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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

ESTADO DO PIAUÍ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

 

PROFESSOR  

DE  

HISTÓRIA 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

15 05 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. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

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

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.matiasolimpio2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

Analise a charge e o texto que seguem e responda as questões:  

 

Texto 1 

 

 

Texto 2 

Alegoria da Caverna 

 

Por Lucas Martins 

A Alegoria da Caverna é o texto mais conhecido de Platão, que levanta muitas questões sobre a 

realidade, conhecimento, etc. 

Na história, dois homens prisioneiros estão acorrentados numa caverna, virados de costas para a 

abertura, por onde entra a luz solar. Eles sempre viveram ali, nesta posição. Conheciam os animais e as 

plantas somente pelas suas sombras projetadas nas paredes. Um dia, um dos homens consegue se soltar, 

e vai para fora da caverna. Fica encantado com a realidade, percebendo que foi iludido completamente 

pelos seus sentidos dentro da caverna. Agora ele estava diante das coisas em si, e não suas sombras. 

Diante do conhecimento. Retornou para a caverna, e contou para o companheiro o que havia visto. Este 

não acreditou, e preferiu continuar na caverna, vendo e acreditando que o mundo é feito de sombras. 

Para Platão, as coisas que nos chegam através dos sentidos (tato, visão, audição, etc), são apenas 

as sombras das ideias. Quem estiver preso ao conhecimento das coisas sensíveis apenas não poderá 

alcançar o mundo das ideias, ficando como o prisioneiro. Disponível em < 

http://www.infoescola.com/filosofia/alegoria-da-caverna/> 

 

01) Com base nos textos acima, julgue os itens: 

 

I. O personagem do quadrinho faz referência ao Mito de Platão, por considerar que as novas tecnologias 

libertam as ideias humanas. 

II. A alusão ao mito pelo personagem da charge quer levar o leitor a concluir que os celulares 

representam as sombras da caverna que limitam as ideias do homem moderno. 

III. A charge aduz a importância de acompanharmos as modernas tecnologias para termos acesso aos 

conhecimentos. 
 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois os itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 

http://www.infoescola.com/autor/lucas-martins/1/
http://www.infoescola.com/filosofia/alegoria-da-caverna/
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02) Ainda sobre os textos, marque a opção 

correta: 

 

(A) A tirinha utiliza a referência ao mito da 

Caverna para exaltar a postura dos homens 

diante das novas tecnologias. 

(B) No texto 2, considera-se que o mundo das 

ideias não pode ser alcançado pelo 

conhecimento das coisas sensíveis.  

(C) A tirinha quer trazer à tona que o uso dos 

celulares modernos facilita a vida das 

pessoas, ao tempo que amplia o acesso a 

informações.  

(D) A charge quis levar à interpretação de que 

as atuais tecnologias resolveriam o problema 

dos prisioneiros da Caverna de Platão. 

 

03) Levando em conta o processo de formação 

das palavras, assinale a alternativa correta: 

 

1) Prefixação 

2) Parassintética 

3) Composição  

4) derivação imprópria. 

 

( ) desalmado 

( ) desanimar 

( )o cantar 

( ) planalto 

 

(A) 2, 1, 4, 3 

(B) 1, 2, 4, 3 

(C) 3, 2, 1 ,4 

(D) 4, 2, 3, 1 

 

04) Quanto à concordância verbal, marque a 

opção correta: 

 

(A) Fama, dinheiro, poder, nada mudaram-lhes 

o comportamento. 

(B) Você ou eu acompanharei os formandos. 

(C) Viam-se, ao longe, o primeiro sinal de vida. 

(D) Olhar e ver era para mim um ato de defesa. 

 

05) Trata-se de um exemplo em que o sujeito da 

oração é ELÍPTICO: 

 

(A) Vendem-se casas mobiliadas.  

(B) Onde ficarás hospedado na cidade¿ 

(C) Falaram mal de você. 

(D) Sua atitude foi louvável. 

 

 

06) Marque a alternativa em que o termo em 

destaque é objeto indireto: 

 

(A) O olho da vida inventa o luar. 

(B) O major entregou sua conta ao coronel. 

(C) Você só pensa em luxo e riqueza. 

(D) Os alunos ansiosos aguardavam as notas. 

 

07) A oração “Vasculhou os caixotes o ladrão 

ousado”, com substituição do complemento 

verbal por um pronome oblíquo, equivale a: 

 

(A) Vasculhou-o os caixotes. 

(B) Vasculhou-se o ladrão ousado. 

(C) Vasculhou-os o ladrão ousado. 

(D) Vasculhou-lhes o ladrão ousado. 

 

08) Marque a opção em que a oração 

subordinada substantiva exerce a função de 

complemento nominal: 

 

(A) Ninguém percebe que o cantor desafinara. 

(B) O grande mal é que muitas pessoas não se 

cuidam. 

(C) Ignora-se como descobriram aquela fraude. 

(D) Opinei favoravelmente a que o escolhessem. 

 

09) Assinale a alternativa em que está correta a 

regência verbal: 

 

(A) O estudo custou o candidato anos de 

sacrifício. 

(B) A festa a que iremos possui ótima atração. 

(C) Nosso projeto visa emocionar aos grandes 

patrocinadores. 

(D) Aquele show, assisti-lhe em pé. 

 

10) Analise as orações abaixo e marque a 

alternativa em que não há erro no que tange 

à concordância nominal: 

 

(A) Agiu com força e paciência notável. 

(B) Suas propostas são bastantes interessantes. 

(C) Muito obrigado, respondeu a recepcionista. 

(D) É necessária liberdade. 
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11) Quanto ao estudo dos morfemas, julgue os 

itens: 

 

I. Tema é a junção do radical com a vogal 

temática, que constitui a parte da palavra 

pronta para funcionar no discurso e para 

receber a desinência. 

II. Se a palavra recebe uma partícula em seu 

início, meio ou fim ela recebe então um afixo 

que pode possuir diferentes nomenclaturas. 

III. Radical é a parte que se repete em quase 

todas as palavras de uma mesma família, 

age como segmento lexical de uma palavra. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 

 

12) Indique a desinência modo-temporal de 

estudarmos: 

 

(A) a 

(B) mos 

(C) r 

(D) ar 

 

13) Assinale a alternativa em que a oração tem 

um predicado verbo-nominal: 

 

(A) Muitos ainda acreditam em milagres. 

(B) Os soldados caminhavam exaustos. 

(C) O olho do dono engorda a boiada. 

(D) Nossas praias são belíssimas. 

 

14) Na frase “ Havia alunos e professores na 

palestra ontem.”, o verbo está no singular 

porque: 

 

(A) A concordância é facultativa. 

(B) O sujeito é indeterminado. 

(C) Há um erro de concordância. 

(D) É impessoal.  

 

15) Assinale a alternativa em que o vocábulo 

tenha sido formado pelo mesmo processo da 

palavra planalto: 

 

(A) Anoitecer. 

(B) Amargura 

(C) Embora 

(D) rodapé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Sucessor do Windows 7 o Windows 8 trouxe 

uma série de novidades principalmente em 

termos de design. Quando foi lançado esse 

sistema operacional apresentou três 

versões, duas para usuários domésticos 

(notebooks e desktops) e uma desenvolvida 

para chips móveis da ARM focando no uso 

para smartphones e tablets. Sobre essas 

informações assinale alternativa que 

apresenta as edições especiais do Windows 

8: 

 

(A) Windows 8 (versão simples), Windows 8 

Home e Windows 8 Phone 

(B) Windows 8 (versão simples), Windows 8 Pro 

e Windows 8 RT 

(C) Windows 8 (versão simples), Windows 8 

Ultimate e Windows 8 Professional 

(D) Windows 8 (versão simples), Windows 8 RT 

e Windows 8 Phone 

 

17) Ravena é uma garota que gosta bastante de 

tecnologia e sempre fazia os seus trabalhos 

estudantis digitados. Em um dia bastante 

cheio em sua rotina, ela teve que fazer um 

artigo científico e por conta disso precisou 

utilizar o seu software favorito o Microsoft 

Word 2010. Nesse trabalho Ravena 

precisava digitar um texto divido em duas 

colunas retratando informações sobre as 

parasitoses mais acometidas em animais. 

Iniciando a digitação, Ravena utilizou alguns 

comandos para configurar o documento em 

duas colunas de tamanho igual. Em seguida, 

ela digitou todo o texto na coluna da 

esquerda. Ao concluir a digitação, evitando 

que o texto não ficasse apenas nessa coluna, 

ela resolveu quebrar o texto a partir do 

cursor, de forma que, do ponto em que o 

cursor se encontrava em diante, o texto 

pudesse iniciar na coluna da direita. Para a 

realização dessa ação, Ravena posicionou o 

cursor no ponto a partir do qual o texto 

deveria ser quebrado e clicou em que aba: 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA BÁSICA 
QUESTÕES DE 16 A 20 
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(A) Layout da Página, em seguida na opção 

Quebras e, por último, na opção Coluna. 

(B) Inserir, em seguida na opção Quebras e, por 

último, na opção Coluna. 

(C) Formatar, em seguida na opção Colunas e, 

por último, na opção Quebras. 

(D) Inserir e, em seguida, na opção Quebra de 

Colunas a partir do Cursor. 

 

18) Sobre o MS Excel 2010 analise as sentenças 

abaixo em verdadeiro (V) ou falsa (F). 

 

( ) No Programa Excel 2010 é possível criar 

um banco de dados devido a uma 

determinada opção através da importação e 

exportação de dados, porém não há um 

comando que corresponda as ações no Calc, 

do BrOffice, tornando impossível a criação 

de um banco de dados neste software. 

( )Na planilha do Excel a organização de 

registros inseridos por ordem e por data é 

necessário fazer a seleção da coluna data de 

entrada, clicar no menu dados e na lista 

disponibilizada, clicar na opção ordenar data. 

( ) Através de uma planilha criada no Excel, é 

possível criar no MS Word uma mala direta 

para a realização de impressão de etiquetas. 

( ) No menu Dados encontra-se uma opção 

denominada Subtotais que permite 

estabilizar a quantidade de processos em 

cada data que aparece na planilha. 

 

A sequência correta é: 

 

(A) V, V, V, F 

(B) F, F, V, V 

(C) V, F, V, F 

(D) F, V, F, F 

 

19) É um dispositivo do computador que age 

interceptando e impedindo a difusão de 

conexões não autorizadas e/ou nocivas em 

uma rede, impedindo a transmissão e/ou 

recepção de dados nocivos ou não 

autorizados de uma rede a outra. Esse 

conceito refere-se: 

 

(A) Antispyware 

(B) Antivírus 

(C) Firewall 

(D) Internet Security 

 

 

 

20) Julgue os itens abaixo a respeito do Sistema 

Operacional Windows 8: 
 

I. O Paint é um software que nessa versão do 

Windows não vem instalada.  
II. O navegador padrão inserido no Windows 8 

é o Internet Explorer 9  

III. A tela inicial do Windows 8 é totalmente 
personalizável. Ela parece um mosaico de 

blocos dinâmicos, cada miniatura 

representando um aplicativo ou uma pasta 

do computador.  
IV. O ícone do "Desktop" permite a volta para o 

desktop tradicional do Windows, com uma 

barra de tarefas horizontal, na parte inferior 
da página.  

V. O Windows 8 inclui um serviço de 

armazenamento na nuvem chamado de 
Dropbox.  

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 4 

(D) Todos os itens estão incorretos. 

 

 

 

 

 
 

21) A LDB 9394/ 96 regulamenta pontos do 

capítulo sobre educação da CF /1988, 

ocupando-se da educação escolar, embora 

apresente uma visão ampliada de educação. 

Sobre a LDB 9394/96 é INCORRETO. 
 

(A) A LDB de 1996 declara que a educação 

escolar brasileira se compõe de dois níveis: 

educação superior e educação básica. 

(B) A educação básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurando-lhe a 

formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecendo-lhe 

meios para progredir no trabalho e em seus 

estudos posteriores. 

(C) A partir de 2006, pela Lei nº 11.274, que 

alterou a redação do art. 32 da LDB de 

1996, o ensino fundamental passou a ter 

nove anos de duração, iniciando-se aos 6 

anos de idade, e é reafirmado seu caráter 

obrigatório e gratuito na escola pública. 

(D) A educação infantil, como primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até 

quatro  anos de idade em seus aspectos 

físico, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da 

comunidade. 

 

   CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
QUESTÕES DE 21 A 25 
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22) Analise os itens a seguir. 

 

I. Quem escolhe o tema a ser investigado são 

os alunos e professores. Ele é gerado pelos 

conflitos , pelas perturbações dos 

envolvidos, num determinado contexto, em 

seu ambiente de vida. 

II. Os professores, além de serem especialistas, 

são também aprendizes e passam a ser 

ativadores da aprendizagem, articuladores 

da prática e orientadores. 

 

Os itens I e II fazem referência a(o): 

(A) Metodologia de Projetos 

(B) Seminários 

(C) Debate 

(D) Painel integrado 

 

23) Fundamento da concepção democrática-

participativa de gestão escolar, razão de ser 

do projeto  pedagógico. É definida como a 

faculdade das pessoas de autogovernar-se, 

de decidir sobre o próprio destino. É 

considerada possuidora dessa característica, 

atributo a instituição que tem poder de 

decisão sobre seus objetivos e sobre suas 

formas de organização, que se mantém 

relativamente independente do poder central 

e administra livremente recursos financeiros. 

 

O texto acima conceitua e caracteriza a: 

(A) Gestão Democrática 

(B) Autonomia 

(C) Gestão Colaborativa 

(D)  Gestão Participativa 

 

24) No dia 15 de dezembro de 2010, o Ministro 

da Educação, Fernando Haddad, apresentou  

projeto de lei   contendo o novo PNE para o 

período de 2011 a 2020. A proposta era 

composta 12 artigos e um anexo contendo 

20 metas para a educação.  

 

A meta 7: Atingir as seguintes médias nacionais 

para o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB): 

IDEB 2011 2021 

Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

 

4,6 

 

A______________ 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

 

3,9 

 

B 

______________ 

   

Os termos que preenchem as lacunas A e B, 

referentes ao IDB dos Anos Iniciais e Finais do 

Ensino Fundamental são, respectivamente: 
(A) 5,7 e 5,2 

(B) 5,5 e 5,0 

(C) 6,0 e 5,5 

(D) 6,0 e 5,0 
 

25) Em setembro de 2006, surgiu o movimento 

___________________________, 
financiado exclusivamente pela iniciativa 

privada. Ele congrega a sociedade civil 

organizada, educadores e gestores públicos 
que têm como objetivo contribuir para que o 

Brasil garanta a todas as crianças e jovens o 

direito à educação básica de qualidade.  O 
termo que preenche corretamente a lacuna 

é: 
 

(A) CONAE  

(B) PNAIC 

(C) Ciências Sem Fronteiras 

(D) Todos pela Educação 

 

  

 

 

 
 

 

26) Sobre o Absolutismo todas as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O absolutismo e a política mercantilista eram 

duas partes de um sistema mais amplo, 

denominado de Antigo Regime. O termo foi 

adotado para designar o sistema cujos 

elementos básicos eram, além do 

absolutismo e do mercantilismo, a sociedade 

estamental e o sistema colonial. A 

Centralização político-administrativa 

expressa, corretamente, uma prática dos 

Estados Absolutistas. 

(B) A Exigência da burguesia ajudou muito na 

formação do Estado Absolutista, pois 

interessava a ela um governo forte e capaz 

de organizar a sociedade. Portanto, a 

burguesia forneceu apoio político e 

financeiro aos reis, que em troca, criaram 

um sistema administrativo eficiente, 

unificando moedas e impostos e melhorando 

a segurança dentro de seus reinos. 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
QUESTÕES DE 26 A 40 
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(C) O pensamento político e econômico europeu, 

em fins do século XVII e no século XVIII, 

apresentou uma vertente de crítica ao 

Absolutismo e ao Mercantilismo, 

predominantes na Europa, na Idade 

Moderna. O Estado, simples guardião da lei, 

deve interferir pouco, apenas para garantir 

as liberdades públicas e a propriedades dos 

cidadãos são ideias que caracteriza essa 

nova corrente de pensamento. 

(D) Os monarcas absolutistas apoiavam seu 

poder supremo em direitos consagrados por 

meio de uma Constituição reconhecida pelo 

Papa. 
 

27) Prenúncio da crise do Antigo Regime na 

Europa, as Revoluções Inglesas do século 

XVII são um marco importante no processo 

de ascensão política da burguesia. Elas 

transformaram a estrutura política, social e 

econômica daquele país. Em termos 

políticos, essa Revolução significou: 
 

(A) A adoção de uma política externa 

conciliadora em relação aos espanhóis 

(B) A predominância da forma católica do 

Anglicanismo 

(C) A afirmação do individualismo e da teoria do 

contrato 

(D) O predomínio da burguesia 

 

28) O processo de independência do Brasil é, 

comumente, datado a partir de 1808, com a 

chegada da Família Real Portuguesa ao 

Brasil, tendo como culminância a separação 

em 1822 entre Brasil e Portugal. Entre os 

fatos abaixo todos podem ser associados 

corretamente ao processo de independência 

do Brasil, EXCETO. 
 

(A) A criação do Código do Processo Criminal 

(B) A ação das Cortes Constituintes de Lisboa 

(C) A aliança entre D. Pedro I e o Partido 

Brasileiro 

(D) Os tratados de Aliança e Amizade com a 

Inglaterra 
 

29) O Período Regencial ficou marcado pela 

ocorrência das chamadas Rebeliões 

Regenciais (Revoltas Regenciais), que foram 

uma série de movimentos espalhados pelo 

Brasil e que ocorreram num período de nove 

anos. Quase todas essas revoltas ocorreram 

devido à insatisfação das elites regionais e 

da classe média urbana com a centralização 

do poder, as dificuldades econômicas, o 

aumento dos impostos. Analise as 

afirmações abaixo sobre esses conflitos 

I. A Sabinada foi um conflito do período 

regencial brasileiro, comandado por homens 

cultos da classe média de Salvador, cujo 

objetivo principal era formar uma república 

baiana enquanto o príncipe Pedro de 

Alcântara fosse menor de idade e não 

pudesse assumir o poder: 

II. A Revolução Farroupilha (Guerra dos 

Farrapos) foi uma guerra civil que ocorreu 

Rio Grande do Sul, entre 1834 e 1845, 

contra o governo imperial. Ela foi a maior 

das revoltas ocorridas no Período Regencial. 

III. Cabanagem (1835 a 1840) – motivada pelas 

péssimas condições de vida em que vivia a 

grande maioria dos moradores da província 

do Grão-Pará. 

IV. Balaiada (1838 – 1841) – ocorreu na 

província do Maranhão. A causa principal foi 

à exploração da população mais pobre por 

parte dos grandes produtores rurais. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, II e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

30) A República Velha, ou Primeira República, é 

o nome dado ao período compreendido entre 

a Proclamação da República, em 1889, e a 

eclosão da Revolução de 1930. Todas as 

afirmações sobre a primeira república estão 

corretas, EXCETO. 
 

(A) A República da Espada abrange os governos 

dos marechais Deodoro da Fonseca e 

Floriano Peixoto. Foi durante a República da 

Espada que foi outorgada a Constituição que 

iria nortear as ações institucionais durante a 

Primeira República. 

(B) O período República da Espada foi marcado 

por crises econômicas, como a do 

Encilhamento, e por conflitos entre as elites 

brasileiras, como a Revolução Federalista e a 

Revolta da Armada. 

(C) A República Oligárquica foi marcada pelo 

controle político exercido sobre o governo 

federal pela oligarquia açucareira mineira e 

pela elite rural paulista, na conhecida 

“política do café com leite”. 

(D) Foi no período da República Oligárquica que 

ainda se desenvolveu mais fortemente o 

coronelismo, garantindo poder político 

regional às diversas elites locais do país. 
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31) Considerada a primeira atividade 

economicamente organizada, o ciclo da 

cana-de-açúcar surgiu na fase colonial do 

Brasil entre os séculos XVI e XVII, e iniciou-

se da necessidade de colonizar e explorar as 

terras brasileiras, que na época não tinham 

muita importância econômica para a Coroa 

Portuguesa. Sobre a economia da cana-de-

açúcar no Brasil Colonial todas as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO. 
 

(A) A alta rentabilidade do trafico negreiro 

influenciou na opção pelo trabalho escravo. 

(B) Incentivou a criação de minifúndios onde se 

empregava o trabalho livre. 

(C) A produção em larga escala destinava-se, 

principalmente, para o mercado externo. 

(D) A produção do açúcar ajustava-se à 

demanda europeia de produtos primários. 
 

32) O processo de reformas religiosas teve início 

no século XVI. Podemos destacar como 

causas dessas reformas: abusos cometidos 

pela Igreja Católica e uma mudança na visão 

de mundo, fruto do 

pensamento renascentista. Todas as 

afirmações abaixo sobre a Reforma 

Protestante e a Contrarreforma, ocorridas na 

Era Moderna estão corretas, EXCETO.  
 

(A) A instrumentalização política da Reforma 

Protestante e a Contrarreforma Católica 

concorreram decisivamente para as guerras 

religiosas dos séculos XVI e XVII. 

(B) A crise moral vivida pela Igreja Católica e os 

interesses políticos dos príncipes alemães 

foram fatores que concorreram para a 

Reforma Protestante. 

(C) A Contrarreforma reanimou a fé católica e a 

conciliou com as práticas comerciais e a 

agiotagem desenvolvida pela classe 

burguesa, valorizando a acumulação de 

bens. 

(D) O calvinismo refletiu a convergência entre 

sociedade comercial ascendente e fé cristã. 

 

33) Os negros nunca aceitaram passivamente a 

escravidão. Havia muitas formas de revoltas 

coletiva e individual. Do ponto de vista 

histórico, os quilombos foram à estratégia de 

resistência que melhor representou a luta 

contra a ordem escravocrata. Ao 

organizarem suas fugas, os negros 

formaram comunidades no interior das 

matas conhecidas como quilombos. Sobre 

fenômeno de constituição dos quilombos no 

Brasil, pode-se afirmar que: 

(A) Os quilombos mantinham hábitos da 

sociedade afro-brasileira adquiridos nas 

senzalas 

(B) Caracterizou-se pela formação de 

comunidades isolacionistas que, ao 

pretender recriar a África no Brasil, 

acabaram criando uma sociedade de 

alternativa à sociedade escravocrata. 

(C) É uma decorrência necessária das fugas, 

individuais ou coletivas, já que era 

impossível ao escravo fugido integrar-se à 

massa de negros livres, principalmente nos 

centros urbanos. 

(D) Os quilombos eram compostos única e 

exclusivamente por escravos africanos e 

descendentes de africanos, já que as 

relações entre indígenas e africanos eram 

marcadas pelos frequentes enfrentamentos. 

 

34) O Antigo Oriente Próximo ou Antigo Oriente 

é o termo utilizado para denominar a região 

de onde apareceram as civilizações 

anteriores às clássicas, na região que 

atualmente se denomina Médio Oriente. O 

Oriente Próximo sofreu uma revolução 

agrícola no período Neolítico, beneficiando os 

povos da Mesopotâmia, os hebreus, fenícios 

e persas etc. Todas as afirmações sobre 

essas civilizações estão corretas, EXCETO. 

 

(A) As sociedades que, na Antiguidade, 

habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e 

Eufrates tinham em comum o fato de 

haverem possibilitado a formação do Estado 

a partir da produção de excedentes, da 

necessidade de controle hidráulico e da 

diferenciação social.  

(B) A região da Mesopotâmia ocupa lugar central 

na história da humanidade. Na Antiguidade, 

foi berço da civilização sumeriana devido ao 

fato de apresentar um relevo peculiar e 

favorável ao isolamento necessário para o 

crescimento socioeconômico.  

(C) A partir do III milênio a. C. desenvolveram-

se, nos vales dos grandes rios do Oriente 

Próximo, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, 

estados teocráticos, fortemente organizados 

e centralizados e com extensa burocracia. 

Uma explicação para seu surgimento foi à 

necessidade de coordenar o trabalho de 

grandes contingentes humanos, para realizar 

obras de irrigação.  
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(D) Na Antiguidade, durante o reinado de Ciro I 

(559-529 a. C.), os persas construíram um 

vasto império e governaram diferentes 

povos, adotando uma política que respeitava 

as diferenças culturais e religiosas. Esse 

modo de proceder está exemplificado no fato 

de  libertarem os judeus cativos na 

Babilônia, que retornaram à Palestina e 

reconstruíram o templo de Salomão e o culto 

a Iavé.  

 

35) Todas as afirmações abaixo sobre a Primeira 

Guerra Mundial estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Entre os fatores que contribuíram para o 

início da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), podemos citar a corrida espacial 

entre Estados Unidos e União Soviética. 

(B) O estopim da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) ocorreu em junho de 1914, em 

Saravejo, com o assassinato do arquiduque 

Francisco Ferdinando, herdeiro do trono 

austríaco. 

(C) A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

caracterizou-se pela chamada “guerra de 

trincheiras”, que resultou em um nível de 

mortandade sem precedentes na história 

europeia, como demonstrado na Batalha do 

Somme, ocorrida na França. 

(D) A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

valeu-se da chamada “guerra química”, com 

a utilização de substâncias letais como o gás 

mostarda e o fosgênio, amplamente 

empregada tanto pela Tríplice Aliança como 

pela Tríplice Entente. 

 

36) Iluminismo foi um movimento intelectual 

que ocorreu na Europa do século XVIII, e 

teve sua maior expressão na França, palco 

de grande desenvolvimento da Ciência e da 

Filosofia. Teve grande influência à  nível 

cultural, social, político e espiritual. Todas as 

afirmações sobre esse movimento estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) O Iluminismo criticava o mercantilismo, a 

limitação ao direito à propriedade privada, o 

absolutismo e a desigualdade de direitos e 

deveres entre os indivíduos. 

(B) Um dos maiores nomes do iluminismo foi o 

francês Voltaire, que criticava a Igreja e o 

clero e os resquícios da servidão feudal.  

 

 

(C) O iluminismo representou uma verdadeira 

revolução intelectual. Na Europa do século 

XVIII, os filósofos iluministas se opunham ao 

fim dos privilégios políticos e sociais da 

nobreza.  

(D) Jean Jacques Rousseau foi o mais radical e 

popular dos filósofos iluminista. Criticava a 

sociedade privada, idealizava uma sociedade 

de pequenos produtores independentes. 

Defendeu a tese da bondade natural dos 

indivíduos, pervertidos pela civilização. 

Propunha uma vida familiar simples, uma 

sociedade baseada na justiça, igualdade e 

soberania do povo. 

 

37) A região denominada de Mesopotâmia (entre 

rios) foi onde se desenvolveram as primeiras 

sociedades mais bem organizadas da 

civilização. Essa região é banhada pelos rios 

Tigre e Eufrates (por isso Mesopotâmia) e 

sofreu cheias e vazantes durante o ano pelo 

fato desses rios virem das montanhas 

congeladas a Armênia e quando das 

degeleiras dessas montanhas os povos do 

sul e centro aprenderam a produzir canais 

para aproveitar as águas para a agricultura. 

Diferentes povos disputaram esse território. 

Assinale a alternativa INCORRETA no que 

diz respeito às características desses povos 

 

(A) O primeiro exército organizado do mundo, 

com recrutamento obrigatório e que se 

tornou uma força permanente após o 

reinado de Teglafalasar III (745 - 728 a. C.), 

foi uma criação dos assírios. 

(B) Os Caldeus foram os povos conhecidos 

como neobabilônicos 

(C) Os sumérios são necessariamente lembrados 

quando se estuda a base cultural da 

civilização mesopotâmica 

(D) Os persas foram povos essencialmente 

mercadores, exportavam pescado, vinhos, 

ouro e prata, armas, praticavam a pirataria, 

e desenvolviam um intenso comércio de 

escravos no Mediterrâneo.  

  

38) A expansão marítima europeia, processo 

histórico ocorrido entre os séculos XV e XVII, 

contribuiu para que a Europa superasse a 

crise dos séculos XIV e XV. Essa expansão 

teve um nítido caráter comercial, daí definir 

este processo como uma empresa comercial 

de navegação, ou como grandes 

empreendimentos marítimos. Analise os 

fatores para a Expansão Marítima: 
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I. Formação do Estado Nacional e a 

centralização política: as Grandes 

Navegações só foram possíveis com a 

centralização do poder político, pois se fazia 

necessária uma complexa estrutura material 

de navios, armas, homens, recursos 

financeiros.  

II. A aliança rei-burguesia possibilitou o alcance 

destes objetivos, tornando viável a expansão 

marítima. 

III. Avanços técnicos na arte náutica: o 

aprimoramento dos conhecimentos 

geográficos, graças ao desenvolvimento da 

cartografia; o desenvolvimento de 

instrumentos náuticos - bússola, astrolábio, 

sextante - e a construção de embarcações 

capazes de realizar viagens à longa 

distância, como as naus e as caravelas. 

IV. Interesses econômicos: a necessidade de 

ampliar a produção de alimentos, em virtude 

da retomada do crescimento demográfico; a 

necessidade de metais preciosos para suprir 

a escassez de moedas; romper o monopólio 

exercido pelas cidades italianas no 

Mediterrâneo que contribuía para o 

encarecimento das mercadorias vindas do 

Oriente; tomada de Constantinopla, pelos 

turcos otomanos, encarecendo ainda mais os 

produtos do Oriente. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

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

39) A Segunda Guerra Mundial, iniciada em 

setembro de 1939, foi a maior catástrofe 

provocada pelo homem em toda a sua longa 

história. Envolveu setenta e duas nações e 

foi travada em todos os continentes, de 

forma direta ou indiretamente. O número de 

mortos superou os cinquenta milhões 

havendo ainda uns vinte e oito milhões de 

mutilados. Todas as afirmações abaixo sobre 

essa guerra estão corretas, EXCETO. 
 

(A) Os Estados Unidos entraram na guerra após 

o ataque japonês a Pearl Habor. 

(B) A guerra iniciou-se após a invasão da 

Alemanha no território soviético. 

(C) O evento final da II Guerra Mundial foi às 

bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. 

(D) Em 1940, os alemães conseguiram ocupar 

Paris. 

40) O despotismo esclarecido foi uma 

experiência política que surgiu na Europa do 

século XVIII. Nessa época, visando 

aprimorar e fortalecer os seus poderes, os 

déspotas se utilizaram dos princípios de 

alguns pensadores iluministas para 

aprimorar o desenvolvimento da economia 

nacional e a funcionalidade das instituições 

políticas. Dessa forma, várias monarquias 

europeias modernizaram seus sistemas de 

arrecadação e privilegiaram o emprego de 

homens instruídos para ocupação de cargos 

estratégicos. Todas as afirmações abaixo 

sobre o despotismo esclarecido estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Os reis considerados déspotas esclarecidos 

dentre outros podemos citar Catarina II 

(Rússia), Frederico II (Prússia) e Dom José 

II (Áustria). 

(B) O Despotismo Esclarecido caracterizava-se 

por tentar conciliar os princípios do 

absolutismo com as ideias iluministas. 

(C) Os déspotas esclarecidos procuravam 

modificar os métodos e objetivos de ação do 

Estado. Em geral, apresentavam-se apenas 

como "os primeiros servidores do próprio 

Estado". Entre as manifestações do 

despotismo esclarecido, pode-se incluir a 

adaptação de princípios novos a Estados 

com condições socioeconômicos e políticas 

bastante avançadas.  

(D) O despotismo pode ser observado em todo e 

qualquer governo em que uma pessoa ou 

grupo possui um amplo poder político em 

suas mãos. Em geral, os governos 

despóticos vão contra a liberdade de opinião 

da população geral e impõe leis sem que 

para isso ocorra nenhum tipo de votação ou 

consulta de outra instituição política 

qualquer. 
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