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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. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.barras2018@gmail.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PI 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

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

a) Este Caderno, com 30 (trinta) questõesda 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 LDB/Fund.Educação Conhec. Específicos 

10 05 15 
 

 

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 TESTE SELETIVO o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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 TESTE 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 TESTE SELETIVO. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

C

 
 

B 

B A 

Exemplo: 

PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO 

HISTÓRIA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PI 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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01) A assertiva em que a oração subordinada 
substantiva está indevidamente classificada é: 

 

(A) Desejamos apenas isto: QUE VOCÊ VOLTE. 
(apositiva) 

(B) Desejamos QUE VOCÊ VOLTE. (objetiva indireta) 

(C) É necessário QUE VOCÊ VOLTE. (subjetiva) 
(D) Temos necessidade DE QUE VOCÊ VOLTE. 

(completiva nominal) 
 

02) A assertiva que contempla uma oração do tipo 
subordinada adjetiva é: 

 

(A) Dir-se-ia QUE ELE ESTAVA CEGO. 
(B) O professor gosta dos alunos QUE ESTUDAM. 
(C) Parece QUE A SITUAÇÃO MELHOROU. 
(D) Sabe-se QUE ELE É RICO. 
 

03) Assinale a alternativa que NÃO esteja 
completamente nos padrões da Norma Culta da 
língua: 

 

(A) Aborígine, Cumeeira e Desperdício. 

(B) Displicência, Influis e Lacrimogêneo. 
(C) Merceeiro, Metereologia e Prazerosamente. 
(D) Privilegio, Ruborizado e Superstição. 

 
04) Em relação aos morfemas é correto afirmar, 

EXCETO: 
 

(A) Desinências verbais são morfemas acrescentados 
ao radical de um verbo. 

(B) Prefixo é o elemento colocado antes do radical de 
uma palavra com a finalidade de acrescentar a 

ela um sentido. 
(C) Radical é aparte que contém o significado da 

palavra. 
(D) Vogal temática é aquela que se junta ao radical 

de um verbo com a finalidade de mudar-lhe o 
sentido. 

 

05) Leia com atenção o quadrinho abaixo: 
 

 
http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br 

Frases dos balões: 

– Governo eleva salário mínimo para R$ 622,73. 

– Esses setenta e três centavos é só pra gozar com a 
nossa cara! 

 
Na fala do telespectador percebemos um erro de: 
(A) Concordância verbal. 
(B) Ortoépia. 

(C) Prosódia. 

(D) Vício de linguagem: gerundismo. 
 

06) No processo de derivação, está 
INCORRETAMENTE exemplificado: 

 

(A) Derivação parassintética: alistar, envergonhar, 
enegrecer. 

(B) Derivação por prefixação: supersônico, pré-
história, refresco. 

(C) Derivação por sufixação: dentista, jogador, 

boiada. 
(D) Derivação regressiva: sapataria, realizar, 

desligar. 
 
07) No trecho abaixo percebemos características do 

gênero textual: 
 

“Olívia era atraente, tinha uns olhos quentes, uma 

boca vermelha, de lábios cheios.”  

Érico Veríssimo, Olhai os lírios do campo. 

 
(A) Descritivo. 
(B) Dissertativo argumentativo. 
(C) Dramático. 
(D) Épico. 
 

08) Pela análise mórfica dos termos em destaque 
abaixo, é INCORRETO afirmar: 

 

Nós o DETIVEMOS quando tentou quebrar a 

CAFETEIRA. 

 

(A) Cafeteira: substantivo comum, concreto, 
feminino, singular, derivado, formado por 
sufixação. 

(B) Cafeteira: substantivo simples, concreto, 
feminino, singular, derivado, formado por 
derivação parassintética. 

(C) Detivemos: voz ativa, formado por prefixação 

(de+ter). Radical: tiv; prefixo: de; vogal 
temática: e; desinência número-pessoal: mos. 

(D) Detivemos: Primeira pessoa do plural do pretérito 
perfeito simples do indicativo do verbo irregular 
da segunda conjugação deter.  

 

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. 

http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br/
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09) Possui a mesma classificação quanto ao tipo de 
oração coordenada sindética que a da oração em 

destaque abaixo, a assertiva: 
 

Não senti fome nem sede. 

 
(A) Ela passou duas horas embaixo dos escombros e 

foi salva. 

(B) O brasileiro adia, logo existe. (Paulo Mendes 
Campos) 

(C) Ou rezava em voz alta ou morria de medo. 
(D) Se desmorono ou se edifico. (Cecília Meireles) 
 

10) Temos uma oração indevidamente classificada 
em: 

 

(A) Não se sabia SE ELA VINHA. (oração subordinada 

substantiva subjetiva) 
(B) Peço QUE DESISTAS. (oração subordinada 

substantiva objetiva direta) 
(C) Peço-lhes QUE VOLTEM AMANHÃ. (oração 

subordinada reduzida) 
(D) Pedi QUE TIVESSEM CALMA. (oração 

subordinada) 
 

 

 

 

11) Os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base 
nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. Dessa forma e INCORRETO afirmar 
em: 

 

(A) Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e 
política, especialmente do Brasil. 

(B) O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente 
curricular facultativo nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos. 
(C) O ensino da história do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e 
europeia. 

(D) Na parte diversificada do currículo será incluído, 

obrigatoriamente, a partir da quinta série, o 
ensino de pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha ficará a cargo da 
comunidade escolar, dentro das possibilidades da 
instituição. 

 

 

12) A educação escolar compõe-se de EXCETO: 
 

(A) Educação infantil,  
(B) Ensino fundamental e ensino médio; 
(C) Educação superior; 
(D) Curso técnico profissionalizante; 

 

13) De acordo com a LDB podemos destacar 

corretamente que: 
 

(A) Os municípios incumbir-se-ão de: organizar, 
manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-
os às políticas e planos educacionais da União e 
dos estados; 

(B) Exercer ação redistributiva em relação às 
finanças estudantis; 

(C) Baixar normas complementares para o estado; 

(D) Autorizar, credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema do município; 
 

14) Os objetivos educacionais tem pelo menos três 
referências para sua formulação: 

 
I. Os valores e idéias – proclamados na legislação 

da classe dominante. 
II. Os conteúdos básicos da ciências – prática social 

da humanidade; 
III. As necessidades e expectativas de formação 

cultural exigidas pela produção majoritária da 
população majoritária da sociedade; 

IV. O sistema escolar – finalidade educativa 

determinada pela classe minoritária; 
 

Esta correta a alternativa: 
(A) II,III,IV; 

(B) II,IV; 
(C) III,IV; 
(D) I,II,III; 

 

15) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem 
o primeiro nível de concretização curricular. São 

uma referência nacional para o ensino 
fundamental; estabelecem uma meta educacional 
para a qual devem convergir as ações políticas do 
Ministério da Educação e do Desporto, tais como 
os projetos ligados à sua competência na 
formação inicial e continuada de professores, à 
análise e compra de livros e outros materiais 

didáticos e à avaliação nacional. Sendo que o 
mesmo tem a função de: 

 

(A) Têm como função subsidiar a elaboração ou a 
revisão curricular dos Estados e Municípios, 
dialogando com as propostas e experiências já 
existentes, incentivando a discussão pedagógica 
interna das escolas e a elaboração de projetos 
educativos, assim como servir de material de 
reflexão para a prática de professores. 

(B) Devem ser vistos como materiais que subsidiarão 
a escola na constituição de sua proposta 
educacional mais geral, num processo de 
interlocução em que se compartilham e 
explicitam os valores e propósitos que orientam o 
trabalho educacional que se quer desenvolver e o 

estabelecimento do currículo capaz de atender às 

reais necessidades dos alunos. 

LDB/FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

QUESTÕES DE 11A 15 
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(C) Realizar a programação das atividades de ensino 
e aprendizagem na sala de aula. quando o 

professor, segundo as metas estabelecidas na 
fase de concretização anterior, faz sua 

programação, adequando-a àquele grupo 
específico de alunos. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 

 

 

16) Durante o regime militar, o país experimentou o 
chamado “milagre brasileiro”. Com incentivos 

fiscais, indústrias transnacionaisse implantaram 

por aqui, atraídos também pelos baixos custos da 
mão de obra. O Estado investiu forte na 
infraestrutura, na siderurgia e na petroquímica.  
A respeito do “milagre econômico” do governo 
Médici, são feitas a seguintes afirmações: 

 
I. O milagre representou um período de altas taxas 

de crescimento do PIB (de até 14%), com 
avanços extraordinário na indústria, na 
agricultura e no comércio. 

II. A política econômica baseou-se, 
simultaneamente, na concessão de subsídios e 

incentivos fiscais às indústrias e na imposição do 
arrocho salarial aos trabalhadores. 

III. Os avanços econômicos conduziram o Brasil à 

situação de oitava economia mundial, condição 
amplamente utilizada como propaganda pelo 
regime militar. 

 

(A) Se apenas I é correta. 
(B) Se apenas II é correta. 
(C) Se apenas I e II são corretas. 
(D) Se I, II e III são corretas. 
 
17) “Em Canudos, a bandeira usada pelo povo era a 

do Divino Espírito Santo, a bandeira do Brasil real 
que, a meu ver, é do povo pobre, negro, índio e 
mestiço. É o país que o Brasil oficial, o dos 
brancos e poderosos, mais uma vez – e como já 
sucedera em Palmares – iria esmagar e sufocar 
ali, confrontando-se então, no caso, duas visões 

opostas de justiça. Como era de se esperar a 

justiça dos poderosos esmagou a do povo, e os 
acontecimentos de Canudos continuam a se 
repetir no Brasil”.  

(SUASSUNA, Ariano.Folha de São Paulo, 3 de outubro de 1997.) 

 
O fragmento de texto acima, escrito por Ariano 
Suassuna é parte de uma crônica que trata sobre a 
Guerra de Canudos.  

Antônio Vicente Maciel andava pelos sertões 
nordestinos pregando a fé católica. Muitas pessoas 
passaram a segui-lo e , em 1877, o grupo se fixou no 
arraial de Canudos, um lugarejo abandonado no 
interior da Bahia, às margens do rio Vaza-barris, 
chamando-o de Belo Monte.  

 

A análise das afirmativas abaixo permite concluir que 
é correta a alternativa: 

I. O arraial de Canudos foi formado por famílias que 
fugiam da exploração dos latifundiários da região 

ou abandonavam suas regiões de origem devido 
à seca. 

II. Jagunços que serviam aos coronéis , mas que 
tinha caído em desgraça também foram para 
Canudos 

III. Antônio Conselheiro , católico e  monarquista , 
não aceitava as leis da república . Para ele, se o 

imperador destronado governava pela vontade de 
Deus , a República, por não acatar a religião , só 
podia ser ilegítima.  

IV. Muitos homens e mulheres que participaram do 
movimento eram pequenos proprietários 
expulsos de suas terras devido à construção de 

uma ferrovia, A Brasil Railway Company. 
 
(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
(D) Apenas a alternativa IV está correta. 
 

18) Leia atentamente a afirmativa abaixo: 
 
“Durante o domínio holandês em Pernambuco, 
começou a se formar o Quilombo de Palmares, 
responsável pela maior revolta de escravos da 
História do Brasil. Palavra de origem Banto- a língua 
falada em Angola-  quilombo ou Kilombo significa 

acampamento ou fortaleza.” Os quilombos foram o 
maior símbolo de resistência do negro ao regime 

escravista no Brasil colonial. Palmares foi o exemplo 
mais significativo. Sobre a organização econômica de 
Palmares podemos afirmar EXCETO: 
 

(A) Em Palmares vivia-se da caça, da coleta e 
agricultura de milho e feijão realizada em 
roçados familiares. 

(B) Utilizavam o sistema de trabalho coletivo. 
(C) Os excedentes agrícolas eram vendidos nas vilas 

próximas. 
(D) Em Palmares existia a criação de animais , caça, 

pesca e coleta para a subsistência, e agricultura 
monocultora que concorria com a produção dos 
engenhos. 

 

19) Durante o período da Guerra Fria alguns estados 
tornaram-se o centro do poder político, 
econômico e militar mundial do período pós-

Segunda Guerra; em torno deles, outros países 
assumiram o papel de figurantes ou até mesmo 
de vítima. O conceito de Guerra Fria, aplicado as 
relações internacionais após 1945, significa: 

 
(A) A formação de blocos econômicos rivais: o 

MERCOSUL e o COMECON. 
(B) A rivalidade entre dois blocos antagônicos, 

liderados pelo EUA e URSS, respectivamente. 
(C) As lutas entre judeus e palestinos pela faixa de 

gaza. 
(D) Guerras pela independência nacional ocorridas na 

Ásia. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÕES DE 16A 30 
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20)  A Balaiada foi um movimento ocorrido no 
Período Regencial -1839 a 1841- que envolveu o 

Maranhão e a maior parte do território do Piauí. 
O nome da revolta se deve a um de seus 

principais líderes em solo maranhense, Manuel 
Francisco dos Anjos Ferreira , conhecido como 
“balaio” por trabalhar na confecção desse 
produto. Sobre esse acontecimento histórico, 
podemos afirmar que: 

 
I. Uma das causas para que fosse deflagrado o 

movimento foi o recrutamento militar 
compulsório 

II. Esse movimento foi causado pelo domínio 
absoluto de poucas pessoas sobre a política do 
estado, excluindo-se outros núcleos oligárquicos 
importantes. 

III. A Balaiada mobilizou vários segmentos da 
sociedade chegando a tomar o poder depondo o 
presidente da província Manuel de Sousa Martins. 

IV. O recrutamento militar causou a época extremo 
terror entre os populares e até mesmo junto as 
famílias mais abastadas. 

 

(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas; 
(B) Todas as afirmativas estão corretas; 
(C) As afirmativas I, II e IV estão corretas; 
(D) As afirmativas II e III estão corretas; 
 
21) O pretexto para a deflagração da 1ª Guerra 

Mundial foi o assassinato do príncipe herdeiro do 

Império Austro-húngaro e de sua esposa, na 
cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, cometido 

por um nacionalista sérvio do grupo Mão Negra, 
em 28 de junho de 1914. A Primeira Guerra 
Mundial singularizou-se por uma conjugação de 
fatores até então inéditos nos conflitos entre 

povos. 
 
Indique como V (verdadeiro) ou F (falsa) cada uma 
das afirmações abaixo, relativas a esse tema. 
(  ) A esperança de suprimir as causas dos litígios 

levou à fundação da sociedade das nações, onde 
as relações internacionais seriam regulamentadas 

visando à paz. 
(  ) A conferência de paz iniciada em Paris, em 

janeiro de 1919, realizou-se com a presença dos 
derrotados e elaborou um documento final, 

chamado Tratado de Versalhes, que previa a 
destinação de recursos para a reconstrução dos 
países vencidos. 

(  ) Ainda durante a guerra, no início de 1918, o 
presidente norte-americano Woodrow Wilson 
apresentou um plano – “os 14 pontos de Wilson”- 
para terminar o conflito mundial. 

(  ) Em 19 de janeiro, diplomatas de diversos países 
– entre vencedores e vencidos- encontraram-se 

na Conferencia de Paris, com o objetivo de 
chegar a um acordo que resultasse no 
desarmamento alemão e na reparação das 
perdas materiais. O resultado foi o Tratado de 
Versalhes. 

 

 

 

A sequência correta é: 
(A) V VVV; 

(B) V F V V; 
(C) F F V V; 

(D) V F V F; 
 
22) (...) No populismo, o principal motor e 

instrumento, o povo, é entendido como uma 
realidade homogênea, sem qualquer 
especificidade classista. (...) o termo populista 
aplicou-se a diversos movimentos políticos e 

sociais ocorridos em diferentes países na África, 
Ásia, Europa e América, assumindo ênfase 
particular na América Latina, especialmente na 
Argentina, no Brasil e no México. (...) 

(AZEVEDO, Antônio Carlos do Amaral. Dicionário de Nomes, Termos e 

Conceitos Históricos. 2.ed. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1997.) 

 
Pode-se dizer que Getúlio Vargas inaugurou o 
populismo no Brasil, como prática política que 
desmobiliza politicamente a população, apesar de 

buscar satisfazer suas necessidades mais imediatas 
sem promover conscientização. Sobre a Era Vargas 
(1930-1945) é INCORRETO afirmar: 
 
(A) Entre 1930 e 1945 os direitos de cidadania no 

Brasil passaram por avanços e recuos. Nos 

quatro anos iniciais, durante o período do 
governo provisório, a maior parte da legislação 
trabalhista foi promulgada. 

(B) Somente em 1933 ocorreram eleições para a 
Assembléia Nacional Constituinte, que pela 
primeira vez na história do país foram 

organizadas e fiscalizadas por juízes eleitorais. 

(C) Entre 1934 e 1937, a sociedade brasileira 
experimentou uma ampliação dos direitos 
políticos e sociais. Contudo, o golpe do Estado 
Novo , em 1937, instituiu a ditadura no país. 

(D) Em 1933, um Código Eleitoral introduziu o voto 
secreto no país, porém o voto feminino só foi 
aprovado no Brasil na constituição promulgada 

em 1988. 
 
23) A história nos permite associar fatos históricos 

que ocorreram em lugares e tempos diferentes a 
exemplo de revoluções que mudaram aspectos 
políticos sociais e econômicos de algumas 

sociedades, como por exemplo, as revoluções 

Francesa e Russa. Marque a alternativa em que a 
correlação entre as duas revoluções não esta 
correta. 

 
(A) As massas populares na revolução Russa eram 

representada pelos sovietes de trabalhadores, 

que pertenciam aos bolcheviques, na francesa 
era representados pelos Sans culotes 
pertencentes aos jacobinos. 

(B) Na revolução Francesa e na revolução Russa, a 
situação das massas era de extrema pobreza e 
miséria, devido à carestia dos alimentos e da 
exploração por parte da aristocracia rural, 

parasitária de origem feudal. 
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(C) Na revolução francesa e na revolução Russa, as 
massas populares revoltaram-se tomando o 

poder da burguesia e dos suseranos a exemplo 
da fase do terror na França e dos acontecimentos 

de dezembro de 1905 e janeiro de 1906 na 
Revolução Russa. 

(D) Tanto na revolução francesa como na revolução 
Russa, as massas promoveram assassinatos de 
nobres, após assumirem o poder.  

 

24) O período clássico foi marcado por violentas lutas 
dos gregos contra os povos invasores (os Persas) 
e entre si. As polis gregas formalizaram uma 
aliança conhecida como Confederação de Delos. 

No processo histórico da Grécia Antiga, a 
Confederação de Delos, organizada no século V 
a. C. e que chegou a reunir 400 cidades, está 

associada: 
(A) À extinção da democracia escravista Grega. 
(B) Ao imperialismo ateniense após a vitória sobre os 

persas. 

(C) Ao domínio da Macedônia sobre as cidades 
gregas. 

(D) Ao regime político de Atenas no século V a. C. 
 
25) A estrutura econômica, social, política e cultural 

que predominou na Europa Ocidental durante a 

Idade Média, em substituição ao escravismo 
greco-romano, foi chamada de feudalismo e 
caracterizou o modo de produção do período. Não 
se configura característica do período de 
transição do feudalismo para o capitalismo. 

(A) A utilização do dinheiro que se tornou 

imprescindível nas trocas comerciais. 

(B) O lucro, que era mínimo, pois quase não se 
valorizavam os produtos e não se praticava a 
usura, condenada pela Igreja Católica. 

(C) O aparecimento do cambista que trocava dinheiro 
do comerciante pela moeda oficial da feira. 

(D) O desenvolvimento do comercio e a formação de 
novas cidades. 

 

26) Em seu livro A Revolução Francesa explicada à 
minha neta. Michelle Vovelle, historiador francês, 
assim expressão terror durante uma fase a 
revolução francesa”  - o terror , que se tornou 

oficial durante certo tempo, é o instrumento 
usado para reprimir a contrarrevolução”. O 
período que compreende setembro de 1793 a 

julho de 1794 é considerado pelo autor como do 
“terror”.  Esse período registra como uma de 
suas características: 

(A) O período em Napoleão toma o poder da nobreza 
com o golpe do 18 Brumário. 

(B) O período em que sob o comando de 
Robespierre, Marat e Danton, desencadeou a luta 
política que provocou a deposição do Império 
napoleônico. 

(C) A repressão á subversão interna e a execução 

dos opositores da revolução, especialmente os 
girondinos. 

(D) Esse período é marcado pela aprovação da 
Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, 
pela Assembléia instituída em agosto de 1789, e 
que foi responsável por reconhecer o direito de 

todos a liberdade. 

27) A Tchecoslováquia era governada por Alexander 
Dubcek, que imprimiu ao país reformas que 

buscavam um “socialismo humanizado”, 
estimulando a criatividade artística e científica. 

As lideranças stalinistas foram afastadas 
procedeu-se a descentralização e a liberalização 
do sistema. Esse movimento ficou conhecido 
como “Primavera de Praga” e pode ser entendido 
como EXCETO: 

 
(A) A busca de uma forma mais liberal de 

comunismo, promovida pelo líder tcheco 
Alexander Dubcek, apoiado pelos operários, 
intelectuais e estudantes. 

(B) O reformismo tcheco, calcado na autonomia, 
esbarrava, na conjuntura soviética e 
internacional do final dos anos 1960 

(C) Uma curta experiência de renovação do 
socialismo na Tchecoslováquia, por meio de 
novas formas de gestão da economia da 
democratização do partido comunista e do 
estado. 

(D) Uma ação reformista dos governos que 
compunham o chamado Pacto de Varsóvia , 

visando enfrentar os abusos de poder do Estado 
stalinista do líder Brejnev, adotando para isso 
reformas políticas e econômicas no socialismo  e 
a ampliação das liberdades sindicais e 
individuais.  

 
28) Uma característica da globalização é a 

interdependência entre mercados, governos e 
movimentos sociais em todo mundo, as 

empresas transnacionais, cuja atuação não é 
limitada por questão de nacionalidade passam a 
controlar a economia mundial migrando com seus 
capitais para diversos países e pressionando os 

Estados nacionais com seus interesses.  As 
pessoas se alimentam , se vestem , moram, se 
comunicam, se divertem,por meio de bens e 
serviços mundiais, utilizando mercadorias 
produzidas pelo capitalismo mundial, globalizado. 

 
Sobre a globalização a leitura do texto ajuda você a 

compreender que: 
(A) A globalização possibilitou amenizar as 

desigualdades do capitalismo. 
(B) Tem beneficiado igualmente todos os países. 

(C) A globalização é um processo ideal para garantir 
o acesso a bens e serviços para toda a 
população. 

(D) Tornou cada vez mais fraco o controle que os 
estados podiam exercer sobre o capitalismo. 
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29) A partir da década de 1820, o café começou a 
ganhar importância no cenário econômico 

nacional como produto de exportação, assumindo 
a liderança das exportações brasileiras, enquanto 

produtos até então importantes, como açúcar, 
algodão, fumo e couros perdiam sua posição.  
Concernente as questões econômicas durante o 
segundo reinado é INCORRETO afirmar: 

 
(A) A política econômica imperial preocupou-se 

essencialmente em favorecer os interesses dos 

produtores de açúcar no nordeste, ignorando as 
necessidades dos produtores de café. 

(B) A lavoura de café precisa de solo adequado e 
clima favorável, condições que existiam no Vale 
do Paraíba fluminense e paulista. 

(C) Desde a vinda da corte portuguesa para o Brasil, 

em1808, as terras do vale do Paraíba fluminense 
forma concedidas aos novos produtores cafeeiros 
em regime de sesmarias. 

(D) Diferentemente da atividade açucareira, a 
cafeeira era bem menos custosa, possibilitando 
que muitos dos primeiros cafeicultores fossem 
indivíduos de pouca ou média renda. 

 
30) Desde 1798 já se tratava a respeito da 

transferência da capital de Oeiras para outra 
região que possuísse condições de acesso mais 
favoráveis. O local escolhido por Saraiva foi a Vila 
do Poti, situada na Chapada do Corisco, 
localidade onde os potienses construíram a nova 

igreja dedicada à Nossa Senhora do Amparo. 
 

Acerca da temática -transferência da capital de Oeiras 
para Teresina - estão corretas as afirmativas EXCETO: 
(A) A primeira proposta de transferência da capital 

foi ventilada pelo primeiro governador do Piauí 

João de Amorim que sugeria tal mudança para a 
Vila de São João da Parnaíba. 

(B) A motivação para a transferência da capital de 
Oeiras para a barra do Poti na embocadura do rio 
Parnaíba era devido à fertilidade de suas terras e 
a situação vantajosa que a vila se encontrava. 

(C) Foi decretado em 21 de julho na assembléia 

ocorrida em 1852 que a capital seria transferida 
para a Vila Nova do Poti, elevada a categoria de 
cidade com o nome de Teresina, em homenagem 
a imperatriz Teresa Cristina mulher de D. Pedro 

II. 
(D) A transferência foi motivada porque a Vila Nova 

do Poti já existia toda uma estrutura 

arquitetônica para sediar o poder administrativo 
da nova capital. 

 

 

 


