
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 1  

 

  CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                              

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O Brasil possui sítios arqueológicos de enorme 

riqueza, como o da gruta de Lagoa Santa (MG). 

Entre 1834 e 1844, o naturalista dinamarquês Peter 

Lund descobriu nessa região os primeiros fósseis 

humanos no Brasil. Sobre as pesquisas 

arqueológicas no Brasil, NÃO é correto afirmar: 

 

A) A arqueóloga brasileira Niéde Guidon, em estudos 

realizados no município de São Raimundo Nonato, 

no Piauí, encontrou artefatos e restos de fogueiras 

que teriam mais de 33 mil anos. 

B) Em 1975, pesquisadores desenterraram restos 

fósseis de um ser humano, posteriormente 

guardados no museu Nacional na cidade do rio de 

Janeiro Em 1999, o arqueólogo Walter Neves 

estudou o fóssil e concluiu que o crânio, de 

aproximadamente 11.500 anos, era de uma mulher. 

C) O Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no 

Município de São Raimundo Nonato foi criado em 

1979 e tombado em 1991 como Patrimônio Mundial 

da Humanidade pela Unesco. 

D) Das pesquisas arqueológicas, chegou-se à 

conclusão que o Homem Americano é autóctone. 

 

22)   Há cerca de 10 mil anos, com a elevação da 

temperatura e do nível dos oceanos, os primeiros 

habitantes da América mudaram-se para o litoral em 

busca de alimentação abundante. Logo, ficaram 

denominados de povos dos sambaquis. Sobre eles é 

correto afirmar: 

 

A) Esses povos viveram há cerca de 2 mil anos na 

região costeira do Brasil, quando teriam sido 

aculturados por povos tupis. 

B) Um dos registros mais impressionantes destes povos 

são as inscrições rupestres. 

C) Ao se introduzir no litoral abandonaram as atividades 

de caça e coleta de frutos e raízes. 

D) Da cultura dos homens dos sambaquis ficou 

esquecida pela falta de expressão e 

representatividade. 

23)  Sobre a reforma protestante na Suíça, analise as 

seguintes afirmações abaixo: 

 

I. A nova doutrina valorizava a disciplina, o trabalho e o 

acúmulo de riquezas. 

II. O lucro passaria a ser visto como sinônimo de 

salvação. 

III. Santificação do trabalho, da poupança e do lucro 

contribuiu para que a doutrina calvinista se 

sobrepusesse sobre o cristianismo, tornando-se 

religião predominante na Europa e no mundo. 

 

Das afirmativas acima, são verdadeiras somente: 

 

A) somente o item I 

B) somente o item II 

C) somente o item III 

D) somente os itens I e II  

 

24) Portugal ao conquistar o Brasil no ano de 1.500, não 

tinha condições financeiras e material humano para a 

colonização de imediato da região conquista. Em 

1530, deu início ao processo de colonização com o 

cultivo da cana de açúcar. Em linhas gerais, a 

economia na América portuguesa caracterizou-se:  

 

A) Pela exploração da mão de obra assalariada, pelo 

latifúndio e pela cultura de produtos tropicais. 

B) Pela produção das ―drogas do sertão‖, especiarias 

muito cobiçadas pelos europeus. 

C) Pelo trabalho assalariado, pequenas fazendas e 

monocultura do açúcar. 

D) Pela exploração da mão de obra escrava, pelo 

latifúndio e pela cultura de produtos tropicais. 

 

25) Em 1961, João Goulart assumiu a presidência do 

Brasil logo após a renúncia do então presidente Jânio 

Quadros, que governou o país por sete meses. Os 

setores conservadores, aliados aos militares, não 

concordavam com as medidas propostas pelo novo 

presidente, conhecidas como Reformas de Bases. 

Dentro destas medidas NÃO podemos citar: 

 

A) Reforma agrária. 

B) Aumentos dos subsídios dados a importação de 

certos produtos.  

C) Reforma bancária e reforma eleitoral. 

D) Reforma eleitoral. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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26) Na segunda metade do século XVII Portugal havia 

perdido possessões importantes no Oriente e na 

África, invadidas por países hostis à Espanha, 

durante a União Ibérica. O açúcar brasileiro também 

enfrentava concorrência do açúcar produzido nas 

Antilhas pelos holandeses. A coroa portuguesa, 

então, estimulou a procura de metais e pedras 

preciosas em terras de sua colônia da América por 

meio de expedições, conhecidas como entradas e 

bandeiras. Sobre elas, é INCORRETO afirmar: 

 

A) As entradas eram expedições oficiais organizadas 

pelas autoridades, nos séculos XVI e XVII, que 

partiam do litoral com o objetivo de explorar o interior, 

apresar indígenas destinados á escravidão e 

procurar minas. 

B) As bandeiras eram expedições oficiais organizadas 

pelas autoridades, nos séculos XVI e XVII, que 

partiam do litoral com o objetivo de explorar o interior, 

apresar indígenas destinados à escravidão e 

procurar minas. 

C) As bandeiras, por sua vez, eram expedições 

armadas e organizadas geralmente por particulares 

de São Paulo que partiam para o sertão em busca de 

índios para escravizar. 

D) As bandeiras variavam muito em seus objetivos, 

havia bandeiras de apresamento, bandeiras de 

prospecção e sertanismo de contrato. 

 

27) Foram muitos os motins, as conspirações, as revoltas 

e as rebeliões no decorrer do domínio português 

sobre o Brasil, nos séculos XVII e XVIII. Alguns foram 

classificados como movimentos regionais que 

contestavam determinados aspectos da política 

metropolitana. Estes movimentos não tiveram caráter 

separatista, isto é, não desejavam o rompimento 

definitivo com a metrópole. Outros, porém, 

assumiram nitidamente esse caráter, buscando a 

independências das respectivas regiões. 

 Desta forma, marque a alternativa onde contenha 

somente os movimentos com objetivos 

contestatórios.   

 

A) Guerra dos Mascates, Conjuração Mineira e Revolta 

de Vila Rica; 

B) Conjuração Baiana, Guerra dos Mascates e Revolta 

de Beckman; 

C) Conjuração Mineira, Guerra dos Mascates e Revolta 

de Vila Rica; 

D) Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates e Revolta 

de Vila Rica. 

28) Leia o texto: 
 

A mensagem de Roosevelt ao Congresso 
 

 ―Ontem, 7 de dezembro de 1941 – uma data que 

viverá mergulhada na infâmia – os Estados Unidos 

da América foram súbita e deliberadamente atacados 

por forças navais e aéreas do Império do Japão. Os 

Estados Unidos estavam em paz com essa nação e, 

por solicitação do Japão, ainda se achavam em 

comemoração com o seu governo e seu imperador 

tendo em mente a manutenção da paz no Pacífico. 

[...]Com confiança em nossas forças armadas – com 

a determinação irrestrita de nosso governo – 

alcançaremos o triunfo inevitável - se Deus quiser. 

Peço ao Congresso que declare que desde o ataque 

não provocado e covarde pelo Japão [...] passou a 

existir um estado de guerra entre os Estados Unidos 

e o Império japonês‖ 
 

 Franklin Delano Roosevelt [8 dez. 1941]. In SYRETT, 
Hárold C. (org.) Documentos históricos dos Estados 

Unidos. São Paulo: Cultrix, 1995, p. 311-312 
 

  O texto acima retrata um episódio da Segunda 

Guerra Mundial denominado de: 
 

A) A batalha em stalingrado, onde os americanos 

derrotaram os alemães; 

B) Ataque japonês à base militar dos Estados Unidos no 

Havaí – Pearl Harbor; 

C) A rendição do Japão após o ataque militar a Pearl 

Harbor; 

D) O ataque dos estados unidos sobre  a frota japonesa 

no Pacífico Sul. 

 

29) Até o início do século XX, a escrita egípcia 

permaneceu envolvida em mistério. Os hieróglifos 

encontrados nos túmulos e nas pirâmides só foram 

estudados a partir de 1799, quando o general francês 

Napoleão Bonaparte invadiu o Egito e nomeou 

estudiosos para registrar os monumentos 

encontrados. Diante deste período da História, 

analise as seguintes afirmativas e marque a 

alternativa correta: 
 

I. Um dos monumentos descritos acima, foi a Pedra da 

Roseta, uma lápide de basalto preto, de 114 

centímetros de altura por 72 centímetros de largura. 

II. A lápide continha um texto gravado em três escritas 

diferentes. Uma delas era o grego, a outra se 

assemelhava aos signos gravados nos monumentos, 

chamada hieroglífica, e a terceira parecia ser uma 

variante do Egípcio. 

III. Os escritos gregos revelaram que se tratava de um 

decreto de 196 a. C, época do governante Ptolomeu 

V Epifânio.  
 

A) somente a I é verdadeira 

B) somente a II é verdadeira 

C) somente a III é verdadeira 

D) I, II e III são verdadeiras 
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30) Sobre a Partilha da África, leia o texto a seguir: 
 

                A Partilha da África 
 

“[...] Pela guerra, por meio de acordos 
diplomáticos, controlando os chefes locais, ou 
substituindo-os por funcionários de seu governo, os 
países colonizadores dominaram quase todo o 
continente Africano de cerca de 1890 a 1960. A 
partilha do continente africano foi um brusco 
reagrupamento no qual cerca de 10 mil unidades 
sociais foram reduzidas a quarenta [...] Essas 
unidades sociais originais foram chamadas de 
“tribos” pelos colonizadores, que ignoravam os laços 
comerciais, políticos e culturais que as haviam unido 
até então. Muitas vezes reorganizados a partir de 
novas fronteiras coloniais que foram traçadas sem a 
participação dos que moravam nas terras divididas, 
os grupos sociais tiveram de construir novas 
identidades a partir da língua e da religião do 
colonizador. 
 Era enorme a espoliação que o continente 
africano sofria ao ter parte de sua força de trabalho 
drenada para a América, em troca da intensificação 
das guerras e do aumento do poder de alguns chefes. 
E continuou sendo enorme, se não maior, a 
espoliação imposta ao continente africano 
pela\exploração de sua força de trabalho em benefício 
de empresários estrangeiros e uns poucos nativos, e 
pela extração de suas riquezas naturais. Ouro, 
diamante, petróleo e muitos minérios são ainda hoje 
retirados em grande quantidade do solo da África , por 
companhias francesas, inglesas e norte-americanas 
principalmente.  

Marina de Melo e Sousa. 
 
 De acordo com o texto acima, marque a alternativa 

INCORRETA: 
 
A) A Inglaterra também exerceu um domínio gigantesc  

no continente africano, estabelecendo um 
protetorado no Egito e, depois, amealhando regiões 
como Sudão, Rodésia, Uganda, Quênia, Zanzibar, 
Somália e a chamada África Oriental Inglesa. Além 
disso, estabeleceu-se também em Gâmbia, Serra 
Leoa, Costa do Ouro e Nigéria. 

B) O Zaire, ou o Congo Belga, tornou-se propriedade 
privada do rainha Elizabete II. À Alemanha, que, 
assim como a Itália, havia se unificado tardiamente 
(em 1870), coube o domínio de porções da África 
como Camarões, Togo e a região da atual Namíbia. 
Já a Itália conseguiu apropriar-se de regiões como a 
Somália, a Eritreia e a Líbia. 

C) Um dos momentos decisivos para a Partilha da África 
foi a Conferência de Berlim, que tinha por principal 
objetivo estabelecer um acordo pacífico e ―amigável‖ 
para a disputa por território entre os países europeus, 
já que esses territórios da África eram cobiçados 
pelas nações europeias desde a queda do império 
napoleônico e as resoluções do Congresso de Viena 
em 1815. 

D) A espoliação continuou sendo um fatores 
emergentes para a o subdesenvolvimento das tribos, 
ou melhor dizendo, das sociedade africanas após 
suas independências das metrópoles conquistadoras. 

31) A urbanização da Capital Federal - Rio de Janeiro. 

Coube ao prefeito Pereira Passos a urbanização da 

cidade e ao Dr. Oswaldo Cruz o saneamento, 

visando a combater principalmente a febre amarela, 

a peste bubônica e a varíola.  Essa política de 

urbanização e saneamento público, apesar de 

necessária e modernizante, encontrou forte oposição 

junto à população pobre da cidade e à opinião 

pública porque 

 

A) mudava o perfil da cidade e acabava com os altos 

índices de mortalidade infantil entre a população 

pobre. 

B) transformava o centro da cidade em área 

exclusivamente comercial e financeira e acabava 

com os infectos quiosques. 

C) desabrigava milhares de famílias, em virtude da 

desapropriação de suas residências, e obrigava a 

vacinação anti-variólica. 

D) provocava o surgimento de novos bairros que 

receberiam, desde o início, energia elétrica e 

saneamento básico. 

 

32) A Guerra dos Farrapos, também conhecida como 

Revolução Farroupilha, ocorreu no Rio Grande do 

Sul entre 1835 e 1845. Sobre ela, analise as 

seguintes afirmativas. 

 

I. O movimento teve origem nos conflitos entre os 

poderosos pecuaristas gaúchos e o governo central. 

II. A economia sulista estava assentada na produção de 

bens para o mercado interno, abastecendo a Região 

sudeste com charque, gado e couro. 

III. O movimento teve início em 1835, quando o rico 

estancieiro e militar Bento Gonçalves da silva liderou 

tropas particulares para depor o presidente da 

província, nomeado pelo poder regencial. 

IV. Apesar da grande participação de escravos nas 

batalhas contra o poder central, as repúblicas 

proclamadas no Sul mantiveram a escravidão em 

seus territórios.  

 

De acordo com seus conhecimentos sobre as revoltas do 

período regencial, no caso a Revolução Farroupilha, 

podemos considerar corretas: 

 

A) somente a I e a II são corretas 

B) somente as afirmativas II  e III são corretas 

C) Todas as afirmativas estão corretas. 

D) Somente a IV é correta 
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33) As reformas político-administrativas do Estado 

brasileiro foram seguidas de medidas econômicas 

necessárias ao funcionamento da república. As 

principais decisões tomadas pelo ministro da fazenda 

foram, EXCETO: 

 

A) A adoção de medidas de incentivo à criação de 

empresas industriais e comerciais no país. 

B) O fechamento de fábricas e bancos. 

C) A emissão de papel moeda pelos bancos privados. 

D) Estímulo à industrialização para ampliar a oferta de 

crédito no pais. 

 

34) Em 1964, o Brasil enfrentou um dos momentos mais 

difíceis de sua história. O governo encaminhou ao 

Congresso nacional um pedido de autorização para 

processar Márcio Moreira Alves, suspendendo sua 

imunidade parlamentar. Antes disso, alterou a 

composição da Comissão de Justiça, garantindo a 

maioria da Arena e a licença para punir o 

parlamentar. Contudo, no plenário, os deputados 

rejeitaram a sentença por 216 votos contra 141. 

Temendo a reação do governo, Moreira Alves decidiu 

exilar-se.  

 

 A reposta do governo veio numa sexta feira, 13 de 

dezembro de 1968. Nesse dia, foi publicada uma das 

maiores arbitrariedades do período ditatorial: o Ato 

Institucional nº 5. 

 

Analise as seguintes afirmativas sobre o Ato Institucional 

nº 5: 

 

I. Delegou ao presidente da república poderes para fechar 

o Congresso Nacional e as Assembleias estaduais e 

municipais. 

II. Cassar mandatos e suspender direitos políticos por 10 

anos. 

III. Decretar estado de sitio e confiscar bens como punição 

por corrupção. 

  

Das afirmativas acima, são corretas: 

 

A) somente a I 

B) somente a II  

C) as afirmativas I, II e III 

D) as afirmativas II e III 

 

35) Não é uma das características do Estado Fascista: 

 

A) Totalitarismo; 

B) Nacionalismo; 

C) Pacifismo; 

D) Militarismo. 

36) Ricardo Coração de Leão é um nome ligado 

diretamente à: 

 

A) Sétima Cruzada; 

B) Vigésima Cruzada; 

C) Terceira Cruzada; 

D) Primeira Cruzada.  

 

37) Leia com atenção: 

 

I – Início do Concílio de Trento; 

II – Francisco Pizarro no Peru; 

III - Colonização de Cuba. 

 

A ordem cronológica dos eventos acima é: 

 

A) II – III – I; 

B) II – I – III; 

C) I – II – III; 

D) III – II – I. 

 

38) No primeiro governo, Vargas cuidou com mão de 

ferro do marketing getulista como diretor do DIP, 

órgão de censura que vendia o presidente como o 

‖Pai dos Pobres‖ Trata-se de: 

 

A) Sobral Pinto; 

B) Lourival Fontes; 

C) Góis Monteiro; 

D) Gregório Fortunato.  

 

39) Não é o nome de uma capitania hereditária: 

 

A) Tocantins; 

B) Rio Grande; 

C) Ilhéus; 

D) Espírito Santo.   

 

40) Leia com atenção: 

 

I – A Coréia foi dividida em 1945, tendo ao norte a 

presença soviética e ao sul norte-americana; 

II – Em 1950, quando o norte invadiu o sul, teve início um 

grande conflito envolvendo as superpotências. Em 

1953, restabeleceu-se na Coréia as fronteiras 

anteriores à guerra.   

 

Sobre os itens acima: 

 

A) Ambos estão incorretos; 

B) Ambos estão corretos; 

C) Apenas I está correto; 

D) Apenas II está correto. 
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41) Com relação às Grandes Navegações é correto 

afirmar: 

 

A) Os ingleses tentaram chegar ao Oriente por uma 

passagem a Noroeste; 

B) A Espanha unificou-se politicamente após as grandes 

navegações; 

C) O ciclo espanhol das navegações denominou-se ciclo 

oriental e o português ciclo ocidental; 

D) Colombo, ao chegar à Ilha de Guanaani, 

imediatamente percebeu que havia descoberto um 

continente novo. 

 

42) Não é um dos principais movimentos nativistas: 

 

A) Revolta de Beckman; 

B) Levante dos 18 do Forte; 

C) Guerra dos Emboabas; 

D) Conjuração Baiana. 

 

43) O Dia D significou: 

 

A) A vitória definitiva dos alemães na Primeira Grande 

Guerra; 

B) A saída da Itália da Segunda Guerra Mundial; 

C) A Batalha que pôs fim à Primeira Guerra Mundial; 

D) O desembarque dos aliados na Normandia e 

consequente libertação da França. 

   

44) Na Idade Média, era a área destinada ao usufruto 
dos servos. Parte do que era produzido ali era 
entregue como pagamento ao senhor feudal: 

 

A) Manso Senhorial; 
B) Manso Servil; 
C) Banalidade; 
D) Censo. 
 

45) Stalin foi o responsável: 
 

A) Pelo grande desequilíbrio político na URSS; 

B) Pela retirada da Rússia da segunda Grande Guerra; 

C) Pela entrada da Rússia na Revolução Industrial; 

D) Pela retirada da Rússia da Primeira Grande Guerra. 

         

46) Em 1939, Hitler provoca a reação dos Aliados, e 

consequentemente a Segunda Guerra, ao invadir: 
 

A) Áustria; 

B) Polônia; 

C) Checoslováquia; 

D) Itália. 

 

47) Qual era a base da economia feudal? 
 

A) Mineração 

B) Indústria 

C) Agrária 

D) Moda 

48) A Tarifa Alves Branco foi uma medida que: 

 

A) Foi convertida para a Inglaterra como medida 

indenizatória; 

B) Possibilitou a construção das primeiras refinarias da 

Petrobrás;  

C) Incentivou a indústria brasileira durante o Império; 

D) Onerou os cofres públicos durante o ciclo do café. 

 

49) Sobre os tributos e impostos, marque a alternativa 

que corresponde ao trabalho compulsório nas terras 

do senhor (manso senhorial) em alguns dias da 

semana: 

 

A) Talha 

B) Banalidade 

C) Capitação 

D) Corveia 

 

50)  Dentre a ampla gama de pontos de vista que o 

liberalismo defende, em geral, eles apoiam ideias 

como: 

 

A) Monopólio estatal 

B) Fim da propriedade privada 

C) Censura 

D) Direitos Civis 

 

51)  O liberalismo começou a se fortalecer em meados 

do século XIX, após as décadas de 1830 e 1840, 

onde teve sua maior representatividade em um País, 

qual foi esse país? 

 

A) Rússia 

B) Itália 

C) França 

D) Alemanha 

 

52)  Houve um período de liberalização política na 

Checoslováquia durante a época da dominação pela 

União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. 

Esse período consistiu em dar direitos adicionais aos 

cidadãos num ato de descentralização parcial da 

economia e de democratização. O objetivo principal 

era ―desestalinizar‖ o país, livrando-o do despotismo 

e do autoritarismo. Esse período ficou conhecido 

como: 

 

A) Pacto de Varsóvia 

B) Primavera de Praga 

C) Revolução Colaboracionista 

D) Desestalinização 
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53) Glasnost foi uma política implantada, juntamente com 

a Perestroika, na União Soviética, pelo último líder do 

governo soviético, Mikhail Gorbachev. Fazendo uma 

análise dessas políticas, chegamos à conclusão de 

que: 

A) Contribuíram para intensificar o clima de instabilidade 

causado por agitações nacionalistas, conflitos étnicos 

e regionais e insatisfação econômica, levando ao 

colapso da União Soviética. 

B) Contribuíram para trazer força para seu mandato, 

amenizando os climas de tensão existente na época 

e a prosperidade momentânea da União Soviética. 

C) Contribuíram para uma maior liberdade de imprensa, 

que passou a defender o governo soviético, 

prosperando assim sua existência. 

D) Contribuíram para um golpe chamado de economia 

de penúria que trouxe o fim da União Soviética. 

 

54) Sobre a economia mineradora no Brasil do século 

XVIII, pode-se afirmar: 

 

A) Era duramente controlada pelo Estado; o trabalho era 

escravo, embora permitia-se também o aparecimento 

de pequenos proprietários e trabalhadores 

independentes; acabou favorecendo, indiretamente, 

a acumulação capitalista que colaborou com a 

Revolução Industrial inglesa. 

B) Era baseada na grande propriedade e na produção 

para exportação; estimulou a criação das primeiras 

ferrovias e, além disso, gerou a acumulação de 

capital posteriormente aplicado em indústrias. 

C) Era voltada cordialmente para as necessidades do 

mercado interno; utilizava tanto o trabalho escravo 

quanto o livre; difundiu a pequena propriedade 

fundiária nas regiões interioranas do Brasil. 

D) Ocasionou no aparecimento de novas cidades e de 

uma nova classe social; estruturava-se na base do 

trabalho livre do colono imigrante e da pequena 

propriedade.  

 

55) A famosa frase atribuída ao governador de Minas 

Gerais: Antônio Carlos de Andrada, ―Façamos a 

revolução antes que o povo a faça‖. Revela-nos a 

ideologia política da Revolução da década de 30, 

promovida pelos interesses: 

  

A) Da burguesia industrial e cafeicultora, com vistas à 

valorização do café e de uma política de iniciativa 

livre. 

B) Do operariado, com o principal objetivo de aprofundar 

a industrialização. 

C) Dos partidos de direita fascista, no intuito de 

estabelecer um Estado forte. 

D) Das oligarquias contraditórias, aliadas ao tenentismo 

pela reforma do Estado. 

 

56) Durante o ano de 1946, o Brasil ganhou uma nova 

constituição, essa que ficou responsável pela 

reintrodução da democracia no contexto político 

brasileiro. As novas leis constituintes serviram para: 

 

A) Introduzir o autoritarismo 

B) Lutar contra o autoritarismo 

C) Intensificar o processo de globalização 

D) Aumentar a exportação de produtos tecnológicos 

 

57) Qual o nome do regime político implantado por golpe 

do próprio presidente na época, Getúlio Vargas, em 

1937? 

 

A) Plano Cohen 

B) Estado Novo 

C) Brigada Militar 

D) Intentona Comunista 

 

58) É uma teoria política que defende que alguém deve 

ser independente de outro órgão. Uma organização 

política na qual o soberano concentra todos os 

poderes do estado em suas mãos. 

 

A) Presidencialismo 

B) Autoritarismo 

C) Absolutismo 

D) Totalitarismo 

 

59) O bloqueio continental foi a proibição proposta pelo 

imperador da França na época, Napoleão I. Em que 

consistia esse bloqueio? 

 

A) Impedir acesso a portos dos países então 

submetidos ao domínio do Primeiro Império Francês 

a navios do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. 

B) Bloquear toda a movimentação comercial europeia a 

fim de atingir a economia portuguesa 

C) Bloquear as trocas comerciais para quebrar a 

economia Norte Americana 

D) Afundar a economia portuguesa a fim de expulsar a 

família real para o Brasil 

 

60) Por que a constituição de 1988 foi conhecida como 

constituição cidadã? 

 

A) Porque afirmava os direitos cassados pela ditadura.  

B) Porque foi um marco, adquirindo-se pela primeira vez 

os Direitos Sociais. 

C) Por trazer limitação aos direitos civis. 

D) Pelos direitos absolutos, imutáveis e intemporais 

terem sido renegados. 

 
 


