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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

118 – PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

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

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

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

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, 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) 3025-1017 
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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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 números 1 a 4 referem-se ao texto que segue. Leia-o com atenção. 

 

Estar em todas, ser ninguém. 
 

 Há um momento em que você se destaca do mundo dos anônimos. É quando tem o nome nas 

legendas. Muitos têm nome, no entanto ficam numa posição incômoda, perigosa. É quando o leitor 

pergunta: esse quem é? O que é? O que faz? 

 Se não existe resposta, depois de algum tempo você entra para a catalogação perigosa de quem 

está em todas e não é nada. Torna-se uma daquelas pessoas simpáticas, sorridentes, animadas, 

divertidas, bem vestidas, que descolam convites para todos os acontecimentos, frequentam, mas não 

têm ofício, profissão, carreira, função específica. Frequentam, são colunáveis. 

 Outro dia, ouvi uma definição que me enregelou: 

 “Toda corte tem seus bobos, os reis tinham, os poderosos hoje têm”.  

 Palhaços modernos fazem gracinhas, alegram o ambiente, distraem, sabem servir a uma mulher, 

acender um cigarro, dançam todos os ritmos, do bolero ao Techno, estão informados de tudo, navegam 

na internet, assinam revistas econômicas, discorrem sobre as tendências atuais, conhecem palavras 

recém-criadas. [...] 

 Uma pessoa realmente famosa tem de tomar cuidado para não se misturar. Deve aceitar os bobos 

da corte, mas se puder evitar a convivência, melhor. Eles dirão que são seus amigos. 

 Todavia, os que participam do jogo possuem um acordo, um gentlemen’s agreement em que a 

fraude é aceita e compreendida e como tal elogiam a audácia, admiram a artimanha. 

 Os que participam dessas manobras sabem separar o que é real do que é sucesso/paranoia da 

mídia, síndrome de aparecer. 

 Nessa vida é que pretendo penetrar, nesse covil, como li um dia.  

 Para me debater contra as intrigas e também fazê-las. Para armar ciladas para os meus inimigos, 

porque dentro dessa profissão há muitos, todos se pegam se enganam [...] montam armadilhas. 

 É uma batalha que não permite acomodação, passividade, conformismo, conforto, a menos que 

você seja autodestruidor e se condene ao fracasso. 

 Deve-se acordar planejando o dia, dormir programando o “Day after”, porque o tempo inteiro é um 

“Day after, and after, after”. 

 O que mata, o suicídio lento, o envenenar gradual é a vida que levo agora. Quando não sou nada 

sendo. Passo o dia a imaginar, a montar estratégias que me permitam ser o que pretendo. 

 Sofro o que poucos seres humanos sofreram, recolhido a este camarim 101, indigno, ainda que 

bastante espaçoso, quase uma suíte, rodeado de livros e cadernos que abrigam o organograma 

perfeito para o vir a ser. 

 Como adoraria ver a imprensa falando mal de mim. As fofocas correndo, as discussões, o tema das 

mesas.  

[...] 
  

  BRANDÃO, Ignácio de Loyola. O anônimo célebre. São Paulo: Global, 2002. Pg.14-6. 
 

Vocabulário: gentlemen’s agrément: acordo de cavalheiros 

                    day after: dia seguinte 
 

 



 
 

 CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA                                                                                      Página 4 de 16 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

01) Em todas alternativas a palavra destacada 

está corretamente interpretada, de acordo 

com o seu sentido no texto, exceto em: 

 

(A) “...a fraude é aceita e compreendida e como 

tal elogiam a audácia...” (= OUSADIA) 

(B) “...assinam revistas econômicas, discorrem 

sobre as tendências atuais...”                                        

(= CONVERSAM) 

(C) “Há um momento em que você se destaca 

do mundo dos anônimos.”    (= SOBRESSAI) 

(D) “Outro dia, ouvi uma definição que me 

enregelou...” (= COMOVEU) 

 

02) Leia as afirmações a respeito do texto: 

 

(A) “Estar em todas, ser ninguém” refere-se às 

pessoas que, como “bobos da corte”, 

frequentam e animam festas importantes, 

são fotografadas, mas não têm identidade. 

(B) Em “Passo o dia a imaginar, a montar 

estratégias que me permitam ser o que 

pretendo”, o narrador mostra a sequência de 

ações realizadas por ele para chegar à fama. 

(C) O narrador vive um conflito, deseja ser 

famoso, convivendo com a angústia 

causada por esse desejo. 

(D) No 5º parágrafo, o narrador usa o termo 

“palhaços modernos” para caracterizar as 

artistas circenses. 

 

03) Marque a alternativa que, em relação ao 

narrador, não é adequada. 

 

(A) Conhece as estratégias envolvidas na busca 

pela fama. 

(B) Deseja o sucesso a qualquer preço. 

(C) O provérbio “Falem mal, mas falem de mim” 

ilustra o ponto de vista do narrador de se 

manter em evidência a qualquer custo. 

(D) Teme ser criticado. 

 

 

 

 

 

04) A alternativa em que ocorrem palavras que 

contêm, na sequência, dígrafo e encontro 

consonantal é: 

 

(A) sorridentes – palhaço. 

(B) armar–  recolhido. 

(C) pessoa – palavras.  

(D) ritmos – melhor. 

 

05) Marque a alternativa incorreta:  

 

(A) A divisão silábica das palavras ritmo, 

admiram, indigno é: rit-mo, ad-mi-ram, in-

dig-no. 

(B) As palavras ambiente e sorridentes 

possuem, respectivamente, 8 e 10 fonemas. 

(C) As palavras poderoso e espaçoso sofrem 

alteração de timbre da vogal tônica quando 

flexionadas no plural. A essa mudança de 

som dá-se o nome de metafonia. 

(D) De acordo com a nova reforma ortográfica, 

as palavras paroxítonas com ditongo aberto 

“ei” e “oi” perdem o acento, como é o caso 

do vocábulo paranoia.  

 

06) Preencha a coluna II de acordo com a 

coluna I, considerando as expressões 

sublinhadas, e assinale a opção que indica a 

função sintática correta, na sequência de 

cima para baixo: 

 

COLUNA I                             

1. sujeito                         

2. vocativo                      

3. objeto direto                

4. objeto indireto             

 

COLUNA II 

 ) Na avenida principal, os guardas multavam 

alguns carros. 

 ) Você não acredita em sua própria 

capacidade. 

 ) Viajará para a Estação Espacial, um robô 

de última geração. 

 ) Acredito, jovens, que uma participação 

crítica é o caminho para um país melhor. 
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(A) 3 – 6 - 5 – 1.  

(B) 3 – 4 – 1 – 2. 

(C) 5 – 6 – 1 – 3. 

(D) 5 – 4 – 6 – 3. 

 

07) Do ponto de vista sintático, o termo 

destacado em cada alternativa exerce a 

função de complemento nominal, exceto 

em:  

 

(A) O vaso de porcelana foi comprado na 

China. 

(B) Os torcedores do time adversário tinham 

confiança na vitória. 

(C) A descoberta de fraudes no sistema 

financeiro prejudicou muitos bancos. 

(D) As críticas ao candidato prejudicaram sua 

campanha. 

 

08) O pronome pessoal está incorretamente 

empregado na opção: 

 

(A) Entre mim e ti não há desentendimentos. 

(B) Ioga é fundamental para eu me sentir bem. 

(C) Ela tinha certeza de que não podia levar a 

bolsa consigo. 

(D) Algumas divergências aconteceram entre eu 

e tu. 

 

09) Dos termos destacados nas frases abaixo, o 

único que está inadequado ao contexto 

ocorre em: 

 

(A) O réu foi absolvido da acusação. 

(B) O juiz expediu um mandato de busca e 

apreensão na casa do suspeito do roubo. 

(C) O pedido de transferência do curso foi 

deferido pela secretaria da Universidade. 

(D) O Titanic imergiu nas águas frias do 

Oceano Atlântico 

 

10) Os períodos abaixo apresentam diferenças 

de pontuação. Assinale a letra que 

corresponde ao período de pontuação 

correta, de acordo com as normas da língua 

padrão. 

 

(A) “A gentileza é difícil, de ser encontrada mas 

é fácil de ser identificada e acompanha 

pessoas generosas e desprendidas; que se 

interessam em contribuir para o bem do 

outro e da sociedade.” 

(B) “A gentileza é difícil de ser encontrada, mas 

é fácil de ser identificada, e acompanha 

pessoas generosas e desprendidas, que se 

interessam em contribuir para o bem do 

outro e da sociedade.” 

(C) “A gentileza é difícil de ser encontrada; mas 

é fácil de ser identificada e acompanha 

pessoas generosas e desprendidas que, se 

interessam em contribuir, para o bem do 

outro e da sociedade.” 

(D) “A gentileza, é difícil de ser encontrada mas 

é fácil de ser identificada; e acompanha 

pessoas generosas e desprendidas que se 

interessam, em contribuir, para o bem do 

outro e da sociedade.” 

 

11) Observe as orações abaixo: 

 

I. Houve duas guerras mundiais. 

II. Come-se muito bem nesse restaurante 

italiano. 

III. Neste setor da fábrica trabalha-se em três 

turnos. 

IV. Procuraram você ontem à noite. 

 

O sujeito está indeterminado: 

(A) somente em I. 

(B) somente em II e IV. 

(C) somente em III. 

(D) somente em I, III e IV. 

 

12) Leia o poema abaixo, de Cora Coralina: 

 

 
“Não te deixes destruir… 

Ajuntando novas pedras 

E construindo novos poemas. 

Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

Faz de tua vida mesquinha 

um poema.” 
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Os verbos destacados no poema encontram-se: 

(A)  dois deles no modo indicativo e os outros 

dois no modo subjuntivo. 

(B)  todos no modo imperativo. 

(C)  todos no modo subjuntivo. 

(D)  um deles no modo indicativo e os outros três 

no modo imperativo. 

 

13) Identificar a sílaba mais forte da palavra é 

uma questão de prosódia. Assinale a 

alternativa em que está destacada a sílaba 

errada, como se fosse a tônica: 

 

(A) Cateter, fortuito. 

(B) Gratuito, ibero. 

(C) Recorde, filantropo. 

(D) Ureter, Nobel 

 

14) Leia o seguinte texto: 

 

“Na hora de fazer a fa___ina, usar apenas a 

quantia necessária de detergentes, _________ e 

produtos de limpe___a em geral, é outra maneira 

de economizar, _________ vamos precisar de 

menor quantidade de água para en___aguar.” 

 

O correto e respectivo preenchimento das 

lacunas encontra-se na alternativa: 

(A)  ch, sabãos, s, porque, ch. 

(B)  ch, sabões, z, por que, x. 

(C)  x, sabãos, s, por que, ch.                               

(D)  x, sabões, z, porque, x. 

 

15) Assinale a alternativa em que a ortografia 

está incorreta: 

 

(A) Ensaboar 

(B) Esfarelar 

(C) Desaumado 

(D) Lobisomem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Para desenvolvimento da escola é 

importante que os professores expliquem 

aos alunos os objetivos das lições e da 

matéria numa linguagem simples e clara.  No 

contexto do “ensino e aprendizagem” essa 

caracterização pode ser corretamente 

associada ao seguinte requisito: 

 

(A) Currículo organizado e articulado. 

(B) Proteção do tempo de aprendizagem do 

aluno. 

(C) Práticas efetivas dentro de sala de aula. 

(D) Estabelecimento de normas e regulamentos 

escolares. 

 

17) No âmbito da Gestão Educacional, para 

descrever e analisar o cenário educacional 

da Gestão Democrática: Articulação e 

Desenvolvimento dos Sistemas ou Redes de 

Ensino, um Gestor Municipal de Educação 

deve utilizar o seguinte indicador: 

 

(A) Quantidade suficiente de professores. 

(B) Critérios para escolha da direção escolar. 

(C) Quantidade de profissionais de serviço e 

apoio escolar. 

(D) Cálculo anual/semestral do número de 

remoções e substituições, especialmente de 

professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                                                                

QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) Para desenvolvimento da escola é 

importante que os professores definam com 

o diretor e supervisor/orientador pedagógico 

a metodologia de ensino a ser seguida na 

escola.  No contexto do “ensino e 

aprendizagem” essa caracterização pode 

ser corretamente associada ao seguinte 

requisito: 

 

(A) Avaliação contínua do rendimento dos 

alunos. 

(B) Disponibilidade e utilização de recursos 

didático-pedagógicos. 

(C) Deveres de casa frequentes e consistentes. 

(D) Currículo organizado e articulado. 

 

19) É importante que a comunidade escolar 

possa fazer cumprir as normas disciplinares 

relativas a direitos e deveres de todos os 

elementos da comunidade escolar, dentro 

dos parâmetros do Regimento Escolar e da 

legislação em vigor. No âmbito da gestão 

democrática, essa atribuição: 

 

(A) Compete ao Conselho Escolar. 

(B) Cabe exclusivamente ao grupo discente. 

(C) Constitui prerrogativa da Secretaria 

Municipal de Educação. 

(D) Compete apenas ao Gestor Escolar. 

 

20) Para desenvolvimento da escola é 

importante que os professores passem 

dever de casa sempre que necessário aos 

seus alunos.  No contexto do “ensino e 

aprendizagem” essa caracterização pode 

ser corretamente associada ao seguinte 

requisito: 

 

(A) Gestão do pessoal docente e não-docente. 

(B) Formação e desenvolvimento docente. 

(C) Deveres de casa frequentes e consistentes. 

(D) Instalações adequadas da escola. 
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21) História é uma ciência humana que estuda o 

desenvolvimento do homem no tempo. A 

História analisa os processos históricos, 

personagens e fatos para poder 

compreender um determinado período 

histórico, cultura ou civilização. Entender o 

passado também é importante para a 

compreensão do presente. 
 

Assinale a opção correta: 

(A) Um dos principais objetivos da História é 

resgatar os aspectos culturais de um 

determinado povo ou região para o 

entendimento do processo de 

desenvolvimento. 

(B) O estudo da História tem por definição o 

entendimento dos acontecimentos atuais, 

visando o entendimento de seu 

desenvolvimento. 

(C) A História tem como objetivo o registro dos 

acontecimentos de uma civilização, período 

histórico ou cultural. 

(D) Na análise feita dos processos históricos, 

personagens e fatos, pode-se determinar 

qual será o futuro de uma civilização, 

independentemente de seu estado presente. 

 

22) O estudo da História foi dividido em dois 

períodos: a Pré-História e a História. Para 

analisar a Pré-História, os historiadores e 

arqueólogos analisam fontes materiais e 

artísticas. 
 

Assinale e a opção correta: 

(A) Ossos, ferramentas, vasos de cerâmica, 

objetos de pedra e fósseis, arte rupestre, 

esculturas, adornos. 

(B) Ossos, ferramentas, objetos de pedra e 

fósseis, arte rupestre, esculturas, adornos, 

jornais, livros. 

(C) Ossos, ferramentas, vasos de cerâmica, 

objetos de pedra, arte rupestre, documentos, 

moedas, gravações. 

(D) Ossos, ferramentas, vasos de cerâmica, arte 

rupestre, fósseis, objetos materiais, registros 

orais, roupas. 

 

 

 

23) A palavra mesopotâmia é de origem grega e 

significa "terra entre rios". Essa região, 

localiza-se entre os rios Tigre e Eufrates, no 

Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. 

Esta civilização é considerada uma das mais 

antigas da história. Vários povos antigos 

habitaram a região da Mesopotâmia entre os 

séculos V a.C. e I a.C. Entre estes povos, 

podemos destacar: babilônicos, assírios, 

sumérios, caldeus, amoritas e acádios. No 

geral, seguiam religiões politeístas, pois 

acreditavam em vários deuses ligados à 

natureza. No que se refere à política, tinham 

uma forma de organização baseada na 

centralização de poder, onde apenas uma 

pessoa (imperador ou rei) comandava tudo. 

A economia era baseada na agricultura e no 

comércio nômade de caravanas. Dentro 

desta perspectiva, a região da mesopotâmia 

era uma excelente opção, pois garantia água 

para consumo, rios para pescar e vias de 

transporte pelos rios. Outro benefício 

oferecido pelos rios, eram as cheias que 

fertilizavam as margens, garantindo um 

ótimo local para a agricultura. 

 

Dos principais povos mesopotâmicos, qual se 

destacou pela construção de um complexo 

sistema de controle da água dos rios? 

(A) Babilônicos 

(B) Sumérios 

(C) Acádios 

(D) Assírios 

 

24) A civilização egípcia antiga desenvolveu-se 

no nordeste africano entre 3.200 a.C. a 32 

a.C. Como a região é formada por um 

deserto, o rio Nilo ganhou uma extrema 

importância para os egípcios. O rio era 

utilizado como via de transporte de 

mercadorias e pessoas. As águas do rio Nilo 

também eram utilizadas para beber, pescar 

e fertilizar as margens, nas épocas de 

cheias, favorecendo a agricultura.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 



 
 

 CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA                                                                                      Página 9 de 16 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

A sociedade egípcia estava dividida em 

várias camadas, sendo que o faraó era a 

autoridade máxima, chegando a ser 

considerado um deus na Terra. Sacerdotes, 

militares e escribas também ganharam 

importância na sociedade. Esta era 

sustentada pelo trabalho e impostos pagos 

por camponeses, artesãos e pequenos 

comerciantes. Os escravos também 

compunham a sociedade egípcia e, 

geralmente, eram pessoas capturadas em 

guerras. Trabalhavam muito e nada 

recebiam por seu trabalho, apenas água e 

comida. A escrita egípcia também foi algo 

importante para este povo, pois permitiu a 

divulgação de ideias, comunicação e 

controle de impostos. Existiam duas formas 

principais de escrita: a escrita demótica e a 

hieroglífica. As paredes internas das 

pirâmides eram repletas de textos que 

falavam sobre a vida do faraó, rezas e 

mensagens para espantar possíveis 

saqueadores. Uma espécie de papel 

chamado papiro, que era produzido a partir 

de uma planta de mesmo nome, também era 

utilizado para registrar os textos. 

 

Assinale a opção incorreta: 

(A) A civilização egípcia antiga desenvolveu-se 

nas margens do rio Nilo, do qual além de 

meio de transporte para mercadorias, 

também subsidiava a agricultura fertilizando 

as terras em seu entorno nas cheias, além 

de fornecer peixes e água para população. 

(B) Os egípcios antigos eram divididos em 

várias classes tendo como autoridade 

máxima o Faraó. 

(C) Os escravos eram camponeses menos 

favorecidos nas classes sociais desta 

civilização e somente tinham direito a água 

e comida. 

(D) Das duas formas de escrita egípcia antiga, a 

hieroglífica é considerada a mais complexa. 

 

 

 

 

25) A história de Roma Antiga é fascinante em 

função da cultura desenvolvida e dos 

avanços conseguidos por esta civilização. 

De uma pequena cidade, tornou-se um dos 

maiores impérios da antiguidade. Dos 

romanos, herdamos uma série de 

características culturais. O Direito Romano 

está presente na cultura ocidental até os dias 

de hoje. De igual forma o latim, que deu 

origem a língua portuguesa, francesa, 

italiana e espanhola. Os romanos 

explicavam a origem de sua cidade através 

do mito de Rômulo e Remo. Segundo a 

mitologia romana, os gêmeos foram jogados 

no rio Tibre, na Itália. Resgatados por uma 

loba, que os amamentou, foram criados, 

posteriormente, por um casal de pastores. 

Quando se tornaram adultos, os gêmeos 

retornaram à cidade natal de Alba Longa e 

ganharam terras para fundar uma nova 

cidade, que seria Roma. 

Durante o período republicano, o senado 

Romano ganhou grande poder político. Os 

senadores, de origem patrícia, cuidavam das 

finanças públicas, da administração e da 

política externa. As atividades executivas 

eram exercidas pelos cônsules e pelos 

tribunos da plebe. 

A criação dos tribunos da plebe estava 

ligada às lutas dos plebeus por uma maior 

participação política e melhores condições 

de vida. 

Em 367 a.C., foi aprovada a Lei Licínia, que 

garantia a participação dos plebeus no 

Consulado (dois cônsules eram eleitos: um 

patrício e um plebeu). Esta lei também 

acabou com a escravidão por dívidas (era 

válida somente para cidadãos romanos). 

A fundação de Roma resulta da mistura de 

três povos que foram habitar a região da 

Península Itálica: gregos, etruscos e 

italiotas. Na região, desenvolveu-se uma 

economia baseada na agricultura e nas 

atividades pastoris. A sociedade, naquela 

época, era formada por patrícios e plebeus. 

O sistema político era a monarquia, já que a 

cidade era governada por um rei de origem 

patrícia. 
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A religião era politeísta e adotava deuses 

semelhantes aos dos gregos, porém, com nomes 

diferentes. Nas artes, destacavam-se a pintura 

de afrescos, murais decorativos e esculturas com 

influências gregas. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) A República Romana corresponde ao 

período de 506 a. C. a 26 a. C. 

(B) A República Romana corresponde ao 

período de 509 a. C. a 27 a. C. 

(C) A República Romana corresponde ao 

período de 409 a. C. a 28 a. C. 

(D) A República Romana corresponde ao 

período de 505 a. C. a 27 a. C. 

 

26) Os povos bárbaros eram assim chamados 

pelos romanos, mas eram, na verdade, 

compostos pelos povos germânicos. Entre o 

final do século IV e o começo do século VI 

os germânicos invadiram o Império Romano 

do Ocidente. A partir disso, começaram a se 

estabelecer em diversas regiões do 

continente formando reinos que fundiram 

culturas romanas e dos povos germânicos. 

Esses reinos, formados a partir de então, 

passaram a ser governados por chefes de 

tribos germânicas e seus descendentes. Os 

líderes acabaram ficando com as melhores 

terras e foram os antecessores dos 

senhores feudais no período do feudalismo. 

A sua organização era muito simples, 

baseando-se em duas formas de governo. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Os reinos bárbaros eram organizados por 

assembleia de guerreiros composta por 

homens da tribo com idade adulta, em tempo 

de guerra. 

(B) O líder era eleito por comitatus e chamado 

de Herzog. Tinha em suas mãos o controle 

de todos da tribo, em tempos de guerra. 

(C) Em assembleia eram definidas as riquezas 

de cada tribo no reino. 

(D) A organização em tempos de guerra era 

considerada democrática, na qual todas as 

tribos tinham poder de voto. 

27) O cristianismo surgiu no século I, na Galileia, 

durante o governo romano de Otávio 

Augusto, período em que o Império foi 

invadido por concepções religiosas 

provenientes do Oriente (fundamentalmente, 

do Oriente Próximo). Difundiu-se como 

religião após a morte de Jesus Cristo, onde 

doze apóstolos passaram a fazer reuniões 

particulares nas quais recordavam os 

ensinamentos do Mestre. Conquistaram 

assim, as camadas populares, graças ao 

trabalho dos apóstolos e principalmente 

porque a mensagem cristã ia de encontro 

com os sentimentos dos homens pobres e 

explorados do Império, principalmente os 

escravos. Mas, durante o governo de Nero, 

teve início uma perseguição aos cristãos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Por não pagarem os impostos ao Império 

Romano. 

(B) Por difundirem a religião politeísta. 

(C) Nero acreditava que poderiam tomar o poder 

e governar em seu lugar. 

(D) Porque eles se recusavam a adorar os 

deuses romanos e não queriam prestar 

serviços no exército. 

 

28) O feudalismo foi um modo de organização 

social e político que surgiu na Europa após 

a queda do Império Romano do Ocidente, 

num período complicado para os europeus. 

Ele permaneceu durante toda a Idade 

Média. A sociedade era dividida em três 

grupos sociais: o clero, a nobreza e os 

servos. O clero era responsável por rezar e 

exerciam uma grande influência política 

sobre as pessoas daquela época. Os nobres 

também eram chamados de senhores 

feudais, eles negociavam com o rei. E os 

servos eram a maior parte da população 

camponesa, bastante explorados e tendo 

que pagar tributos. 

A relação de suserania consistia em: um 

nobre (suserano) doava um feudo para outro 

nobre (vassalo), e em troca, recebia 

fidelidade e favores.  
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O maior suserano era o rei, que fazia esses 

acordos com os nobres o tempo inteiro. 

O comércio não era forte, logo, a base da 

economia feudal era agrária. Na falta de 

comércio, a unidade econômica principal era 

o feudo. O feudo dividia-se em três partes: a 

propriedade individual do senhor, o manso 

servil e manso comunal. Dentre alguns 

tributos e impostos principais da época 

destacam-se: Capitação, Dízimo, Corveia. 

O Feudalismo foi criado a partir da fusão dos 

costumes dos povos germânicos e romanos. 

Todos os poderes concentravam-se nas 

mãos dos senhores feudais. A população 

era estática e hierarquizada. 

A Igreja Católica dominava o cenário 

religioso e, aproveitando esse poder, ela 

influenciava o modo de pensar, a psicologia 

e as formas de comportamento durante a 

Idade Média. Também tinha poder 

econômico, pois possuía terras e até mesmo 

servos trabalhando. 

As guerras aconteciam, pois eram uma das 

principais formas de se obter poder e 

aumentar suas terras. Os nobres 

guerreavam com frequência e apenas os 

filhos dos nobres tinham direito à educação. 

Era ensinado para eles: o latim, doutrinas 

religiosas e táticas de guerra. Enquanto isso, 

a maior parte da população era analfabeta e 

sequer tinha acesso a livros. 

O meio artístico dessa época era totalmente 

influenciado pela igreja. As pinturas 

retratavam as passagens da Bíblia e 

ensinamentos religiosos, assim como os 

vitrais. 
 

Assinale a alternativa correta: 

(A) A queda do sistema feudal ocorreu por 

causa das crises econômica, ideológica, 

social e religiosa. 

Uma série de fatores acontecia 

simultaneamente: poder que se tornou 

centralizado, população aumentando e a 

produção de alimentos sem conseguir 

acompanhar, agricultura perdendo espaço 

para o mercado, a peste negra, surgimento 

da burguesia, Igreja Católica sendo 

questionada, contribuíram para a ruína do 

sistema feudal. 

(B) O Feudalismo foi criado a partir da fusão dos 

costumes dos povos bárbaros e romanos. 

Seu foco principal era o comércio. 

(C) O dízimo se caracterizava por trabalho nas 

terras dos senhores durante alguns dias na 

semana. 

(D) A Igreja Católica possuía o domínio da 

religião e prega o politeísmo. 

 

29) As máquinas foram inventadas, com o 

propósito de poupar o tempo do trabalho 

humano. Uma delas era a máquina a vapor 

que foi construída na Inglaterra durante o 

século XVIII. Graças a essas máquinas, a 

produção de mercadorias ficou maior e os 

lucros também cresceram. Vários 

empresários; então, começaram a investir 

nas indústrias. 

Com tanto avanço, as fábricas começaram a 

se espalhar pela Inglaterra trazendo várias 

mudanças. Esse período é chamado pelos 

historiadores de Revolução Industrial e ela 

começou na Inglaterra. 

A burguesia inglesa era muito rica e durante 

muitos anos continuou ampliando seus 

negócios de várias maneiras. Financiando 

ataques piratas, traficando escravos, 

emprestando dinheiro a juros, pagando 

baixos salários aos artesãos que 

trabalhavam nas manufaturas, vencendo 

guerras, comerciando e impondo tratados a 

países mais fracos. 

Os ingleses davam muita importância ao 

comércio. Quando se existe comércio, existe 

concorrência e para acabar com ela, era 

preciso baixar os preços. Logo, a burguesia 

inglesa começou a aperfeiçoar suas 

máquinas e a investir nas indústrias. Vários 

camponeses foram trabalhar nas fábricas e 

formaram uma nova classe social: o 

proletariado.  

O desenvolvimento industrial arruinou os 

artesãos, pois os produtos eram 

confeccionados com mais rapidez nas 

fábricas.  
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A valorização da ciência, a liberdade individual e 

a crença no progresso incentivaram o homem a 

inventar máquinas. 

 

Assinale a alternativa incorreta: 

(A) Os corsários eram financiados pela 

burguesia. 

(B) A Inglaterra possuía a maior frota marítima 

da época, favorecendo a distribuição de 

seus produtos. 

(C) A Revolução Industrial teve seu início na 

França a partir do século XIX. 

(D) O desenvolvimento industrial só se deu na 

segunda metade do século XIX nos Estados 

Unidos. 

 

30) A Crise de 1929, que ficou popularmente 

conhecida como A Grande Depressão, foi 

uma grande crise econômica que persistiu 

até a Segunda Guerra Mundial, sendo 

considerado como o pior e mais longo 

período de recessão econômico que o 

século XX já passou. 

Entre todas as consequências que a crise 

trouxe, podemos citar as elevadas taxas de 

desemprego, a diminuição da produção 

industrial de diversos países, assim como as 

drásticas quedas dos PIB’s, dos preços de 

ações, entre outros. Praticamente todo o 

mundo se viu envolto a este momento difícil, 

que prejudicou as atividades econômicas de 

dezenas de países. 

 

Com base nesse fato histórico, assinale a opção 

correta: 

(A) A crise de 1929 se deu graças a 

superprodução, que não estava preparada 

para a falta de procura, e acabou com todas 

as mercadorias encalhadas. 

(B) A Grande Depressão foi ocasionada pelo fim 

da 2ª Guerra Mundial, o que afetou 

fortemente o crescimento industrial nos 

Estados Unidos. 

 

 

 

(C) A produção exacerbada de produtos, 

acabou por aumentar os custos de 

produção, que refletiram diretamente nos 

preços ao consumidor interno dos Estados 

Unidos. 

(D) Os países europeus, por terem sido palco da 

1ª Grande Guerra, ficaram dependentes das 

produções americanas, que não 

conseguiam suprir a demanda. 

 

31) Neoliberalismo é uma redefinição do 

liberalismo clássico, influenciado pelas 

teorias econômicas neoclássicas e é 

entendido como um produto do liberalismo 

econômico clássico. 

O neoliberalismo pode ser uma corrente de 

pensamento e uma ideologia, ou seja, uma 

forma de ver e julgar o mundo social ou um 

movimento intelectual organizado, que 

realiza reuniões, conferências e congressos. 

Esta teoria, que foi baseada no liberalismo, 

nasceu nos Estados Unidos da América e 

teve como alguns dos seus principais 

defensores Friedrich A. Hayeck e Milton 

Friedman. 

 

Assinale a opção correta: 

(A) O neoliberalismo é uma redefinição do 

liberalismo clássico, que defende a classe 

social. 

(B) No neoliberalismo, a globalização é 

considerada uma ameaça e deve ser evitada 

a fim de preservar os patrimônios públicos. 

(C) O Estado tem maior poder em tomadas de 

decisões econômicas em detrimento da área 

privada. 

(D) No âmbito da política, neoliberalismo é um 

conjunto de ideias políticas e econômicas 

capitalistas que defende a não participação 

do estado na economia, onde deve haver 

total liberdade de comércio, para garantir o 

crescimento econômico e o 

desenvolvimento social de um país. 
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32) O processo de crise das oligarquias 

constituiu-se de grandiosas manifestações 

contrárias ao autoritarismo, ao monopólio da 

economia, à monocultura, à dependência 

em relação aos centros industriais e contra a 

falta de desenvolvimento econômico A 

burguesia industrial, o proletariado e os 

setores médios urbanos passaram a 

questionar os obstáculos ao 

desenvolvimento interno criados pelo 

sistema oligárquico dependente. 

Questionavam o modelo econômico 

baseado no setor primário de relações pré-

capitalistas. 

 

Assinale a opção correta: 

(A) Estas novas demandas impulsionaram os 

levantes estudantis na Argentina e no Chile, 

a Revolução Mexicana, o tenentismo 

brasileiro e o movimento muralista, pós-

Revolução Mexicana. 

(B) A burguesia industrial surgiu da demanda 

crescente dos estudantes que lutavam por 

melhores condições de ensino, contra as 

reformas trabalhistas e o sindicalismo. 

(C) O proletariado era conivente com a posição 

de um Estado oligárquico e defendiam as 

bases industriais da época. 

(D) O sindicalismo foi criado a partir do 

desenvolvimento industrial, para controlar a 

crescente demanda do proletariado por 

melhores condições de trabalho. 

 

33) As revoltas emancipacionistas foram 

movimentos sociais ocorridos no Brasil 

Colonial, caracterizados pelo forte anseio de 

conquistar a independência do Brasil com 

relação a Portugal. Estes movimentos 

possuíam certa organização política e 

militar, além de contar com forte sentimento 

contrário à dominação colonial. Dentre as 

principais causas temos: 

 

I. Cobrança elevada de impostos de Portugal 

sobre o Brasil. 

II. Pacto Colonial - Brasil só podia manter 

relações comerciais com Portugal, além de 

ser impedido de desenvolver indústrias. 

III. Privilégios que os portugueses tinham na 

colônia em relação aos brasileiros. 

IV. Influência dos ideais do Iluminismo e dos 

movimentos separatistas ocorridos em 

outros países (Independência dos Estados 

Unidos em 1876 e Revolução Francesa em 

1889). 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) II, III e IV 

(B) I, II e IV 

(C) II, III e IV 

(D) I, II e III 

 

34) O Período Regencial é uma época da 

História do Brasil, quando o imperador Dom 

Pedro I abdicou do poder e seu filho e 

herdeiro do trono Dom Pedro de Alcântara 

tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição 

brasileira do período determinava, neste 

caso, que o país deveria ser governado por 

regentes, até o herdeiro atingir a maioridade. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Este período durou de 1831 a 1844. 

(B) As principais revoltas deste período foram: 

Cabanagem, Balaiada e Sabinada. 

(C) O fim do período regencial se deu quando 

Dom Pedro II completou a maioridade no 

ano de 1844 e declarado imperador. 

(D) A maioridade do período, conforme a 

Constituição brasileira era de 21 anos. 

 

35) A Proclamação da República Brasileira 

aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. 

Resultado de um levante político-militar que 

deu início à República Federativa 

Presidencialista. Fica marcada a figura de 

Marechal Deodoro da Fonseca como 

responsável pela efetiva proclamação e 

como primeiro Presidente da República 

brasileira em um governo provisório entre os 

anos de: 
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Assinale a opção correta: 

(A) 1887 a 1891 

(B) 1888 a 1891 

(C) 1889 a 1891 

(D) 1889 a 1890 

 

36) Era Vargas é o nome que se dá ao período 

em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 

15 anos, de forma contínua de 1930 a 1945. 

Esse período foi um marco na história 

brasileira, em razão das inúmeras alterações 

que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais 

quanto econômicas. 

A Era Vargas teve início com a Revolução de 

1930, onde expulsou do poder a oligarquia 

cafeeira, dividindo-se em três momentos: 

Governo Provisório, Governo Constitucional 

e Estado Novo. 

 

Assinale a opção incorreta: 

(A) O Governo Provisório teve como objetivo 

reorganizar a vida política do país. Neste 

período, o presidente Getúlio Vargas deu 

início ao processo de centralização do 

poder, eliminando os órgãos legislativos. 

(B) O Governo Constitucional, a altercação 

política se deu em volta de dois ideais 

primordiais: o fascista e o democrático. 

(C) O Estado Novo teve seu início com a eleição 

presidencial de 1937, quando Getúlio 

Vargas por meio de golpe militar apoiado 

pela vertente comunista, foi declarado 

reeleito. 

(D) A partir de novembro de 1937 Vargas impôs 

a censura aos meios de comunicação, 

reprimiu a atividade política, perseguiu e 

prendeu seus inimigos políticos, adotou 

medidas econômicas nacionalizantes e deu 

continuidade a sua política trabalhista com a 

criação da CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), publicou o Código Penal e o 

Código de Processo Penal, todos em vigor 

atualmente. 

 

 

 

 

37) Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina 

– MG, em 12 de setembro de 1902. A 

primeira profissão que exerceu foi de 

telegrafista até formar-se em Medicina, em 

1927. Tornou-se cirurgião e, em Paris, 

especializou-se em urologia. Em 1933, 

Kubitschek assumiu a chefia do gabinete 

civil do interventor Benedito Valadares no 

governo do Estado de Minas Gerais. Em 

1935, Juscelino assumiu o cargo de 

Deputado Federal do qual foi deposto com o 

Golpe de 1937 com a implantação do Estado 

Novo. Assim, voltou a atuar como médico no 

Hospital Militar de Belo Horizonte. 

Em fevereiro de 1940, Juscelino Kubitschek 

foi nomeado prefeito de Belo Horizonte, 

função que assumiu a revelia, pois pretendia 

continuar exercendo o ofício de médico. 

Atuou concomitantemente nas funções de 

médico e de prefeito. Somente em 1945 

abandonou a medicina para atuar 

exclusivamente como político, nesse ano 

também atuou intensamente na formação do 

Partido Social Democrático (PSD). 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Em 1948, Juscelino participou da 

Constituinte e continuou o mandato de 

deputado federal. 

(B) Entre os anos de 1951 e 1954, Juscelino 

assumiu o governo do Estado de Minas 

Gerais, e investiu, sobretudo, no setor de 

educação. 

(C) Dentre as primeiras proposições políticas do 

governo Juscelino Kubitschek esteve o 

Plano de Metas, também chamado de 

Programa de Metas. Esse plano consistia 

em um projeto de desenvolvimento nacional 

com trinta e uma metas, a trigésima primeira 

meta era a construção de Brasília e a 

transferência da capital federal para lá. 

(D) Assim que assumiu a presidência, Juscelino 

pediu o fim do estado de sítio, entretanto 

manteve a censura à imprensa. 
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38) A Nova República é um período da História 

do Brasil que tem início com o final da 

Ditadura Militar (1985) até os dias de hoje. 

Ou seja, este período começa com a saída 

do general Figueiredo da presidência do 

Brasil e a entrada de um civil no cargo, José 

Sarney. Esta fase da História do Brasil 

também é conhecida como Sexta República. 

O nome faz referência ao nascimento de um 

novo período democrático, em oposição ao 

antigo governo que representava a censura, 

falta de democracia e repressão aos 

movimentos sociais. 

 

Dentre as principais características da Nova 

República estão: 

I. Redemocratização do Brasil. 

II. Eleições diretas para presidente da 

República, a partir de 1989. 

III. Retorno das liberdades sociais: imprensa, 

manifestação política, expressões artísticas 

e culturais, opinião e etc. 

IV. Retorno do sistema político bipartidário. 

 

Assinale a opção em que as afirmativas estão 

corretas: 

(A) I e IV 

(B) I e III 

(C) II e IV 

(D) I e II 

 

39) Desde o final da Segunda Guerra Mundial 

– que começou em 1939 e terminou em 1945 -, 

os conflitos no Oriente Médio têm tomado 

dimensões cada vez maiores e devastadoras. 

Especialmente porque, se naquela época o 

número de mortes foi causado pela quantidade 

massiva de grandes potências envolvidas nos 

conflitos, nos dias de hoje a guerra, que se 

restringe majoritariamente aos países árabes, 

tem causado um estrago equivalente. Com um 

saldo que ultrapassa 100 mil mortos só na Síria, 

os conflitos têm deixado para trás um rastro de 

violência, destruição e, consequentemente, fuga 

em massa. Rastro este que está longe de ter data 

para acabar. A guerra civil no Oriente Médio já 

acumulou um total de 80 milhões de refugiados, 

o maior número desde a Segunda Guerra 

Mundial, segundo dados da Agência da ONU 

para Refugiados (Acnur). Nunca se viu tantas 

pessoas se deslocando pelo globo atrás de 

novos lares, novas perspectivas e de um novo 

recomeço. Tal situação foi classificada pela ONU 

como a “grande tragédia do século 21”. 

 

(A) Os conflitos na região começaram com a 

Revolta de Simko Shikak, em 1918 e se 

alastraram através das décadas, culminando 

na Primavera Árabe e nos confrontos mais 

recentes na Síria. 

(B) A migração dos milhares de refugiados para 

Europa, forçou a União Europeia a desenhar 

estratégias de defesa militares, visando a 

proteção de seus cidadãos nos países 

pertencentes ao bloco econômico. Com isso, 

grande parte dos refugiados, foram 

obrigados a retornar para seus países de 

origem, sem esperança de melhoras. 

(C) Países como Espanha e Alemanha, 

negaram veementemente a entrada e 

permanência de refugiados em seus 

territórios, alegando risco de conflitos 

internos. 

(D) Os conflitos da guerra civil na Síria, foram os 

precursores dos eventos ocorridos no 

Oriente Médio. 

 

40) Os extremistas podem ser considerados 

grupos que se opõem à paz através de 

ataques terroristas a diversas nações do 

mundo. 

 

Assinale a opção incorreta: 

(A) Hamas corresponde a um movimento 

organizado que possui ideais islâmicos, 

emergiu no ano de 1987. A organização atua 

na área política e também militar. Esse grupo 

combate Israel militarmente e ao mesmo 

tempo oferece serviços sociais, como 

creches, escolas e hospitais. O principal 

objetivo é destruir Israel e implantar um 

Estado palestino gerido pelo código islâmico 
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(B) As Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia existem desde os anos 60. São 

guerrilheiros anti-imperialistas que querem 

implementar o socialismo no país. 

Especializados em atentados e sequestros, 

também financiam seus ataques com a 

produção e venda de entorpecentes em 

larga escala. 

(C) Boko Haram é o movimento islâmico que 

quer instaurar a Charia na Nigéria. Ficou 

conhecido por sequestrar 223 garotas. 

Também cometeu um atentado a bomba 

contra o quartel-general da ONU na capital 

do país. Estima-se que já matou mais de 5 

mil pessoas entre 2009 e 2014. 

(D) O Talibã é responsável por oitenta por cento 

das mortes de civis no Afeganistão desde 

2002. Fatura alto com venda de drogas 

(principalmente heroína), tráfico humano e 

extorsões. E ainda recebe doações de 

organizações estrangeiras que apoiam sua 

causa – a instauração da Charia no 

Afeganistão. 

 


