ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DOS ANOS FINAIS
(6º AO 9º ANO – HISTÓRIA)
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D

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, réguas, esquadros, transferidores, 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:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.seletivopaulistana@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA Leia
ÚNICA
alternativa
e marque
número
o texto
abaixo paracorreta
responder
às questõeso de
1 a 09.
correspondente na Folha de Respostas.

Leia o texto para resolver as cinco primeiras questões.
Vaga-lumes literários
Expedição Vaga-Lume é o simpático nome do projeto de três jovens que deverá levar, nos
próximos meses, cerca de 7.000 livros a 22 comunidades carentes na região amazônica. A idéia, já
contida no próprio nome da iniciativa, é levar partículas de luz à floresta.
Os 7.000 volumes distribuídos em 22 bibliotecas podem parecer pouco, mas, quando se
considera o deserto de livros que é o Brasil e, em especial, a região amazônica, esses micropontos de
luz ganham as proporções que tem um farol para o náufrago.
A Amazônia Legal, que corresponde a 61% do território brasileiro, não tem mais do que 400
bibliotecas públicas. Um Estado do porte do Amazonas conta com apenas oito. Roraima, ainda
menos: quatro.
É verdade que a situação global brasileira não é muito mais confortável. O país possui pouco
mais de 4.000 bibliotecas. É difícil determinar o que é causa e o que é efeito, mas o brasileiro quase
não lê. Existe aqui uma livraria para cada 84,4 mil habitantes. A vizinha Argentina tem (ou tinha,
antes da crise) uma para cada 6.200. O brasileiro adquire em média 2,5 livros por ano, aí incluídos os
didáticos, que são distribuídos a alunos da rede pública. O francês compra mais de sete livros por
ano.E a Expedição Vaga-Lume, ao assumir que faz um trabalho pequeno, como que de inseto, ganha
relevância porque não se limita a despejar os livros nas comunidades. Procura também trabalhar
com alunos e professores, para que o livro lhes pareça um objeto menos exótico.
Um dos aspectos pouco mencionados do ciclo de perpetuação da miséria é o fato de que o
filho de pais analfabetos, mesmo quando chega à escola, já entra em desvantagem. Alguns
educadores acreditam que apenas ver os pais lendo desde a primeira infância já constitui elemento
do processo de aprendizagem.
O Brasil não se tornará uma França da noite para o dia. Mas, para que a população venha a ter
hábitos de leitura, é preciso começar a criar familiaridade com a escrita e os livros, ainda que a ritmo
de vaga-lume.
Folha de S. Paulo
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01) O objetivo da Expedição Vaga-Lume é:

06) Em cada uma das alternativas há, respectivamente,
uma palavra oxítona, uma paroxítona e uma

A) alfabetizar boa parte da população ribeirinha.

proparoxítona, EXCETO:

B) levar a leitura a todas as comunidades amazônicas.
C) divulgar conhecida coleção de livros.

A) Nobel, avaro, pudico.

D) levar a leitura a comunidades carentes amazônicas.

B) Gibraltar, decano, âmago.
C) sutil, ibero, êxodo.

02) “É difícil determinar o que é causa e o que é efeito,

D) ureter, misantropo, ímprobo.

mas o brasileiro quase não lê.” Isto é:
A) A causa de pouca leitura do brasileiro está nos

07) O verbo haver foi empregado INCORRETAMENTE
em:

problemas sociais.
B) A conseqüência da miséria é o pouco interesse pela
cultura.
C) Lemos pouco por termos poucas bibliotecas ou
temos poucas bibliotecas por lermos pouco.
D) Lemos pouco por causa de nossa colonização, ou
fomos mal colonizados por lermos pouco.
03) A introdução ao assunto do texto é formada pelo(s):

A) O que haveremos de encontrar ali?
B) Nós nos haveremos com eles depois.
C) Ele houve por bem sair logo.
D) Devem haver muitas reclamações pertinentes.
08) O presente do indicativo foi utilizado como presente
habitual ou freqüentativo em:

A) primeiro parágrafo.

A) Escuto tua voz através da fina parede.

B) quatro parágrafos iniciais.

B) O jornaleiro entrega o “Diário” pela manhã.

C) três primeiros parágrafos.

C) A criança chora por causa das balas.

D) dois parágrafos iniciais.

D) Marco Pólo vive na China alguns anos.

04) O desenvolvimento do texto é formado pelo(s):

09) O imperativo está INCORRETO em:

A) parágrafos três e quatro.
B) parágrafos três, quatro, cinco e seis.
C) parágrafos dois, três e quatro.
D) parágrafos um, dois e três.
05) O processo de aprendizagem da leitura, segundo
alguns estudiosos, começa quando:

A) Dai uma esperança ao povo.
B) Crê nas palavras de teu pastor.
C) Lede sempre vosso livro de cabeceira.
D) Põe vosso amor na vida dela.
10) O pronome relativo está INCORRETO em:

A) a criança vê os pais lendo.

A) Diz pouco que seja proveitoso.

B) livros são distribuídos às crianças.

B) Era eu quem falava ontem.

C) começa a vida escolar das crianças.

C) É um jovem aos cujos pais me referia.

D) a criança escuta as pessoas cultas.

D) Era a que sempre encontrávamos.
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11) Assinale a alternativa CORRETA com relação à
concordância:
A) O receio é de que possa ocorrer fraudes.
B) Embora ainda falte duas semanas para a final da
Copa, a expectativa é grande.
C) No começo do ano deverá ter início as eliminatórias.
D) Discordou-se dos argumentos apresentados.
12) Assinale a alternativa CORRETA em relação aos
termos em destaque:
A) Tudo acabou entre MIM e ELA.
B) Ele esqueceu O ÓCULOS em casa.
C) Ficou SOBRE a mira dos holofotes.
D) Ela vai partir daqui HÁ quinze minutos.
13) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à flexão
verbal:
A) O mediador INTERVEIO na discussão.
B) O governo REAVEU os dados perdidos.
C) O time da casa INFLIGIU uma vergonhosa derrota ao
adversário.
D) Eu REQUEIRO férias antecipadas.
14) Assinale a alternativa CORRETA quanto à regência
verbal:
A) Ela disse que não quer namorar comigo.
B) Esta é a marca que eu confio.
C) A análise dos peritos implicou em alterações no
sistema.
D) Fiz uma lista dos países em que estive.
15) Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
emprego do acento de crase:
A) Fui à casa de Mariana ontem à tarde.
B) Não gostavam de assistir às novelas mexicanas.
C) As inscrições vão de segunda à sexta.
D) As pacientes às quais eu entreguei o medicamento
estavam cadastradas.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) São
objetivos
do
Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Assinale a
alternativa INCORRETA:
A) É uma autarquia do Ministério da Educação que tem
como missão prover recursos e executar ações para
o desenvolvimento da Educação visando garantir
educação de qualidade a todos os brasileiros.
B) Liberar recursos para diversos projetos e ações
educacionais, como: o Brasil Alfabetizado, a
educação de jovens e adultos, a educação especial, o
ensino em áreas remanescentes de quilombos e a
educação indígena.
C) Os recursos são direcionados aos estados, ao Distrito
Federal, aos municípios e organizações não
governamentais para atendimento às escolas
públicas de educação básica.
D) Elaborar uma série de documentos orientativos
sobre a prática pedagógica, tendo em vista a
amplitude do território nacional, as diferenças de
formação de professorado e suas dificuldades de
acesso a conteúdos pedagógicos atualizados.
17) “A Educação básica, nos níveis fundamental e médio,
será organizada de acordo com as seguintes regras
comuns” Escreva V nas alternativas verdadeiras e F
nas falsas:
[

[

[

[

[

] O controle de frequência fica a cargo da escola,
conforme disposto no seu regimento, exigida a
frequência mínima de setenta e cinco por cento do
total de horas letivas para aprovação.
] A verificação do rendimento escolar observará a
possibilidade de aceleração de estudos para alunos
com atraso escolar e avanço nos cursos e séries
mediante verificação do aprendizado.
] Os estabelecimentos que adotam a progressão regular
por série, o regimento escolar pode admitir formas
de progressão parcial, desde que preservada a
sequência do currículo, observadas as normas do
respectivo sistema de ensino.
] Obrigatoriedade do estudo de recuperação, de
preferência paralelos ao período letivo, para os casos
de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados
pelas instituições de ensino em seus regimentos.
] A Educação básica é formada pelo ensino fundamental
e médio; deverá organizar-se em séries ou ciclos
anuais de ensino de duração mínima de oito anos
para a formação básica do cidadão.

A sequência CORRETA é:
A)
B)
C)
D)

F –V – F – V – V.
V – V – V – V – F.
V – F – V – V – F.
F – F – V – F – V.

QUESTÕES DE 16 A 20
18) “O dever do estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de:
I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que tiverem a idade própria.
II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio.
III. Atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos
com
necessidades
especiais,
preferencialmente na rede regular de ensino.
IV. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às
crianças de zero a seis anos de idade.
V. Oferta de ensino noturno regular, adequando às
condições do educando.
São corretas as proposições:
A)
B)
C)
D)

Apenas as proposições I, II, III e V.
Apenas as proposições I, III, IV e V.
Apenas as proposições II, III, IV e V.
Todas as proposições estão corretas.

19) O art. 3º da LDB estabelece que o ensino será
ministrado com bases nos seguintes princípios:
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola.
II - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais.
III - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidas.
IV - Valorização da experiência extraescolar.
Marque a alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas a afirmativa IV está incorreta.

20) Em relação ao acompanhamento da frequência dos
alunos à escola, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9394/96) estabelece que:
A) O aluno com ótimo desempenho escolar pode deixar
de atingir a frequência mínima exigida.
B) O Conselho Tutelar deverá ser comunicado,
mensalmente, das ausências frequentes de alunos.
C) Esta é uma obrigação exclusiva dos pais ou dos
responsáveis.
D) Ela deve atingir, no mínimo, 60% das aulas
efetivamente ministradas.

CARGO: PROFESSOR DOS ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO – HISTÓRIA)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre o Renascimento e a Reforma Protestante, é
CORRETO afirmar que:
A) A Cidade-Estado italiana constituía um domicílio
perfeito para o renascimento cultural, já que
abrigava
uma
comunidade
política
e
economicamente amadurecida e generosa em seu
patrocínio; a Reforma favoreceu o fortalecimento do
poder feudal em toda a Europa.
B) A formação de um público leitor foi um dos efeitos
mais significativos do Renascimento e da Reforma, já
que esta última priorizava a leitura da Bíblia no
idioma nacional e não no latim, o que facilitou a
profunda penetração de suas ideias na vida
intelectual europeia.
C) As universidades europeias, como Oxford e
Cambridge, foram redutos da resistência escolástica
às novas ideias e, em alguns pontos, aproximavam-se
do conservantismo do ensino dos reformadores
protestantes.
D) O Renascimento começou na Europa com a fuga dos
sábios gregos de Constantinopla; a Reforma
Protestante representou um desejo popular de
regresso a uma religião pessoal mais intimamente
ligada ao Evangelho.
22) O Berço das mais antigas civilizações o continente
africano, desde a desertificação da região do Saara
no II milênio a.C., ficou dividido em duas grandes
áreas: a África Mediterrânea, ao norte, e a África sulSaavana, conhecidas vulgarmente como África Negra
e ligadas apenas pelo vale do Nilo. Só a primeira
África Mediterrânea, manteve contatos mais
frequentes com outros povos, entre os quis os
fenecios romanos, bizantinos árabes. Estes últimos,
do séc. VII d.C, em diante introduziram o islamismo
na África do Norte e estabeleceram no Sul um
intenso comercio com os reinos de Gana, Mali,
Songhai, além dos impérios de Akun (atual Etiópia).
Com Base no texto apenas uma alternativa está
CORRETA:
A) A partir do sec. XV, com a expansão marítima
europeia,
a
história
africana
mudaria
profundamente. Em 350 anos a África forneceria
cerca de 12 milhões de escravos para a América, das
quais 4 a 5 milhões para o Brasil, no maior
deslocamento forçado da população ocorrido na
História.

QUESTÕES DE 21 A 40
B) Com as lutas de independência, o continente abrange
53 países com 800 milhões de habitantes e mais de
uma centena de ricas culturas.
C) Nas últimas décadas do séc. XIX, o continente seria
objeto de uma nova etapa da exploração colonial,
sendo retalhado subjugado e intensamente
explorado pelas potências europeias.
D) Uma das maiores demonstrações da importância
desses impérios foi a cidade África Negra, capital do
reino Mali, que se tornou um centro econômico e
intelectual comparável as mais prósperas cidades
europeias da época.
23) A sociedade colonial foi formada a partir de três
elementos raciais: o branco, o indígena e o negro. A
intensa miscigenação racial não conduziu, porém a
nenhum tipo de democracia racial. Os portugueses,
quando chegaram ao Brasil, em 1500 encontraram
um povo completamente diferente dos padrões
civilizacionais europeus. Inicialmente existiu uma
relação amistosa entre brancos e índios. Com a
efetivação da colonização, a partir de 1530, os índios
foram escravizados e obrigados a aceitarem a fé
católica. Este processo de aculturação conduzindo
pelo homem branco tinha por objetivo fazer o
indígena acreditar que todo o seu modo de vida
estava errado. De acordo com a colonização do Brasil
assinale a alternativa INCORRETA:
A) A comunidade indígena se preocupava em acumular
bens ou riquezas pessoais o trabalho era
determinado pelo sexo e idade. A igreja católica
mostrou-se desfavorável a causa indígena e foi a
favor da escravidão justificando que esta seria
prejudicial ao processo de evangelização.
B) A experiência portuguesa com o cultivo da cana nas
colônias africanas e a resistência a não adaptação do
índio ao trabalho escravo, também serviram de
justificativa para escolher a mão de obra escrava
africana.
C) No Brasil, existiam cerca de cinco milhões de
indígenas, hoje restam apenas 300 mil. Esta
dizimação ocorreu graças a resistência indígena
contra a escravidão ao alto índice de suicídios e ao
contato com os brancos que transmitiram uma série
de doenças.
D) Os índios tinham costumes que chocaram os
colonizadores, por exemplo, andar nus. O europeu
considerava tal atitude pecaminosa e imoral. Outro
hábito que algumas tribos mantinham era o
antropofagismo.
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Página | 7

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI

24) “Os monarcas deviam respeitar as liberdades
individuais. O soberano tinha que ser esclarecido,
guiar-se pela razão.”
A teoria citada acima se refere ao pensador
iluminista:
A) Adam Smith (1723-1790)
B) John Locke (1632-1704)
C) Montesquieu (1689-1755)
D) Voltaire (1694-1778)
25) A Lei Eusébio de Queirós de 1850 pretendia:
A) Controlar o tráfico negreiro
B) Dar liberdade para os filhos de escravos nascidos a
partir da referida data
C) Extinguir o tráfico negreiro
D) Liberdade aos escravos sexagenários
26) O pacto colonial ou "exclusivo metropolitano"
caracterizou-se como o elemento que definiu a
política colonialista dos Estados mercantilistas.
Todas as alternativas apresentam características das
colônias submetidas às metrópoles mercantilistas,
EXCETO:
A) Dependência
externo

do

comportamento

do

mercado

B) Desenvolvimento do mercado interno
C) Especialização da economia
D) Predomínio de mão-de-obra compulsória
27) O monge alemão Martinho Lutero (1483-1546) após
uma viagem a Roma voltou abalado com o luxo, a
decadência dos costumes e a corrupção do alto clero,
passando a criticar os abusos da igreja. O conflito de
Lutero com a igreja começou com suas críticas à
venda de indulgências na Alemanha. O monge
rebelde rasgou a bula da excomunhão e afixou na
porta da catedral de Wittenberg. Dentre os
princípios pregados por Lutero, todas as alternativas
estão corretas EXCETO:
A) A aceitação do dogma da transubstanciação e a
negação do poder papal.
B) A proibição da veneração ou culto aos santos.
C) A salvação do homem alcançada pela fé.

28) A principal razão do conflito mundial em 1914 foi o
chamado “choque de imperialismo”, de raízes
econômicas, mas que se expressou política e
militarmente. Os princípios dos conflitos foram às
disputas entre nações industrializadas da Europa.
Essas disputas eram resultados da política
imperialista, ou seja, das políticas de conquista de
territórios, de mercados consumidores e de áreas de
influência. Devido a essa situação, as vésperas da
primeira guerra existiam vários fatores de conflito.
Todas as alternativas estão corretas EXCETO:
A) A política de alianças que, visando garantir aliados
no caso de um conflito armado, criou dois
importantes grupos: a tríplice aliança, formada pela
Alemanha, império Astro-Húngaro e Itália: A tríplice
entente formada pela Inglaterra, França e Rússia.
B) A rivalidade armada, que consistia na crença de que
a rivalidade seria garantida pela política
armamentista, isto é, pelo fortalecimento militar e
pela fabricação e estoque de armamentos.
C) A rivalidade entre a Rússia e a Áustria pelo
monopólio comercial nos países balcânicos (Sérvia,
Romênia, Bulgária e Grécia) e outras regiões recémlibertadas do império turco.
D) O revanchismo da França contra a Alemanha; a
França queria recuperar os territórios da AlsáciaLorena, ricos em carvão e ferro, perdidos em 1871
para uma boa parte da Alemanha.
29) Vários motivos levaram à queda da popularidade do
imperador, unindo diversos grupos em oposição ao
seu governo. São fatores que levavam a Abolição de
Dom Pedro I. EXCETO:
A) A perda da Província Cisplatina que se transforma
em Republica do Uruguai.
B) A questão do trono português com a morte de Don
João VI em Portugal, Dom Pedro se torna Rei de duas
nações. Mais tarde renuncia em favor de sua filha
Dona Maria da Gloria.
C) A violenta repressão à confederação do Equador.
D) Na tentativa de impedir uma revolta generalizada, o
imperador organizou um Ministério composto de
brasileiros e portugueses.

D) O livre exame da bíblia e a condenação do celibato.
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30) O governo inglês procurou tirar o máximo proveito
da proteção militar que deu ao governo português.
Interessado na expansão do mercado para suas
indústrias, pressionou D. João acabar com o
monopólio comercial sobre a colônia. Sobre as
medidas tomadas por D. João VI ao desembarcar no
Brasil. EXCETO:
A) Extinguiu o monopólio do comercio colonial, exceto
para alguns poucos produtos, como sal e pau-brasil.
B) Os comerciantes da colônia ganhavam liberdade de
comercio e o Brasil começava a se emancipar de
Portugal.
C) Os donos de indústrias e comerciantes ingleses
foram os grandes beneficiários da abertura dos
portos, pois teriam o mercado brasileiro como
consumidor potencial de seus produtos.
D) Sem condições de resistir à invasão das tropas
franco-espanholas, D. João e a Corte portuguesa
fugiram para o Brasil, sob proteção de uma esquadra
naval inglesa.
31) A revolução Pernambucana foi a única rebelião

32) Após as primeiras derrotas militares de Napoleão
Bonaparte, os dirigentes dos países vencedores
organizaram o Congresso de Viena. O objetivo básico
do congresso era propor medidas para estabelecer o
equilíbrio político do continente europeu, tendo em
vista os interesses das monarquias conservadoras.
São medidas estabelecidas no Congresso de Viena.
EXCETO:
A) Deter os movimentos de independência na América.
B) Deter os movimentos nacionalistas resultantes da
difusão dos ideais liberais na Europa.
C) Manter as monarquias absolutistas e suas famílias
dinásticas.
D) Propôs a restauração das monarquias absolutas nos
países europeus e destruindo as forças tradicionais
da nobreza e do clero.
33) Procurando colocar em pratica a política de
solidariedade

entre

as

monarquias

européias

anterior à independência política do Brasil que

tradicionais e cristãs, o czar russo Alexandre I

ultrapassou

São

propôs, em 1815, a criação da Santa Aliança. Sua

Pernambucana.

base política era a aliança entre duas forças

características

a

fase
da

da

conspiração.

Revolução

tradicionais: a Monarquia e a Igreja. Era objetivo da

EXCETO:

Santa Aliança. Marque a alternativa CORRETA.
A) Ao tomar conhecimentos da revolta, o governo do
Maranhão, Caetano Pinto de Miranda Montenegro,

A) A Santa Aliança não deveria conter os movimentos

deu ordens às tropas militares para prenderem os

nacionalistas que surgisse em países que se viram

revoltosos, estes conseguiram resistir à prisão e

obrigados a aceitar as imposições de Napoleão e,

mataram os militares que tentaram dominá-los.

depois, do Congresso de Viena.

estavam

B) A Santa Aliança também se propunha a não redimir

revoltados com o crescente aumento dos impostos,

os movimentos das colônias americanas pela

que serviam para sustentar o luxo da Corte

independência, pela emancipação em relação às

portuguesa instalada no Rio de Janeiro.

metrópoles.

B) Em

Pernambuco,

muitos

moradores

C) A grande seca de 1816 causou graves prejuízos à
agricultura e provocou fome no Nordeste.
D) Os preços do açúcar e do algodão (principais
produtos cultivados em Pernambuco) estavam
caindo no mercado internacional.

C) Assumiram o direito de intervir em qualquer país em
que surgisse algum movimento revolucionário
inspirado no liberalismo democrático.
D) Como a ordem política determinada pelo Congresso
respeitava as diferenças entre os diversos povos e
reinos europeus, estes passaram a lutar por sua
autonomia.
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34) Na idade Média, não havia uma distinção rígida entre
o poder do clero e o dos nobres – entre o sagrado e o
cotidiano, o político e o econômico. Isso pode ser
percebido na questão das Cruzadas, expedições
militares organizadas, entre os séculos XI e XIII.
Segundo as alternativas abaixo são consequências do
movimento das cruzadas. EXCETO:

A) A guerra durou cerca de 6 anos, envolvendo dos

A) “Reabertura” do mar Mediterrâneo e consequente
desenvolvimento do intercâmbio comercial entre
Europa e Oriente.
B) Ampliação do universo cultural europeu, promovida
pelo contato com os povos orientais.
C) De 1096 a 1270, a cristandade organizou 15
cruzadas além de uma cruzada popular. Cada uma
teve suas próprias características e consequências.

B) Alguns historiadores estimam que essa guerra

grandes blocos rivais: de um lado, as forças militares
da Alemanha, Turquia, Bulgária e do Império AustroHúngaro; de outro, as da França, Inglaterra, Rússia,
Bélgica, Servia, Itália, Grécia, do Japão e dos Estados
Unidos, entre outros.

deixou um saldo de aproximadamente 10 milhões de
mortos e 30 milhões de feridos.
C) Foram imensos sacrifícios humanos: milhões de
mortos, feridos e inválidos.
D) Uma grave crise socioeconômica atingiu os países já

D) Fortalecimento do poder real, à medida que os
senhores feudais perdiam suas forças.

abalados pelas perdas de bens materiais e pelos

35) Os paulistas, descobridores do ouro de Minas Gerais,
sentiam-se no direito de explorá-lo com
exclusividade. Entretanto, muitos portugueses
vindos da metrópole ou de outras partes da própria
colônia também queriam apoderar-se das jazidas
descobertas. Sobre os fatos que ocorreram na guerra
dos Emboabas. Marque a alternativa INCORRETA.

37) A Primeira Guerra Mundial ficou assim conhecida

A) A tensão cresceu quando os paulistas passaram a
controlar o abastecimento de mercadorias para a
região das minas.
B) Muitos na colônia chamavam os portugueses de
emboabas, palavra de origem tupi que significava
“aves de pés cobertos”: uma referência às botas que
usavam, em contraste com os mestiços paulistas das
bandeiras, que andavam descalços.
C) O conflito teve fim em 1709, no chamado Capão da
Traição, quando muitos paulistas foram mortos por
um exército emboaba de cerca de mil homens,
comandados por Bento do Amaral Coutinho.
D) O principal chefe dos emboabas foi Manuel Nunes
Viana, rico pecuarista da região do rio São Francisco
que liderou tropas contra os paulistas, vencendo-os
em Sabará e Cachoeira do Campo.

na vida das populações europeias. Foram mudanças

36) No início do século XX, havia enorme tensão e
rivalidade entre os governos das grandes potências
europeias, como Alemanha, Inglaterra e França. Essa
tensão resultava de disputas territoriais e por
mercados tanto na Europa quanto fora dela. A
Primeira Guerra mundial é considerada por muitos
historiadores um marco no início do século XX. São
consequências da Primeira Guerra Mundial.
EXCETO:

gastos da guerra.

porque

foi,

efetivamente,

a

primeira

guerra

generalizada, envolvendo as principais potências das
diversas regiões do mundo, embora as batalhas
tenham ocorrido principalmente no continente
europeu. A guerra provocou grandes transformações
provocadas pela Primeira Guerra Mundial. EXCETO:
A) A economia dos países em conflito foi direcionada
para aumentar a produção dos artigos exigidos pela
guerra (produção de armas, munições, veículos de
transporte, etc.)
B) Com a destruição de diversas estruturas produtivas,
verificou-se em muitos países a escassez de
alimentos, além do aumento dos preços de gêneros
de primeira necessidade.
C) Como grande número de homens participava dos
combates,

considerável

parcela

de

mulheres

ingressou no mercado de trabalho industrial,
especialmente na Inglaterra, França e Itália.
D) Entre os anos de 1945 e 1946, instalou-se na cidade
alemã

de

Nuremberg

um

tribunal

militar

internacional, que condenou os principais líderes
nazistas por crime contra a humanidade. Onze deles
foram condenados à morte por enforcamento.
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38) Em junho de 1822 quando D. Pedro ainda governava
o Brasil como príncipe regente, foi convocada uma
Assembleia para elaborar a primeira Constituição
brasileira. A primeira constituição brasileira de 1824
foi outorgada por D. Pedro I. São características da
Constituição de 1824. EXCETO:
A) O centralismo e o unitarismo político.
B) O sistema padroado e senado vitalício.
C) A maioria do povo não tinha o direito de votar e nem
de ser votada. O projeto estabelecia que o eleitor
precisava ter renda mínima anual de equivalente a
150 alqueires de mandioca.
D) Estabelecia 4 poderes – o excepcional era o
Moderador que era exercido pelo Imperador e

40) Após a rendição alemã, no período de 1919 a 1920,
realizou-se no palácio de Versalhes, na França, uma
série de conferências com a participação de
representantes de 27 nações vencedoras da guerra.
Dessas conferencias, sob a liderança dos
representantes dos Estados Unidos, da Inglaterra e
da França, nasceu o Tratado de Versalhes, que impôs
duras condições aos alemães. Foram penalidades
impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes.
EXCETO:
A) Entregar quase todos os seus navios mercantes à
França, à Inglaterra e à Bélgica.
B) O exército alemão não deverá ter mais do que dez
divisões de infantaria e três de cavalaria.
C) Pagar uma enorme indenização em dinheiro aos
países vencedores.
D) Reduzir o poderio militar de seus exércitos, sendo
proibida de construir aviação militar.

símbolo de seu absolutismo.
39) Na noite de 15 de novembro de 1889, formou-se o
governo provisório republicano para dirigir o país. O
novo governo, organizado pelos grupos sociais que
promoveram a república – militares, cafeicultores e
profissionais liberais -, era liberado pelo marechal
Deodoro da Fonseca, que deixava de ser monarquista
somente nas vésperas do golpe republicano. Foram
as primeiras medidas tomadas pelo governo
provisório chefiado por Deodoro da Fonseca.
EXCETO:
A) Criação de novos símbolos nacionais – para
substituir os símbolos da monarquia foi criada, por
exemplo, uma nova bandeira nacional, com o lema
Ordem e Progresso.
B) Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da
Fonseca assumiu o comando das tropas revoltas
contra o governo monárquico, ocupado o quartelgeneral do Rio de Janeiro gabinete foi deposto, o
ministro da justiça e o chefe de gabinete
permaneceram em seus cargos.
C) Instituição do federalismo – as províncias brasileiras
foram transformadas em estados-membros da
federação; com isso, teriam maior autonomia
administrativa em relação ao governo federal.
D) Separação entre Igreja e estado – com a república, foi
extinto o regime do padroado, por meio do qual o
estado controlava a Igreja católica.
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