era justamente 

frear o fortalecimento do protestantismo. Das 

medidas estabelecidas pelo Concílio, 

destacaram-se todos abaixo, EXCETO. 

 
 

(A) O fortalecimento do Tribunal da Santa 

Inquisição 

(B) A reafirmação dos dogmas católicos; 

(C) A extinção do Index (lista de livros e obras 

censurados) 

(D) A proibição das vendas de indulgências e 

cargos eclesiásticos. 
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40) A Revolução Francesa marcou o fim da Idade 

Moderna e foi um movimento social e político que 

ocorreu na França em 1789 e derrubou o Antigo 

Regime, abrindo o caminho para uma sociedade 

moderna com a criação do Estado democrático. 

Além disso, acabou influenciando diversos 

lugares no mundo, com os seus ideais. Todas as 

afirmações sobre essa revolução estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Uma das principais causas da Revolução Francesa 

foi à revolta de grande parte da população 

francesa (burguesia, camponeses e trabalhadores 

urbanos) gerada pelas injustiças sociais 

promovidas pela monarquia absolutista. 

(B) Um dos fatos históricos mais importantes da 

Revolução Francesa foi a Queda da Bastilha 

(principal prisão política da monarquia francesa) 

em 14 de julho de 1789. 

(C) Durante o processo revolucionário os girondinos 

eram representantes da monarquia que queriam 

reestabelecer o regime monárquico na França. 

(D) O lema dos revolucionários franceses, que 

resumia muito bem os anseios do Terceiro Estado 

era: "Liberdade, Igualdade e Fraternidade". 

 

 

 

 

 

 

 


