ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE HISTÓRIA

CARGO:

DATA:
26 de maio de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
14 h às 17h

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

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

A

Conhecimentos Específicos
20

A

B

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
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 definitivamente após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público.
09. 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.
10. 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: imaconcursotuntum@outlook.com
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GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

[...] O que você sabe sobre política? Não vale mais a saída à francesa do “não entendo de política,
prefiro me abster”. Para alguns corpos, viver é por si só um ato político! Dentro de tantas opções e propostas
que parecem trazer certa representação e acabam resultando num grande nada, como escolher?
Talvez a juventude precise mudar a chavinha e começar a entender a política para além das instituições
que imaginamos que controlam tudo. Isso deve surgir com a percepção de que você seja lá quem for, pode e
deve fazer política!
O poder político brasileiro precisa ser reestruturado em um modelo que não seja o patriarcal –
atualmente a grande maioria das pessoas que fazem política e ocupam as cadeiras de decisão são homens velhos
e os filhos homens destes mesmos senhores. Esse é um dos grandes motivos da ausência de representatividade:
até mesmo quando temos candidatos jovens na disputa, os ideais são os de um homem mais velho ou de
sobrenome por trás, “apoiando” essa candidatura/cargo. Precisamos de pluralidade nestes espaços, precisamos
de gente que saiba o que é ser jovem e o que é se preocupar com o futuro que está por vir.
A juventude brasileira tem uma grande ferramenta a seu favor: o incômodo, a indignação e a vontade de
mudança. A decepção com essa galera que está no poder e a forma que as decisões políticas são tomadas
durante tanto tempo é a maior força de motivação para a participação das diferentes juventudes nessa nova
jornada que cá entre nós, está muito séria e bastante delicada.
As diversas crises políticas em que o Brasil tem mergulhado desde 2013 e que vem transformando o
futuro da juventude no país tem sido um despertar para que os jovens brasileiros busquem mais
representatividade e, sobretudo, se enxerguem como agentes de mudança, na ânsia por iguais tomando decisões
que definem a forma que vivemos a vida. A apatia da juventude em relação à política se dá principalmente em
como os partidos políticos ignoram, em sua maioria, nossas questões e posicionamentos, nos colocando
enquanto pautas secundárias, não trazendo ideias inovadoras e que levem a mudanças reais. Não somos nós que
ocupamos as posições políticas desse país, mas seremos nós que viveremos o futuro. Somos a chave para a
mudança com representatividade de todas as vozes. Se a política define o futuro, nós que definiremos a política.
[...] Existe mais gente disposta a apontar a forma que se naturalizam as desigualdades brasileiras, e, a
juventude tem sido porta voz dessa discussão que questiona preconceitos e levanta uma visão cada vez mais
empática, de forma lenta e gradual, mas ainda assim, empática.
Levanta-se então um recorte necessário: vivemos no país que mais mata humanitários, ambientalistas,
mulheres trans e travestis no mundo e são os jovens que têm se mobilizado em todos os lados do país
denunciando abusos e participando dos diálogos. Com isso, muitas plataformas de informação têm surgido para
embasar a escolha de nossos próximos representantes: plataformas como o #merepresenta e a virada política,
que desempenham um papel fundamental para espalhar a ideia da nova política que precisamos, uma política
feita horizontalmente, e, consequentemente, plural.
O acesso à informação e a facilidade de compartilhar ideias na internet tem feito com que muitos de nós
não precisemos necessariamente de um representante político que defenda ideais x ou z, isso nos tem permitido
ter protagonismo num debate que nos diz total respeito e não é apenas a criação de uma “ala jovens” dentro dos
partidos que vai nos levar ao tema, é o uso de uma linguagem mais acessível e a inclusão da diversidade que
pode ser o ponto de virada neste processo eleitoral.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA
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39
40
41
42
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Sem a juventude, o amanhã da política brasileira é devastador, a diversa juventude brasileira não quer
nada além de um estado democrático forte e inclusivo, que tenha eficiência nas negociações e que forneça
serviços públicos de qualidade porque estamos cada vez mais críticos, sabemos cada vez mais do nosso valor e
não vamos a lugar algum.
FONTE:
http://www.engajamundo.org/2018/08/13/o-desafio-da-falta-de-representatividade-jovem-na-politicabrasileira/

01) É comprovável no texto a afirmação
(A) A juventude, por si só, não é capaz de
enfrentamento dos desafios sociais e políticos do
Brasil, restando necessário contar com experiência
de pessoas mais velhas na política.
(B) O jovem consegue organizar argumentos,
contrapor pontos de vista e defender os próprios
pensamentos, mas tem negligenciado sua
participação na cena política do país.
(C) Embora pareça que não, a juventude busca se
engajar politicamente, mesmo que não seja de uma
maneira institucionalizada, sob a forma de filiação
a alguma entidade.
(D) Várias qualidades são favoráveis aos jovens caso
eles queiram engajar-se politicamente, contudo, se
isso realmente vai ocorrer, não se pode afirmar
com tanta certeza.
02) Sobre o texto, é correto afirmar
(A) A afirmação “seja lá quem for” (L.5) contém forte
matiz de ironia.
(B) O enunciador revela tendência para a
informalidade do registro da língua.
(C) A prática política institucional é, invariavelmente e
antes de tudo, cumprimento de um dever.
(D) A inércia do jovem e a falta de vontade política
fica evidente no desenvolvimento do tema.

03) Exerce a mesa função sintática de “das pessoas”
(L.8) a expressão
(A)
(B)
(C)
(D)

04) Há ocorrência de ditongo, dígrafo e encontro
consonantal, respectivamente, em
(A) “saída” (L.1), “pessoas” (L.8) e “precise” (L.4).
(B) “patriarcal” (L.7), “velho” (L.10) e “Brasil”
(L.17).
(C) “brasileiras” (L.25), “discussão” (L.26) e
“juventude” (L.39).
(D) “ocupam” (L.8), gente (L.12) e “decepção” (L.14).
05)
“...se enxerguem como agentes de mudança” (L.19).
O termo “se”, no trecho, é
(A) conjunção condicional.
(B) índice de indeterminação do sujeito.
(C) pronome pessoal reflexivo.
(D) partícula apassivadora do sujeito.
06) A base primitiva de formação das palavras
“desigualdades” (L.25) e “negociações” (L.40),
respectivamente, é
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA

“de decisão” (L.8).
“de mudança” (L.13/14).
“de nossos próximos representantes” (L.31).
“de uma “ala jovens”” (L.36).

Adjetivo e substantivo.
Substantivo e substantivo.
Verbo e substantivo.
Adjetivo e verbo.
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07)

11) Constitui um termo que, no contexto da frase,
funciona como elemento modificador de um
substantivo o transcrito em

“...acabam resultando num grande nada” (L.3).
A forma verbal destacada, caracterizada
terminação “–ndo”, indica uma ação
(A) prestes a acontecer, mas ainda não realizada.
(B) totalmente realizada, finalizada.
(C) pontual, sem extensão no tempo.
(D) não terminada, em andamento.

pela

08) Assinale a alternativa em que o termo destacado é
invariável quanto a gênero e a número.
(A) “[...] O que você sabe sobre política?” (L.1).
(B) “que imaginamos que controlam tudo” (L.5)).
(C) “...em um modelo que não seja o patriarcal”
(L.7).
(D) “o futuro da juventude no país tem sido um
despertar” (L.17/18).
09) Há uma inadequação gramatical na alternativa
(A) “Não vale mais a saída à francesa do “não entendo
de política” (L.1).
(B) “e acabam resultando num grande nada, como
escolher?” (L.3).
(C) “atualmente a grande maioria das pessoas que
fazem política e ocupam as cadeiras de decisão são
homens” (L.8).
(D) “a forma que as decisões políticas são tomadas
durante tanto tempo” (L.14/15).
10) Sobre os elementos linguísticos que compõem o
texto, está correto o que se afirma em
(A) A expressão “são [...] que” (L.29), por ser
expletiva, pode ser retirada do contexto sem
prejuízo gramatical.
(B) Na palavra “homem” (L.10), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
(C) O vocábulo “gente” (L.25), se houver a
substituição da forma verbal existir pela correlata
do verbo haver, não mudará de função sintática.
(D) Os vocábulos “que” e “que”, em “a política para
além das instituições que imaginamos que
controlam tudo” (L.4/5), pertencem à mesma
classe morfológica.
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA
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(A) “[...] O que você sabe sobre política?” (L.1).
(B) “que questiona preconceitos” (L.26)
(C) “O acesso à informação e a facilidade de
compartilhar ideias na internet” (L.34).
(D) “que forneça serviços públicos de qualidade”
(L.40/41).
12) Quanto aos elementos linguísticos que garantem a
progressão das ideias do texto, está correta na
alternativa
(A) A preposição “por”, em “viver é por si só um ato
político!” (L.2), pode se substituída por perante,
sem prejuízo semântico para a sequencialização
textual.
(B) O “que”, em “Se a política define o futuro, nós
que definiremos a política.” (L.24) retoma, por
meio de uma referência anafórica, o pronome
“nós” (L.24), projetando-o para o segmento
oracional posterior.
(C) “como”, em “como o #merepresenta “ (L.31)
garante a progressão temática das ideias,
introduzindo uma comparação por contraste.
(D) O termo “além” (L.40) permite a sequência das
ideias através do acréscimo de um elemento que se
soma a uma realidade considerada negativa.
13) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal composta “tem permitido” (L.35) e a
simples em
(A)
(B)
(C)
(D)

permitira
permitiu
permitia
permitiria

14) A alternativa em que o fragmento transcrito
funciona como termo explicativo, no contexto do
período, é a
(A)
(B)
(C)
(D)

“que fazem política” (L.8).
“que definem a forma” (L.20).
“que desempenham um papel fundamental”(L.32).
“que nos diz total respeito” (L.36).
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PARA RESPONDER À QUESTÃO 15 ATENTE PARA A TIRINHA ABAIXO
15)

Constitui uma possibilidade de entendimento da fala do aluno, em relação ao conteúdo no quadro e à pergunta da
professora, o que se afirma em
(A) É reveladora de uma consciência crítica da realidade e de um certo comprometimento social.
(B) Contém uma fala de conteúdo ambíguo, razão do não-entendimento à pergunta feita pela professora.
(C) Os mecanismos linguísticos utilizados no quadro e na pergunta da professora acionam o aluno para uma atitude
de falta de entendimento sobre a interrogação feita.
(D) Revela indiferença em face do processo político.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) Analise os itens I, II e III.
I.

II.

III.

Trata-se de “uma das correntes da Pedagogia
Renovada que não tem vínculo direto com o
movimento da Escola Nova, mas que teve
repercussão na Pedagogia brasileira”. (LIBÂNEO,
2013, p.65)
“De um lado, concebem a educação como
atividade do próprio sujeito, a partir da tendência
interna de desenvolvimento espiritual; de outro,
consideram que os indivíduos vivem em um
mundo sociocultural, produto do próprio
desenvolvimento
histórico
da
sociedade”.
(LIBÂNEO, 2013, p.66)
Tendo-se firmado na Alemanha como uma sólida
corrente pedagógicas, difundiu-se em outros países
da Europa, especialmente na Espanha, e daí para a
América Latina, influenciando autores como
Lorenzo Luzurianga, Francisco Larroyo, J. RouraParella, Ricardo Nassif e, no Brasil, Luís Alves de
Mattos e Onofre de Arruda Penteado Júnior.

Os itens I, II e III caracterizam o desenvolvimento
histórico e caracterização da:
(A) Pedagogia Renovada Progressivista
(B) Pedagogia Cultural
(C) Pedagogia Pragmática
(D) Pedagogia Libertária
17) Analise os itens a seguir.
Conforme o Art. 3º da LDB Nº 9394/96 o ensino será
ministrado com base em princípios tais como:
I. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.
II. Valorização da experiência extra-escolar.
III. Consideração com a diversidade étnico-racial.
IV. Garantia do direito à educação e à aprendizagem
ao longo da vida.
Dos princípios apresentados nos itens acima qual foi
incluído pela Lei Nº 13.632 em 2018?
(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA
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QUESTÕES DE 16 A 20
18) De acordo com o normatizado pela LDB Nº
9394/96 no Art. 12 os estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema
de ensino, terão a incumbência de, EXCETO:
(A) Elaborar e executar sua proposta pedagógica.
(B) Notificar ao Conselho Tutelar do Município a
relação dos alunos que apresentam quantidade de
faltas acima de 50% (cinquenta por cento) do
percentual permitido em lei.
(C) Prover meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento.
(D) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidas
19) Sobre as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica é INCORRETO.
(A) Na organização e gestão do currículo, conforme as
Diretrizes Curriculares da Educação Básica, devese priorizar as abordagens disciplinar e
pluridisciplinar pois revelam a visão de mundo que
orienta as práticas pedagógicas dos educadores.
(B) As diretrizes podem ser delimitadas como um
conjunto de definições doutrinárias sobre
princípios, fundamentos e procedimentos na
Educação Básica que orientam as escolas
brasileiras, os sistemas de ensino, na organização,
na articulação, no desenvolvimento e na avaliação
de suas propostas pedagógicas.
(C) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica são subsídios orientadores para as
demais diretrizes curriculares específicas para as
etapas e modalidades.
(D) A concepção de currículo conforme as diretrizes
considera que currículo é o conjunto de valores e
práticas que proporcionam a produção e a
socialização de significados no espaço social e que
contribuem, intensamente, para a construção de
identidades sociais e culturais dos estudantes.
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20) Sobre o Projeto
INCORRETO:

Político

Pedagógico

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

é

(A) O Art. 13 da LDB 9394/96 define que os docentes
tem a incumbência de participar da elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
(B) O Art. 12 inciso I da LDB 9394/96 prevê que os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a
incumbência de elaborar e executar sua proposta
pedagógica.
(C) Para que o Projeto Político Pedagógico seja um
documento construído coletivamente e não apenas
para cumprir com as exigências da legislação, é
necessário que sejam definidas estratégias para a
avaliação do mesmo no sentido de promover o
envolvimento de toda a comunidade escolar.
(D) No PPP o plano de ação é o documento que
apresenta a forma de operacionalização e de
implementação de todas as ações planejadas. Deve
conter, no mínimo, as metas e objetivos
específicos, podendo desconsiderar justificativa, as
ações, o período em que elas irão acontecer e os
recursos materiais e humanos necessários para a
execução dessas ações ou estratégias.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O Crescente Fértil, expressão que identifica uma
área da civilização antiga, refere-se às seguintes
civilizações:
(A)
(B)
(C)
(D)

Japão, China e Mesopotâmia.
Palestina, Iraque e Afeganistão.
Fenícia, Roma e Egito.
Irã, Palestina e Mesopotâmia.

22) O código é baseado na antiga Lei de talião, “olho
por olho, dente por dente”. Logo, para cada ato
fora da lei haveria uma punição, que acreditavam
ser proporcional ao crime cometido, a pena de
morte é a punição mais comum nas leis do código.
Não havia a possibilidade de desculpas ou de
desconhecimento das leis. Estamos nos referindo
ao:
(A)
(B)
(C)
(D)

Código de Hamurabi.
Código Napoleônico.
Código Inquisitorial.
Código Romano.

23) Em relação ao Egito Antigo, analise as afirmações
abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:
(A) O Egito divide-se em três grandes regiões: o Alto
Egito, o Médio Egito e o Baixo Egito. Contudo, os
egípcios da Antiguidade distinguiam apenas duas
delas: o Alto Egito (Alto e Médio Egito chamados
Tashemau) e o Baixo Egito (Ta mehu). Essa
divisão se materializa, ao longo do período
histórico, nas duas coroas usadas pelo faraó: a
coroa branca (Alto Egito) e a coroa vermelha
(Baixo Egito).
(B) A civilização egípcia possuía uma religião
politeísta, ou seja, os indivíduos acreditavam na
existência de vários deuses.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA
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QUESTÕES DE 21 A 40
(C) Existiu uma hierarquia muito bem sistematizada na
sociedade egípcia, que era controlada em primeiro
lugar pela figura do sacerdote, que possuía
concentração de poder político, econômico e
religioso durante o exercício de seu poder.
(D) O sistema teocrático no Egito Antigo prevaleceu
por vários anos e consistiu numa prática que
auxiliava os Faraós em seus governos. Nesse
sistema, o Faraó, além de ser visto como um líder
político, isto é, um rei, ele também era adorado
pelos indivíduos como um deus.
24) Em relação ao Feudalismo, analise as afirmações
abaixo:
I. Politicamente o feudalismo caracterizava-se pela
relação direta entre posse e soberania dos feudos,
fragmentando assim o poder central.
II. A Igreja, além de possuir uma grande quantidade
de feudos e, consequentemente, ser a maior
proprietária de terras, foi também a responsável
pela difusão de valores culturais e religiosos da
Idade Média.
III. Vilões e servos estavam presos a várias obrigações,
entre elas, o pagamento anual de capitação, talha e
banalidades.
IV. O feudalismo sofreu grandes transformações no
século XI, na chamada Baixa Idade Média. Nesta
época, o desenvolvimento do comércio e das
cidades ampliaram as fontes de renda. Assim, as
relações de produção passaram a ser baseadas no
trabalho livre assalariado e houve o surgimento de
novas camadas sociais, como a burguesia.
Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em:
(A) Itens I e III.
(B) Itens II e IV.
(C) Itens I, II e III.
(D) Itens I, II, III e IV.

Página | 9

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

25) O movimento das cruzadas foi essencial para o
quadro das transformações pelo qual a Europa
passaria nos processos finais da Idade Média.
Assim, em relação ao movimento cruzadista,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Os efeitos sociais das cruzadas fizeram-se sentir
principalmente sobre as relações de trabalho, já
que os cruzados, ao retornarem do Oriente,
defendiam a substituição da servidão pelo trabalho
livre.
(B) Antes da primeira Cruzada organizada por nobres
europeus, houve um movimento extraoficial que
ficou conhecido como Cruzada dos Mendigos ou
Cruzada Popular. O monge Pedro reuniu uma
multidão que incluía mulheres, velhos e crianças
para atuar como guerreiros. A expedição até
chegou ao Oriente, mas foi facilmente massacrada.
(C) Um dos eventos mais curiosos envolvendo as
Cruzadas certamente foi o de 1212. Na ocasião,
crianças e adolescentes que acreditavam estarem
possuídas do poder divino para reconquistar
Jerusalém partiram em direção aos portos para
embarcarem rumo à Palestina. A expedição que
ficou conhecida como Cruzada das Crianças
vitimou vários dos jovens ainda durante a viagem.
(D) As cruzadas conseguiram restabelecer as relações
europeias com o norte da África e a Ásia. Foram
responsáveis pela reabertura do Mediterrâneo ao
comércio internacional e pelo desenvolvimento do
comércio ocidental.
26) Os direitos civis, surgidos na luta contra o
Absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras
constituições modernas, aparecem como se fossem
conquistas definitivas de toda a humanidade. Por
isso, ainda hoje invocamos esses velhos “direitos
naturais” nas batalhas contra os regimes
autoritários que subsistem.
QUIRINO, C. G.; MONTES, M. L. Constituições.
São Paulo: Ática, 1992 (adaptado).
O conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui:
(A) Liberdade de pensamento e direito de voto à
mulher.
(B) Trabalho e moradia digna.
(C) Igualdade jurídica e liberdade de expressão.
(D) Previdência social e filiação partidária.
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

27) A frase de Luiz XIV, “L’Etat c’est moi” (O Estado
sou eu), como definição da natureza do
absolutismo monárquico, significava:
(A) A centralização do poder real e absoluto do
monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites
institucionais reconhecidos.
(B) A centralização do poder e todas as decisões
importantes nas mãos da Igreja Nacional.
(C) A centralização de todas as instâncias de poder nas
mãos do rei, correspondendo a um retrocesso em
relação ao período anterior, em que a Lei existia
para garantir as liberdades civis e políticas.
(D) A divisão de poderes conforme estabelecia a lei da
época.
28) Iluminismo é o nome que se dá à ideologia que foi
sendo desenvolvida e incorporada pela burguesia
com base nas lutas revolucionárias do final do
século XVIII. Em relação ao tema, assinale a
alternativa INCORRETA:
(A) Um dos maiores nomes do Iluminismo foi o
francês Voltaire (1694-1778), que criticava
violentamente a Igreja e o clero, embora fosse
deísta, ou seja, acreditava que Deus estava presente
na natureza e no homem.
(B) No final do século XVIII, diversos reis absolutistas
europeus, devidamente assessorados por seus
ministros “esclarecidos”, realizaram reformas de
cunho iluminista. Essas reformas consistiram em
atenuar as tensões entre monarcas e burguesia.
(C) O sucesso da Revolução Francesa e sua expansão,
bem como a vitória do movimento de
independência dos Estados Unidos, fizeram as
ideias iluministas entrarem em crise e serem
esquecidas.
(D) O barão de Montesquieu, autor de “O espírito das
leis”, propunha a divisão dos poderes em três
instâncias: Executivo, Legislativo e Judiciário.
Dessa forma, o governante seria um simples
executor da vontade da sociedade, conforme as leis
redigidas por um corpo de legisladores e julgadas
pelos tribunais, o que limitaria o poder absolutista
dos reis.
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29) No século XVIII, a __________ tinha uma série de
condições favoráveis como mão de obra, capitais e
uma mentalidade empreendedora que a fizeram
pioneira na Revolução Industrial.
Das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche
o espaço acima é:
(A) Inglaterra.
(B) Alemanha.
(C) Estados Unidos da América.
(D) Espanha.
30) Com a consolidação do capitalismo, formaram-se
dois novos grupos sociais. Quais são estes grupos?
(A)
(B)
(C)
(D)

Nobreza e Servos.
Vassalos e Clero.
Burguesia Industrial e Operariado.
Nobres e Burgueses.

31) Ocorrida entre a Primeira e a Segunda Guerra
mundiais, a Crise de 1929 foi um dos
acontecimentos mais impactantes da História
Contemporânea. Em relação ao tema, analise as
afirmações abaixo:
I. A Crise de 1929 foi uma consequência da grande
expansão de crédito por meio de oferta monetária
(emissão de dinheiro e títulos) levada a cabo desde
os primeiros anos da década de 1920.
II. A crise explodiu em 24 de outubro, a chamada
Quinta-Feira Negra, quando muitas pessoas
tentaram vender suas ações e não encontraram
compradores, o que provocou uma redução
drástica dos preços. Os investidores, atemorizados,
tentavam livrar-se dos papéis, originando uma
avalanche de ofertas de ações, que derrubou ainda
mais velozmente os preços, arruinando a todos
III. A crise de 1929 abalou todo o mundo, inclusive a
União Soviética. A difusão da crise contou com
dois elementos básicos: a redução das importações
norte-americanas, afetando duramente os países
que dependiam de seu mercado (o café brasileiro é
um exemplo), e o repatriamento de capitais
estadunidenses investidos em outros países.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA
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IV. Por causa da crise econômica, os republicanos
foram derrotados nas eleições nacionais pelo
Partido Democrata, em 1932. Franklin Delano
Roosevelt foi então eleito presidente dos Estados
Unidos, e uma de suas primeiras providências foi
limitar o liberalismo econômico, intervindo na
economia.
Assinale a alternativa correta:
(A) Apenas o item III está incorreto.
(B) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
(C) Apenas o item I está incorreto.
(D) Todos os itens estão corretos.
32) Conjunto de medidas econômicas e sociais
tomadas pelo governo Roosevelt, entre os anos de
1933 e 1937, com o objetivo de recuperar a
economia dos Estados Unidos da crise de 1929.
Teve como princípio básico a forte intervenção do
Estado na economia. Estamos nos referindo ao:
(A)
(B)
(C)
(D)

Plano Roosevelt.
Liberal economic.
New Deal
Acordo de comércio.

33) A respeito do início da colonização do Brasil,
pode-se afirmar que a primeira forma de
exploração
econômica
exercida
pelos
colonizadores, e a dominação cultural e religiosa
difundida
pelo
território
brasileiro
são,
respectivamente:
(A) A plantation no Nordeste e a extração das "drogas
do sertão".
(B) O escambo de pau-brasil e a catequização
empreendida pela Companhia de Jesus.
(C) A mineração e a implantação das missões.
(D) O cultivo da cana-de-açúcar e a catequização
indígena.
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34) O início da colonização portuguesa no Brasil, no
chamado período "pré-colonial" (1500-1530), foi
marcado pelo (a):
(A) Catequização indígena pelos jesuítas.
(B) Implantação da exploração do ouro, apoiada pelos
holandeses.
(C) Envio de expedições exploratórias do litoral e pelo
escambo do pau-brasil;
(D) Exploração de minérios e tráfico africano.
35) São características da Constituição brasileira de
1824, EXCETO:
(A) Criação do Conselho de Estado, composto por
conselheiros escolhidos pelo imperador.
(B) O regime de governo estabelecido foi à monarquia
hereditária.
(C) Instituição de três poderes: Executivo, Legislativo
e Judiciário.
(D) O país foi dividido em províncias, dirigidas por
governadores
nomeados
pelo
imperador.
36) O golpe de estado de 1964, qualificado por
personagens afinados como uma revolução,
instituiu uma ditadura militar, que durou até 1985.
O presidente do Brasil que foi deposto na época
foi:
(A)
(B)
(C)
(D)

Jânio Quadros.
Floriano Peixoto.
Tancredo Neves.
Juscelino Kubitschek.

37) O queremismo, movimento surgido no final do
Estado Novo (1945), tinha como uma de suas
finalidades:
(A) Formar um governo forte, em substituição ao de
Getúlio Vargas.
(B) Promulgar uma nova Constituição Federal, para
controlar Getúlio Vargas.
(C) Manter Getúlio Vargas no governo, sob um novo
regime constitucional.
(D) Derrubar o governo de Getúlio Vargas por meio de
revoluções populares.

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA
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38) O programa desenvolvimentista conhecido como
Plano Metas ou Programa de Metas, elaborado no
governo presidente Juscelino Kubitschek, consistia
em várias metas agrupadas em cinco setores:
(A) Saúde, Educação, Energia, Trabalho e Previdência.
(B) Transportes, Energia, Indústria, Educação e
Alimentação.
(C) Indústria, Comércio, Educação, Habitação e
Energia.
(D) Estradas, Agricultura, Indústria, Educação e Saúde.
39) Considerando o governo de Juscelino Kubitschek,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A estratégia do governo visava recusar a entrada de
capitais estrangeiros, pois o objetivo era a
industrialização por substituição de importações,
como se percebe pela expressão "desenvolvimento
autônomo”.
(B) No começo de seu governo, JK apresentou ao povo
brasileiro o seu Plano de Metas, cujo lema era
“cinquenta anos em cinco”. Pretendia desenvolver
o país cinquenta anos em apenas cinco de governo.
O plano consistia no investimento em áreas
prioritárias para o desenvolvimento econômico,
principalmente,
infraestrutura
(rodovias,
hidrelétricas, aeroportos) e indústria.
(C) O ambiente cultural foi afetado pela euforia
desenvolvimentista, possibilitando o surgimento de
vanguardas artísticas como a Bossa Nova e o
Cinema Novo.
(D) É uma das realizações deste governo a criação da
SUDENE, com a finalidade de viabilizar maiores
investimentos no Nordeste.
40) O movimento pelas "Diretas Já" (1984), que levou
milhares de brasileiros às ruas, reivindicava:
(A) Melhores condições de vida, mais investimentos
em saúde e educação.
(B) A elaboração de uma nova Constituição Federal,
objetivando a instituição do pluripartidarismo.
(C) O direito do voto feminino e do voto do analfabeto,
proibido pelos militares depois de 1964.
(D) O fim da ditadura militar, por meio de eleições
para a Presidência da República, ainda naquele
ano.
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