ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE 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

Conhec. Pedagógicas
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 Concurso Público 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 Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.seletivofloriano@outlook.com
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DE ANOTAÇÃO
- ATENÇÃO:
Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Um site de relacionamentos acaba de anunciar a criação de um serviço que pode muito bem ser

2

tratado como inaceitável: colocar à disposição de pessoas interessadas em ter um filho um cadastro de

3

doadores de esperma e de óvulo considerados bonitos. O objetivo, segundo os organizadores, é

4

oferecer aos casais o que eles acreditam ser a possibilidade de ter um filho mais belo.

5

Os inventores da ideia são os criadores da rede social Beautiful People. Ela só aceita como

6

membro quem for classificado como bonito. O candidato a participar deve ser aprovado em uma

7

votação feita pelos integrantes. Mas não basta passar por essa primeira porta. Quem se descuida da

8

aparência corre o risco de ser expulso. Foi o que aconteceu no começo deste ano, quando cerca de

9

cinco mil pessoas foram excluídas com o argumento de que tinham ganhado quilos a mais. Hoje, a rede

10

conta com cerca de 600 mil integrantes do mundo todo.

11

E são esses indivíduos que o site disponibiliza como possíveis doadores. Aqueles que se

12

dispõem a doar seu material genético podem ser encontrados no grupo Beautiful Baby Service, um

13

fórum aberto dentro do site. O problema é que, numa sociedade que já viveu episódios hediondos como

14

o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma iniciativa

15

inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética

16

Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a

17

teoria que prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma

18

civilização perfeita. Os responsáveis pelo site, claro, defendem-se das críticas. “Não queremos

19

estabelecer a escolha pela beleza, mas apenas abrir nossa base, de pessoas brilhantes, como potenciais

20

doadoras”, disse à ISTOÉ Laura Hind, porta-voz da rede.

21

Segundo Greg Hodge, diretor do Beautiful People, a iniciativa surgiu por causa de insistentes

22

pedidos. “Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos, sendo que

23

um dos mais procurados é a beleza. Imagine a demanda para um website cujos membros se parecem

24

com Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie”, disse.

25

No início, o serviço seria ofertado apenas aos membros da rede. Mas, no que consideraram um

26

gesto de generosidade, os responsáveis resolveram abri-lo a qualquer interessado. “Não tínhamos

27

certeza se o estenderíamos a pessoas que não fossem bonitas”, contou Robert Hintze, um dos

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (HISTÓRIA)

Página | 3

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

28

fundadores do site. “Mas todos, inclusive os feios, gostariam de colocar filhos bonitos no mundo, e não

29

podemos ser egoístas com o nosso pool de genes de pessoas atraentes.”

30

A atitude, no entanto, carece de conhecimento. Qualquer indivíduo sabe que a presença de um

31

pai e de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança terá os traços harmônicos. Hoje se sabe,

32

inclusive, que é muito difícil prever até mesmo a chance de o bebê herdar características pontuais

33

vinculadas à aparência, como a cor dos olhos e dos cabelos. “Atualmente, temos a informação de que

34

diversos genes estão associados a essas características”, explica Raskin. “Por isso, é muito simplista

35

dizer que determinado casal apresenta essa ou aquela probabilidade de ter um filho com olhos claros,

36

por exemplo.”

37

Na opinião do médico carioca Luiz Fernando Dale, especialista em medicina de reprodução

38

assistida, trata-se de um projeto idealizado por indivíduos psicologicamente deturpados. Ele conta que,

39

na sua experiência, nunca se deparou com casais pedindo filhos bonitos. “O que eles querem é que a

40

criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”, diz. Para que isso seja

41

possível, os médicos costumam recorrer a bancos de esperma e a doadoras de óvulos que pertençam,

42

por exemplo, às mesmas populações das quais fazem parte os casais interessados. É o chamado critério

43

da regionalidade.

44

Para o Brasil, o Beautiful Baby Service pode não ter valia. Aqui, não é possível importar

45

esperma ou óvulo e as doações são sempre anônimas. Portanto, o brasileiro que se interessar – e

46

conseguir encontrar um doador no serviço – terá que ir a um lugar que permita uma doação aberta, em

47

que doador e receptor podem se conhecer. Na Inglaterra isso é possível. Lá, inclusive, a Clínica

48

London Bridge Fertility, Gynecology and Genetics Center, por exemplo, já se prontificou a realizar os

49

procedimentos que podem ser gerados por meio dos contatos intermediados pela rede. “Apoiamos a

50

iniciativa porque há dificuldade de encontrar doadores”, justificou à ISTOÉ Tim Mott, responsável

51

pela comunicação da clínica.
IN:https://istoe.com.br/83259_A+QUESTIONAVEL+BUSCA+DO+BEBE+PERFEITO/
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01) Segundo o texto, no Brasil
A) A reprodução artificial ainda está no campo das
hipóteses.
B) Os centros de reprodução assistida limitam-se a
atender casais com problemas de fertilidade.
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05) Leia o trecho abaixo:
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança
terá os traços harmônicos.” (L.30/31).

C) A comercialização de óvulos inseminados
artificialmente obedece a sigilo e atende aos valores
éticos.
D) A seleção de doadores de óvulos ou esperma pelos
pais que desejam ter filhos prescinde de beleza física
das crianças.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar

02) Da leitura do texto depreende-se que

D) A terceira oração equivale a um substantivo.

A) Beleza e saúde são as duas pretensões mais
manifestadas pelos pais que desejam ter filhos
através da doação de óvulos ou esperma.
B) No Brasil assim como na Inglaterra já é possível que
doador e receptor se conheçam, anulação a hipótese
de doação anônima.

06) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em

C) A doação de esperma e óvulos que remetam a
possibilidade de ter um filho mais belo pode gerar
uma distorção no real sentido da vida e das relações
sociais sobrepondo um ser humano sobre o outro.
D) A busca da perfeição tem gerado a criação, em todo o
mundo, de cadastros de doadores de esperma e
óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos.
03) A leitura do primeiro e segundo parágrafos leva a
inferir que os avanços científicos refletem
A) O entendimento de alguns grupos de pessoas de que
o ser humano é essencialmente matéria biológica.
B) O desejo humano de procriação e imortalidade.
C) O respeito pelos sentimentos humanos.
D) O conhecimento da alma humana.
04) Constitui um ponto de vista do autor, expresso no
texto:
A) “O problema é que, numa sociedade que já viveu
episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um
critério de seleção baseado na beleza dá arrepios.”
(L.13/14).
B) “É uma iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia””
(L.14/15).
C) “É o chamado critério da regionalidade.” (L.42/43).
D) “Aqui, não é possível importar esperma ou óvulo e as
doações são sempre anônimas.” (L.44/45).

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (HISTÓRIA)

A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.
B) O agente da ação verbal, na primeira oração, é
indeterminado.
C) A segunda oração tem valor adjetivo.

A) A forma verbal “surgiu” (L.21) apresenta-se com a
mesma regência de “descuida” (L.7).
B) O vocábulo “só” (L.5) tem valor de exclusão.
C) Em “cerca de cinco mil pessoas foram excluídas”
(L.8/9), o verbo pode ficar também no singular em
concordância com a palavra “cerca”, observando
outros ajustes na sentença.
D) A construção oracional “passar por essa primeira
porta” (L.7) tem valor de objeto direto.
07) Quanto às funções dos elementos linguísticos das
frases presentes nas alternativas abaixo, é correto
afirmar
A) Os vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e
“o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função
morfológica.
B) A expressão ”com vários atributos” (L.22) é agente
da ação verbal.
C) Não se permite omissão da preposição “de” no uso
do verbo gostar, em “Todos os pais gostariam que
seus filhos fossem abençoados com vários atributos”
(L.22), uma vez que a forma verbal seleciona uma
oração subordinada substantiva completiva.
D) A expressão “de pessoas brilhantes” (L. 19) é
paciente da ação verbal.
08) Exerce a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a
expressão
A) “de um projeto idealizado” (L.38).
B) “de seleção” (L.14).
C) “de um serviço” (L.1).
D) “de conhecimento” (L.30).
Página | 5
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09) No texto
A) A expressão “são [...] que”, em “E são esses
indivíduos que o site disponibiliza como possíveis
doadores.” (L.11) tem valor de realce, podendo ser
retirado da oração sem prejuízo sintático.
B) A construção verbal “tinham ganhado” (L.9) tem
como forma simples correspondente “ganharam” no
pretérito perfeito.
C) A preposição contida na contração “à” (L.2) é uma
exigência do verbo “colocar” que aparece no
infinitivo pessoal.
D) “Por isso” (L.34) tem valor explicativo.
10) Marque a alternativa CORRETA:
A) Em “terá que ir a um lugar” (L.46), o vocábulo “que”
pertence à mesma classe gramatical de “que”, em
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos...” (L.30/31).
B) A forma verbal “fazem” (L.42) está no plural
concordando com “mesmas populações” (L.42).
C) “Apoiamos” (L.49) é uma forma verbal anunciadora
da indeterminação do sujeito na oração.
D) A forma pronominal “cujos” (L.23), no contexto em
que se insere, exerce a mesma função sintática de
“que pode muito bem ser tratado como inaceitável”
(L.1/2).
AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO
¨A Bomba Suja¨
1. Introduzo na poesia
2. a palavra diarreia.
3. Não pela palavra fria
4. mas pelo que ela semeia.
5.
6.
7.
8.

Quem fala em flor não diz tudo.
Quem me fala em dor diz demais.
O poeta se torna mudo
sem as palavras reais.

9.
10.
11.
12.

No dicionário a palavra
é mera ideia abstrata.
Mais que palavra, diarreia
é arma que fere e mata.

13.
14.
15.
16.

Que mata mais do que faca,
mais que bala de fuzil,
homem, mulher e criança
no interior do Brasil.

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (HISTÓRIA)

..........................................
17. É como uma bomba D
18. que explode dentro do homem
19. quando se dispara, lenta,
20. a espoleta da fome.
..........................................
21.
22.
23.
24.

Cabe agora perguntar
quem é que faz essa fome,
quem foi que ligou a bomba
ao coração desse homem.

25.
26.
27.
28.

Quem é que rouba a esse homem
o cereal que ele planta,
quem come o arroz que ele colhe
se ele o colhe e não janta.

29.
30.
31.
32.

Quem faz café virar dólar
e faz arroz virar fome
é o mesmo que põe a bomba
suja no corpo do homem.

33.
34.
35.
36.

Mas precisamos agora
desarmar com nossas mãos
a espoleta da fome
que mata nossos irmãos.

37. Mas precisamos agora
38. deter o sabotador
39. que instala a bomba da fome
40. dentro do trabalhador.
.........................................
41.
42.
43.
44.
45.

E sobretudo é preciso
trabalhar com segurança
pra dentro de cada homem
trocar a arma da fome
pela arma da esperança.

GULLAR,
Ferreira.
A
bomba
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/

suja.

in:

11) O poema
A) denuncia a exploração do povo brasileiro a quem são
negados os direitos fundamentais.
B) evidencia os efeitos da recessão econômica sobre o
povo brasileiro.
C) apresenta o homem — em face da fome —
desapegado à vida.
D) condena a ação do estrangeiro no Brasil, seduzindo o
povo com sua moeda forte: o dólar.
Página | 6
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12) No poema, o sujeito poético
A) revela-se consciente do seu papel transformador da
realidade.
B) demonstra insegurança quanto à identificação do
agente causador do flagelo da fome brasileira.
C) critica a indiferença das minorias privilegiadas em
relação ao sofrimento de seus semelhantes,
D) procura, através de denúncias, alcançar o inatingível.
13) O poema caracteriza-se
A) pela linearidade discursiva.
B) pela valorização do descritivismo.
C) pela ambiguidade do discurso.
D) pelo uso de um tom coloquial.
14) A ação expressa pela forma verbal transcrita à
esquerda está corretamente indicada em
A) "Introduzo" (v. 1)

— habitual no presente.

B) "diz" (v. 5) — concluída no passado.
C) "ligou" (v. 23)

— em curso no passado.

D) "rouba" (v. 25)

— contínua no presente.

15) No poema,
A) "mas" (v. 4) e "e" (v. 28) exprimem a mesma ideia.
B) "tudo" (v. 5) e "demais" (v. 6) completam o sentido
do verbo "dizer."
C) "mudo" (v. 7) e "suja" (v. 32) possuem o mesmo
valor morfossintático.
D) "a espoleta da fome" (v. 20) e "o cereal" (v. 26)
exercem a mesma função sintática.

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (HISTÓRIA)
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96) trouxe
diversas mudanças em relação às leis anteriores,
como, EXCETO:

20) O Saeb e a Prova Brasil são dois exames

A) Aumento da carga horária mínima para oitocentas
horas distribuídas em duzentos dias na educação
básica.
B) Formação de docentes para atuar na educação básica
em curso de nível superior.
C) Matrícula dos alunos a partir dos sete anos de idade,
no ensino fundamental.

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica

D) Vaga na escola pública de educação infantil a toda
criança a partir do dia em que completar quatro anos
de idade.
17) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº
9394/96), a educação é:

complementares que compõem o Sistema de
Avaliação da Educação Básica. Com relação ao
(Saeb), marque a alternativa INCORRETA.
A) A avaliação é feita por amostragem
B) Abrange estudantes das redes públicas e privadas do
país
C) Abrange estudantes localizados apenas em área
urbana
D) São aplicadas provas de Língua Portuguesa e
Matemática.

A) Dever da família e do Estado.
B) Dever do Município.
C) Dever exclusivo da família.
D) Dever exclusivo do Estado.
18) Em relação ao Plano Nacional de Educação (PNE),
assinale a alternativa CORRETA.
A) É composto por metas que abrangem todos os níveis
de formação.
B) É composto por metas que abrangem apenas o
ensino fundamental e médio.
C) É composto por metas que abrangem apenas o
ensino fundamental.
D) É composto por metas que abrangem apenas a
educação infantil.
19) As bases que dão sustentação ao projeto nacional de
educação, tem como base os seguintes princípios,
EXCETO:
A) Existência apenas de instituições públicas de ensino.
B) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
C) Valorização da experiência extraescolar.
D) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais.
CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (HISTÓRIA)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Quando começaram os indícios de descoberta de
ouro no Brasil, as monções tiveram papel
fundamental para a colonização. E, acerca das
monções no período aurífero do Brasil é adequado
afirmar que:
A) As monções foram expedições organizadas com o
objetivo e atender as necessidades de abastecimento
das pessoas, como: alimentos, roupas e outros
produtos.
B) As monções eram canoas carregadas de escravos
africanos para trabalharem nas jazidas de ouro no
litoral.
C) As monções eram expedições organizadas com a
finalidade de repressão aos grupos indígenas
rebelados e captura-los.
D) As monções subiam e desciam os rios de São Paulo,
Minas Gerais e Maranhão para abastecer as regiões
mineradoras.
22) O Partido Brasileiro foi um dos grupos políticos no
processo de independência do Brasil. E, acerca do
Partido Brasileiro é adequado afirmar que:
A) O Partido Brasileiro era contra a independência do
Brasil e o monopólio dos ricos comerciantes
portugueses.
B) O Partido Brasileiro defendia a ruptura com Portugal
e a instalação de uma República.
C) O Partido Brasileiro aprovava a política das cortes de
recolonizar do Brasil e propunha o fim da escravidão.
D) O Partido Brasileiro defendia a independência de uma
monarquia chefiada por Don Pedro e era contra a
participação popular.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 40
24) As mudanças advindas da inserção do Brasil na
economia globalizada trouxeram custos sociais elevados a
população brasileiro. E, sobre essas mudanças na
economia brasileira é adequado afirmar que:
A) O desemprego tornou-se um sério problema nas
cidades atingindo principalmente os tradicionais
centros industriais.
B) A economia formal cresceu e muitos sindicatos
ganharam força, sobretudo pelo medo de demissões.
C) Pelo crescimento de muitas funções em virtude da
grande automação.
D) A taxa de pessoas desocupadas era maior entre os
homens com baixa qualificação e pelo aumento de
empregos.
25) Em 1844, um decreto do ministro na fazenda,
Manuel Alves Branco, gerou uma significativa modificação
na política alfandegária brasileira, que ficou conhecida
como:
A) Tarifa alfandegaria brasileira.
B) Tarifa Alves Branco.
C) Tarifa monetária do Brasil.
D) Tarifa Castelo Branco.
26) Com o fracasso do plano cruzado no governo de
José Sarney, outro plano foi implantado para combater a
inflação no Brasil. Esse plano foi:
A) Plano governamental.
B) Plano cruzado II.
C) Plano econômico.
D) Plano mediador.

23) No Brasil, uma coalizão formada em 1984, no final
do regime militar, pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB), oposicionista, e pela
Frente Liberal, dissidência do Partido Democrático Social
(PDS), governista, para apoiar, na eleição presidencial a
ser realizada pelo Colégio Eleitoral em janeiro de 1985.
Na oportunidade, em 15 de janeiro de 1985, o grupo
político da Aliança Democrática elegeu o seguinte
candidato a presidência do Brasil:

27) Elaborada por uma Assembleia Constituinte de 559
parlamentares com diversas crenças políticas, a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
não só restabeleceu a inviolabilidade de direitos e
liberdades básicas como instituiu uma vastidão de
preceitos progressistas. No entanto, demorou um pouco
para ser elaborada. É correto afirmar que para elaborar a
nova Constituição do Brasil de 1988 foram necessários:

A) Paulo Maluf.

B) Mais de vinte meses de trabalhos.

B) Ulysses Guimarães.

C) Mais de três anos e meio de trabalhos judiciários.

C) Tancredo Neves.

D) Menos de quarenta e cinco dias úteis nas câmaras
legislativas municipais.

D) José Sarney.

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (HISTÓRIA)

A) Menos de trinta dias de trabalhos executivos.

Página | 9

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

28) Fernando Henrique Cardoso tomou posse em 1995
e promoveu uma série de reformas no seu governo. E,
acerca do governo de Fernando Henrique Cardoso é
adequado afirmar que:

32) Como eram denominados os locais onde grupos de
escravos que fugiam e resistiam à escravidão no Brasil
Colônia?
A) Ganga zumba.

A) Não houve estabilização econômica e altos índices de
inflação.

B) Sudaneses.

B) Houve implantação de um programa de privatização
de empresas com a participação de capital
estrangeiro.
C) Seu governo era ancorado no triunfo de combater a
inflação e na estabilização da economia.
D) O governo tomou iniciativas de grande impacto para
combater a inflação vigorando o Plano Cruzado.

D) Tumbeiros.

29) Qual era o nome da moeda vigente no governo de
Fernando Collor de Melo no Brasil?

D) O Real.
30) O
movimento
cultural
que
marcou
a
transformação da mentalidade europeia ao longo dos
séculos XV e XVI foi chamado de Renascimento. E, sobre o
movimento renascentista é adequado afirmar que:
A) O Renascimento era um simples retorno à
antiguidade, apesar de admiração pelo passado
clássico, grego e romano.
B) O Renascimento caracterizou não apenas pela
mudança na qualidade da obra intelectual, mas
também pelo aumento na quantidade da produção
cultural.
C) Foi um movimento cientifico urbano que atingiu a
elite das cidades prosperas europeias.
D) Foi o despertar do ser humano como criatura e o
criador do mundo em que se vive.
A História conta com as ciências que auxiliam seu
Entre

A) Revolução Russa.
B) Comuna de Paris.
C) Revolução Industrial.

34) Em 29 de agosto de 1842, o Império Britânico e a
Dinastia Chinesa Qing que marcou o final das guerras do
ópio com um tratado que ficou conhecido como:

C) O Cruzado II.

estudo.

33) Milhares de trabalhadores franceses, submetidos a
fome, a miséria e a humilhação, organizaram uma grande
rebelião e tomaram a cidade de Paris em 1871. E essa
rebelião francesa ficou conhecida como:

D) Revolução Liberal.

A) O Cruzado.
B) O Cruzeiro.

31)

C) Quilombos.

estas

ciências

auxiliares

temos

a

A) Tratado de Nanquim.
B) Tratado de Tordesilhas.
C) Tratado de Versalhes.
D) Tratado de Santo Ildefonso.
35)

No período colonial brasileiro, em especial 1702, o

órgão principal responsável por todos os procedimentos
ligados a produção e a circulação do ouro era:
A) Intendência das Minas.
B) Poder Judiciário.
C) Órgão da Fazenda Real.
D) Controle da Coroa Portuguesa.
36)

Um professor de História que deseja desenvolver a

temática “Brasil: O Segundo Reinado” com os alunos

Numismática. Esta ciência (Numismática) diz respeito ao:

deverá fazê-lo através do seguinte conteúdo:

A) Estudo dos fosseis.

A) As primeiras indústrias brasileiras.

B) Estudo dos brasões e emblemas.

B) O renascimento urbano.

C) Estudo das escritas antigas.

C) A formação do reino franco.

D) Estudo das moedas e medalhas.

D) O Império Romano.
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37) No Brasil, a revolução que tinha como objetivo
proclamar uma república, que seria organizada conforme
os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade foi:
A) Revolução Pernambucana.
B) Revolução Federalista.
C) Revolução Russa.
D) Sabinada.
38) A questão “Chistie” refere-se ao rompimento das
relações diplomáticas entre o Brasil e Inglaterra no
período do Segundo Reinado. E, acerca dessa questão é
adequado afirmar que:
A) Com o desenvolvimento do capitalismo industrial, a
Inglaterra não tinha interesse em acabar com a
escravidão negra no Brasil.
B) O rompimento se deu preponderantemente, em
função de dois incidentes e da política britânica em
relação a escravidão no Brasil.
C) Em 1762 três oficiais da marinha inglesa foram
presos por estarem embriagados e provocando
desordem nas ruas do Rio de Janeiro.
D) Para preservar interesses econômicos e políticos na
região platina, o Brasil não envolveu na Guerra do
Paraguai.
39) A corrente política que se destacou no início do
movimento operário da Primeira República do Brasil foi:
A) Anarquismo.
B) Comunismo.
C) Socialismo.
D) Fascismo.
40) Durante o Brasil Colônia,
constituíam a população eram:

os

grupos

que

A) Clero, nobreza, escravos.
B) Os colonizadores (comerciantes), os colonizados
(escravos) e os colonos (senhores de engenho).
C) Camponeses, artesões e escravos.
D) Monarquia, republica e império.
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