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A 
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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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.  
 

Português Atualidades Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 05 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. 

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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

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.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
(__) Existem termos que desempenham importante função 

de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 8) serve 
como um termo anafórico dentro do período a que 
pertence. 

(__) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

(__) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.5). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 
 

16) Segundo o Art. 4 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, o dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de: 

 

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade. 

II. Atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

III. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e 

médio para todos os que não os concluíram na idade 

própria. 

IV. Oferta de educação escolar regular para jovens e 

adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola. 

 

A) Todas os itens estão corretos; 

B) Apenas os itens I e II estão corretos; 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos; 

D) Nenhum item está correto 

 

17) Em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, a avaliação é 

entendida como: 

 

A) Uma prática escolar adequada para o trabalho com 

crianças e que não deve acontecer na educação 

infantil. 

B) Uma estratégia utilizada pela escola, conforme cada 

criança, no intuito de controlar o desenvolvimento 

comportamental do mesmo. 

C) Um indicador com o propósito de diagnosticar o 

nível de aprendizagem da criança, visando à tomada 

de decisões sobre o ingressa deste para o Ensino 

fundamental. 

D) Um instrumento de acompanhamento e registro de 

etapas alcançadas com vista à organização da 

proposta pedagógica. 

 

18) De acordo com os tipos e as características da 
Avaliação da Aprendizagem, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

A) A avaliação é um elemento muito importante no 
Processo de Ensino e Aprendizagem, porque é através 
dela que se consegue fazer uma análise dos conteúdos 
tratados num dado capítulo ou unidade temática. 

B) A avaliação reflete sobre o nível do trabalho do 
professor como do aluno, por isso a sua realização não 
deve apenas culminar com atribuição de notas aos 
alunos, mas sim deve ser utilizada como um 
instrumento de coleta de dados sobre o 
aproveitamento dos alunos.  

C) Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, "a 
avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados 
relevantes do processo de ensino e aprendizagem que 
auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu 
trabalho. 

D) Uma avaliação que busca a transformação social não 
deve ter como objetivo o avanço e o crescimento do 
seu educando. 

 

19) Sobre a Educação de Jovens e Adultos descrita na lei 
Federal nº 9394/96, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade própria. 

B) Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 
estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do aluno, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho, 
mediante cursos e exames. 

C) O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações 
integradas e complementares entre si. 

D) A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a formação superior, na forma 
do Estatuto dos Jovens e Adultos. 
 

20) Planejar é estudar, organizar, coordenar, ações a 
serem tomadas para a realização de uma atividade 
visando solucionar um problema ou alcançar um 
objetivo. Identifique a alternativa que NÃO aponta os 
elementos constitutivos do planejamento de ensino: 

 
A) Deve trabalhar com a dimensão do aluno ideal, para 

não se desobrigar da qualidade de ensino. 
B) Nesse processo, as condições objetivas de trabalho 

interferem. 
C) O projeto político-pedagógico deve ser considerado na 

realização do planejamento de ensino. 
D) Apresenta a intencionalidade e a sistematização que o 

processo educativo requer. 

   CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 16 A 20 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aproveitamento&action=edit&redlink=1
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21) Durante o governo de Péricles (461 – 429 a.C) várias 
forma as reformas que beneficiaram a população 
ateniense. Dentre elas, a mais importante tomada 
por ele foi 

 
A) ( ) decretou o fim da escravidão por dívida e a 

libertação dos devedores escravizados. 
B) ( ) dividiu os cidadãos em quatro grupos de acordo 

com a riqueza. 
C) ( ) A democracia ateniense consolidou-se e atingiu 

sua plenitude por meio de princípios de isonomia, 
isogoria e isocracia. 

D) ( ) criação dos conselhos e assembleias populares 
como a Eclésia. 

 

22) Os jogos olímpicos, são um dos mais importantes 
eventos do planeta, mobilizando populações de 
centenas de países e emocionando a todos com 
vitórias, recordes e histórias de superação. Desta 
forma, sobre os jogos olímpicos é correto afirmar: 

 
A) ( ) os primeiros registros oficiais da existência dos 

Jogos Olímpicos datam de 776 a. C.. Eles eram em 
homenagem a Zeus. 

B) ( ) A celebração dos Jogos Olímpicos durou até o 
ano de 394 a. C., quando por questões religiosas, foi 
banida pelo imperador romano Júlio César. 

C) ( ) o renascimento dos Jogos Olímpicos só 
aconteceu cerca de 1.500 anos depois, graças ao 
esforço de Saint Simon. 

D) ( ) Atualmente, os Jogos Olímpicos se realizam –se 
de cinco em cinco anos. 

 

23) A civilização romana contribuiu muito para a 
organização das culturas da atualidade. Assim, 
marque a alternativa que não representa 
contribuição romana para a cultura ocidental. 

 
A) ( ) O Edito de Milão que estabelecia a liberdade de 

culto que é almejado atualmente por vários 
segmentos da sociedade. 

B) ( ) A criação da democracia em Roma e nas 
províncias do Império. 

C) ( ) a contagem do tempo e a introdução dos meses 
de junho e agosto no calendário, 

D) ( ) o latim, que foi difundido no mundo pelos 
romanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

24) Durante a Idade Média, a Igreja Católica teve o seu 
período de apogeu. Representando a única fonte de 
poder centralizado em meio aos fragmentados 
poderes locais, ela exercia enorme influência na 
sociedade europeia. Dos fatores abaixo, apenas um 
não foi motivo para a reforma protestante. Analise-
os e marque a alternativa correta. 

 
A) ( ) A formação das monarquias modernas. 
B) ( ) Enquanto a maior parte da população tinha vida 

simples, o alto clero medieval vivia na ostentação, 
cercado pelo luxo. 

C) ( ) A falta de autoridade da Igreja Católica. 
D) ( ) A corrupção dos clérigos e os impostos 

eclesiásticos 
 

25) Para promover a efetiva ocupação da colônia, 
Portugal optou por volta de 1530 pela organização 
de um empreendimento agrícola que fosse rentável 
para a coroa e também para os investidores 
metropolitanos. 

 
O produto escolhido para este empreendimento foi: 
 
A) ( ) açúcar 
B) ( ) café 
C) ( ) as drogas do sertão 
D) ( ) cacau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) A mineração é uma atividade econômica de grande 
importância para o Brasil. Ela movimenta milhões de 
reais todos os anos. Segundo o Departamento 
Nacional de produção mineral (DNPM), em 2011, só 
a exportação de ouro atingiu a cifra de US$ 
2.324.295.606. Podemos perceber o quanto o Brasil 
foi espoliado no período da mineração pela 
colonização lusitana.  

 
Sobre a mineração no Brasil colônia, analise as seguintes 
afirmativas abaixo: 
 

I. Apesar de os portugueses demonstrarem 
interesse pela existência de metais preciosos na 
colônia, as jazidas auríferas só forma encontradas 
no final do século do século XVII. 

II. A descoberta do ouro, além de favorecer a 
expansão territorial, estimulou o 
desenvolvimento de novas cidades, a ampliação e 
a diversificação das atividades econômicas. 

III. A mineração do ouro no período colonial 
começou a declinar nas últimas décadas do 
século XIX. 

  
Das afirmativas acima, é(são) considerada(s) falsa(s): 
 
A) ( ) a afirmativa I 
B) ( ) a afirmativa II 
C) ( ) a afirmativa III 
D) ( ) as afirmativas I, II e III 
 
 

27) O iluminismo foi uma corrente de ideias que se 
originou no século XVII e se desenvolveu 
especialmente no século XVIII. Os pensadores desse 
período comparavam o uso da razão nos humanos ao 
efeito da luz nas trevas e, por isso, a ser conhecido 
por Iluminismo.  

 
Desta corrente de pensamento, não podemos afirmar: 
 
A) ( ) defendiam a liberdade de pensamento. 
B) ( ) eram contrários aos dogmas da Igreja e a 

opressão política do absolutismo. 
C) ( ) tinham uma visão regressista em relação à 

humanidade por não acreditar em sua evolução 
através da razão. 

D) ( ) em seu ideário estavam três princípios básicos: 
universalidade, individualidade e autonomia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28) A Revolução Francesa foi fruto da indignação da 
sociedade com os desmandos dos governos 
absolutistas franceses que mantinham uma grande 
desigualdade social dividindo a população em três 
estados. O primeiro e o segundo estados eram 
privilegiados, além de não pagar impostos viviam de 
pensões do soberano. Já o terceiro estado pagava 
pesados impostos para a manutenção do rei e de sua 
corte. A situação ficou insustentável e começou a 
Revolução em 1789. O fato que marca o início dessa 
revolta foi: 

 
A) ( ) a promulgação da Assembleia Nacional 

Constituinte; 
B) ( ) a tomada da Bastilha, prisão política do regime 

absolutista na França; 
C) ( ) a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão e o confisco dos bens da Igreja. 
D) ( ) a organização dos três poderes: Executivo, 

Legislativo e judiciário. 
 

29) A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi 
antecedida por um período histórico denominado de 
“a Belle Époque” retratado por pela imagem de um 
mundo marcado pela estabilidade, paz e valores 
seguros. Mas o que se viu naqueles dias foram cenas 
dramáticas das atrocidades provocadas pela guerra.  

 
As alternativas abaixo relacionam as principais causas da 
1ª Guerra Mundial, EXCETO: 
 
A) ( ) nacionalismo extremado das potências 

europeias; 
B) ( ) o revanchismo francês que resultou do desejo 

de vingança dos nacionalistas dispostos a recuperar o 
território da Alsácia-Lorena perdida na guerra 
Franco-Prussiana. 

C) ( ) o lançamento das bombas de Hiroshima e 
Nagasaki pelos Estados Unidos sobre o Japão; 

D) ( ) o Pan-eslavismo na Rússia, que baseava-se na 
ideia de que os russos deveriam ser líderes e 
protetores dos Estados eslavos nos Bálcãs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 9  

 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

30) Depois da quebra da Bolsa de Nova York, o Partido 
Nazista cresceu de forma acelerada na Alemanha. Em 
1930, ele obteve sua primeira grande vitória 
eleitoral – ocupando 107 cadeiras no Reichstag. Dois 
anos mais tarde, elegeu 230 deputados, recebendo 
quase 38% dos votos.  

 
Sobre a plataforma política do Partido Nazista da 
Alemanha, analise os seguintes itens: 
 
I. Totalitarismo – todas as decisões são tomadas pelo 

líder eleito. O regime     totalitário para Hitler se 
resumia a um povo – o Volk, a um Império – o Reich, e 
a um líder – o Führer; 

II. Militarismo – serviço militar obrigatório, preparação 
militar do país para a   Segunda Guerra Mundial e 
forte desenvolvimento bélico; 

III. Anticomunismo – perseguição aos comunistas e 
opositores; 

IV. Nacionalismo – desenvolvimento voltado 
principalmente para a economia nacional, sem capital 
estrangeiro. Propaganda e doutrinação patriótica. 

V. Antissemitismo – aversão ao povo judeu. 
 
Dos itens acima sobre a ideologia nazista, estão corretos: 
 
A) ( ) somente o item I 
B) ( ) somente o item II 
C) ( ) somente o item III 
D) ( ) todos os itens 
 

31) O mundo grego em muito influenciou a cultura 
ocidental em vários aspectos, como na política, na 
educação, na organização social e na cultural. Diante 
disto, analise as afirmativa sobre o esplendor desta 
época e marque a alternativa INCORRETA: 

 
A) ( ) Antropólogos e historiadores têm colocado 

questões sobre a sociedade cretense, especialmente 
no que diz respeito ao status da mulher. Muitos 
elementos sugerem que sua religião tinha como base 
o culto à Grande Mãe, deusa da fertilidade, 
considerada a mãe de todos os seres vivos. 

B) ( ) Durante o governo de Clístenes (461 a 429 a. C 
), a democracia ateniense consolidou-se e sua 
plenitude por meio do estabelecimento dos princípios 
da isonomia, igualdade de todos perante a lei; a 
isegoria, igualdade de direitos ao acesso à palavra na 
assembleia; e da isocracia, igualdade de participação 
no poder. 

C) ( ) No plano político, o período entre 650 e 510 a. C 
caracterizou-se pelo advento da tirania em algumas 
cidades-Estados. Ao tiranos eram, em geral, membros 
da aristocracia que buscavam apoio político no 
demos (povo) 

D) ( ) Em 594 a. C Sólon decretou o fim da escravidão 
por dívidas e a libertação dos devedores 
escravizados.  

 
 

32) Analise os trechos abaixo da Declaração de 
Independência dos Estados Unidos: 

  
Declaração de Independência dos Estados unidos 
 
Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna 
necessário um povo dissolver laços políticos que o 
ligavam a outro, e assumir, entre os poderes da Terra, 
posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da 
natureza e as do Deus da natureza, o respeito digno às 
opiniões dos homens exige que se declarem as causas que 
os levam a essa separação. 
Considerando estas verdades como evidentes por si 
mesmas, que todos os homens foram criados iguais, foram 
dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que 
entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da 
felicidade. 
Que a fim de assegurar esses direitos, governos são 
instituídos entre os homens, derivando seus justos 
poderes do consentimento dos governados; que, sempre 
que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais 
fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e 
instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e 
organizando - lhe os poderes pela forma que lhe pareça 
mais conveniente para realizar a segurança e a felicidade. 
JEFFERSON, Tomas. Declaração de Independência. In: 
CONSTITUIÇÃO dos Estados Unidos da América e 
Declaração de Independência. São Paulo: Jalovi, 1987. p.9. 
 
È possível verificar expressões da declaração acima citada 
que remete ao ideário da (o): 
 
A) ( ) Iluminismo 
B) ( ) Revolução Francesa 
C) ( ) Revolução industrial 
D) ( ) Revolução Gloriosa 
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33) Para os representantes do liberalismo clássico, as 
bases da humanidade, tanto na esfera pública como 
na privada, estariam na razão, na ciência e no 
progresso, Mas os descontentamentos sociais 
decorrentes desse modelo deram origem a uma nova 
teoria, o Socialismo. Desta forma, julgue os seguintes 
pontos sobre o Socialismo ( Utópico e Científico). 

 
( 1 ) Os primeiros socialistas criticavam as mazelas da 
sociedade industrial e do capitalismo e propunham 
mudanças que trariam uma vida mais justa e igualitária 
para os trabalhadores; 
( 4 ) Para Cluude-Henri de Rouvroy, o conde de Saint-
Simon ( 1760  - 1825), a sociedade estava dividida entre 
!ociosos” e produtores” e necessitava de um governo de 
trabalhadores... . 
( 5 ) Karl Marx (1818 – 1883  ) e Friecrich Engels (1820-
1895) preocuparam-se não  apenas em criticar o 
liberalismo econômico e denunciar as mazelas de seu 
tempo. 
( 8 ) Segundo o inglês Robert Owen ( 1771 – 1858), a 
reforma da sociedade passaria pela criação dos 
falanstérios, unidades de produção autossuficiente 
compostas por aproximadamente 1.800 trabalhadores de 
todas as classes sociais e idades. 
   
O somatório da (s) afirmativa ( s)  correta (s ) é: 
 
A) ( )  5 
B) ( )  13 
C) ( )  8 
D) ( ) 10 
 

34) O período regencial foi muito conturbado para 
sociedade brasileiro, pois houve muitas revoltas que 
tinham objetivos ora convergentes ora divergentes. 
Desta forma, analise as seguintes afirmativas sobre 
estes movimentos: 

 
I. A Cabanagem – O movimento foi assim chamado 

porque a maioria dos insurretos provinha das 
camadas pobres da população. 

II. A Revolta dos Malês – Ocorreu no Maranhão, 
organizada e conduzida por escravos e libertos 
africanos, a maioria da etnia nagô (ou ioruba) e 
com a participação dos jejês e haussás.  

III. A Guerra dos Farrapos – Teve como a insatisfação 
dos estancieiros gaúchos com os altos impostos 
cobrados sobre o charque, pois estes encareciam 
o produto e favoreciam a concorrência dos 
artigos argentinos e uruguaios. 

  
Da análise dos itens acima, é correto afirmar: 
 
A) ( ) somente a I é verdadeira 
B) ( ) os itens I e II são verdadeiros 
C) ( ) somente o item II é falso 
D) ( ) somente o item III é verdadeiro 
 

35) 15 – 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 desta 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 
 
 

36) Formados durante o período regencial, dois grupos 
deram origem aos partidos políticos que disputaram 
o poder durante o Segundo Reinado. Sobre estes 
partidos é correto afirmar; 

 
A) ( ) os conservadores tinham o apelido de “luzias” 

em referência a Santa Luzia, vila mineira onde forma 
derrotados em 1842, ao protestarem de armas nas 
mãos contra a perda de poderes locais após a 
dissolução da Câmara Conservadora escolhida na 
“eleição do cacete.” 

B) ( ) “Saquarema”, o apelido dos conservadores, fazia 
alusão ao município fluminense de Saquarema onde 
residiam importantes membros do partido. 

C) ( ) Do grupo dos progressista surgiu o Partido 
Conservador e do regressista o Partido Liberal. 

D) ( ) Os liberais defendiam o fortalecimento do 
Executivo e do poder central, enquanto que os 
conservadores manifestavam - se a favor do 
federalismo 

 

37) O Feudalismo resultou da combinação de instituições 
romanas e tradições germânicas. Desta forma, sobre 
o comitatus podemos afirmar: 

 
A) ( ) desenvolveu-se des de o século III, quando a 

crise econômica se agravou no Império Romano. Por 
iniciativa própria ou estimulados pelo governo, 
trabalhadores livres fixavam-se nas grandes 
propriedades na condição de colonos. 

B) ( ) Consistia na concessão do direito de usar a terra 
em toca de serviços e tributos. 

C) ( ) Era o trabalho compulsório nas terras do senhor 
feudal de 3 a 5 dias por semana. 

D) ( ) Instituição de origem germânica que ligava os 
chefes militares aos seus guerreiros por meio de 
obrigações mútuas de serviços e lealdade. 
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38) No final de 1890, Deodoro da Fonseca convocou 
eleições para a Assembleia Constituinte, que no 
início de 1891promulgou a Constituição Republicana 
do Brasil, A Carta refletiu a hegemonia dos 
defensores do Liberalismo de influência norte-
americana. Dos pontos abaixo, somente um NÃO fez 
parte da primeira constituição republicana. Marque-
o. 

 
A) ( ) O Brasil tornou-se uma República Federativa, os 

Estados unidos do Brasil. 
B) ( ) As antigas províncias passaram à condição de 

estados e ganharam autonomia para promulgar suas 
próprias constituições. 

C) ( ) O presidente da república, os presidentes dos 
estados e os membros do Congresso Nacional 
(Câmara dos Deputados e Senado) seriam eleitos por 
voto direto. 

D) ( ) Como o voto feminino não era expressamente 
garantido na lei, a prática consagrou a inclusão no 
sufrágio universal feminino. Logo, as mulheres 
passam a ter direito ao voto. 

 
Leia o fragmento de texto abaixo e responda as questões 
39 e 40. 
 
A vassalagem 
 
1 Aos 7 dos idos de abril, quinta-feira, foram prestadas as 
homenagens ao conde; o que foi cumprido segundo as 
formas determinadas para prestação de fé e de fidelidade, 
segundo a ordem seguinte. 
4 Em primeiro lugar, eles fizerem homenagem assim: o 
conde perguntou ao futuro vassalo se queria tornar-se 
seu homem sem reserva, e este respondeu: 
6 “Quero-o”, _depois, com as mão apertadas entre as do 
conde, aliaram-se por um beijo. 
8 Em segundo lugar, aquele que tinha feito homenagem 
empenhou a sua fé [...] e, em terceiro lugar, ele jurou isto 
sobre as relíquias dos santos. 
10 Em seguida, com a vara que tinha na mão, o conde deu-
lhes investidura ( a posse simbólica do feudo), a todos que 
acabavam de prestar-lhe homenagem, de prometer-lhe 
fidelidade e de prestar-lhe juramento. 
   

BRUGES, Gilberto de. História da morte de Carlo, o Bom, 
conde de Flandres. 

   

39) Na linha 4 do texto, podemos verificar que está 
implícita uma instituição que deu origem ao 
Feudalismo. Esta instituição que aborda a fidelidade 
é: 

  
A) ( ) direito consuetudinário 
B) ( ) beneficium 
C) ( ) colonato 
D) ( ) comitatus 
 
 
 

40) Na relação de vassalagem descrita pelo texto, é 
correto afirmar: 

 
A) ( ) O suserano é o nobre que recebe a terra tendo o 

compromisso de fidelidade com seu senhor, o vassalo. 
B) ( ) O suserano doa terras a outros suseranos, e 

recebe terras sem manter os direitos de fidelidades e 
prestação de serviços como aborda o texto. 

C) ( ) A Igreja católica esteve presente em todas as 
etapas da organização contratual da relação de 
vassalagem do Feudalismo. 

D) ( ) De acordo com o texto, o feudo era apenas uma 
simbologia, inexistente, que não representa nenhuma 
relação contratual. 


