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INSTRUÇÕES 

 
1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local 

indicado. 
 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 
 
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
4. Nesta prova, há dois tipos de questões: 

Questão discursiva, na prova de Redação. 
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, 
Literatura e Língua Estrangeira Moderna, em que há somente uma
alternativa correta. 

 
5. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
6. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 

cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta 
preta ou azul-escura. 

 
7. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo 
destinado para cada marcação anulam a questão.  

 
8. Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, a folha definitiva 
da redação, o caderno de prova e a folha de respostas, devidamente 
assinados. 

 
11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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LOCAL-SALA-CARTEIRA 
  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
  

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 
 

 
 
     ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

HISTÓRIA 

 
 

01- A escrita e a reescrita contínua da história fazem-se 
necessárias, na contemporaneidade, em razão: 

 

a) Da semelhança de metodologias com as ciências 
naturais, a exemplo da comprovação de fenômenos 
e da determinação de leis gerais que regem todas 
as sociedades humanas. 

b) Da história ser transparente e se deixar interpretar 
imediatamente, enquanto é vivida, oferecendo uma 
vasta e profunda percepção do tempo presente. 

c) Do conhecimento histórico encontrar-se dissociado 
das transformações técnicas, sociais, econômicas e 
culturais. 

d) Do envelhecimento natural dos que escrevem a 
história e, por isso, da perda da eficácia de suas 
interpretações do passado, pela distância temporal. 

e) Da especificidade mesma do objeto do 
conhecimento histórico: os homens e as sociedades 
humanas no tempo. 

 

02- Ó fortuna, / tal a Lua / uma forma variável! /Sempre 
enchendo / ou encolhendo: / ó que vida execrável! / 
Pouco duras, / pouco curas / de nossa mente as 
mazelas; a pobreza, / a riqueza, / tu derretes ou 
congelas.

 

[...] 
Gozar saúde, / mostrar virtude: / isto escapa à minha 
sina; / opulento / ou pulguento, o azar me arruína. 
Chegou a hora, / convém agora / o alaúde dedilhar; a 
pouca sorte / do homem forte / devemos todos lamentar.  

 

(Poema Fortuna. In Carmina Burana: canções de 
Beuern. São Paulo: Ars Poética, 1994. p. 175-176.) 

 

O poema Fortuna data do século XIII e integra uma 
série de outras canções declamadas ou cantadas 
por poetas itinerantes, conhecidos como menestréis 
ou trovadores, que, no período feudal, difundiam 
temas anticlericais e populares. Sobre o poema 
Fortuna, é correto afirmar: 

 

a) Defende que o prestígio social e a riqueza decorrem 
da aceitação dos desígnios do destino. 

b) Elogia o destino, uma vez que ele reserva a todos, 
indistintamente, a fortuna e a felicidade. 

c) Tem como tema a inconstância dos bens materiais, 
que ora concede aos indivíduos riqueza e felicidade, 
ora o infortúnio e a miséria. 

d) Retrata uma sociedade medieval em que os valores 
sociais mantiveram-se imutáveis, a despeito das 
guerras e das epidemias sofridas. 

e) Reforça o sentimento predominante, naquele 
período, de que os indivíduos, por serem dotados de 
razão, tinham o ivre arbítrio frente ao destino e à 
vontade divina. 

 

Leia o poema a seguir e responda às questões 03 e 04. 

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão resaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

 

Valeu a pena? Tudo vale a pena  
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abysmo deu. Mas nelle é que 
espelhou o céu. 

 

(Fernando Pessoa. Mar Português, 1922. In: MICELLI, 
Paulo. O ponto onde estamos. 2 ed. Campinas: UNICAMP, 
1997.) 

 

03- Fernando Pessoa, em seu poema, refere-se ao 
evento: 

 

a) Da reconquista de Portugal. 
b) Da expansão Ultramarina. 
c) Do renascimento Comercial. 
d) Das cruzadas medievais. 
e) Da peste negra em Portugal. 

 

04- É correto afirmar que o evento retratado no poema: 

 

a) Marcou a expulsão dos árabes do território 
português, que fizeram do Atlântico um local de 
guerras e de naufrágios. 

b) Significou a ampliação do mundo conhecido, a 
despeito de ter gerado momentos dramáticos para 
os personagens envolvidos. 

c) Dinamizou as cidades feudais portuguesas, que 
foram transformadas em local de comércio para 
onde afluíam, pelo Atlântico, navegadores 
mulçumanos. 

d) Reabriu o Mediterrâneo oriental às embarcações 
ocidentais, em especial às frotas de Portugal, 
dinamizando, assim, as relações mercantis entre 
Oriente e Ocidente. 

e) Provocou a morte de milhares de europeus devido 
às pestes, epidemias e fome crônica ou intermitente. 
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05- “Assim, a Mãe de Deus antevendo esta vossa fé, esta 
vossa piedade, esta vossa devoção, vos escolheu 
dentre tantos outros de tantas e tão diferentes nações, e 
vos trouxe ao grêmio da Igreja, para que lá [na África] 
como vossos pais, vos não perdêsseis, e cá [no Brasil] 
como filhos seus, vos salvásseis. Este é o maior e mais 
universal milagre de quantos faz cada dia, e tem feito 
por seus devotos a Senhora do Rosário.” (Padre Antonio 
Vieira. Apud ALENCASTRO, Luis Felipe. O trato dos 
viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 183.) 

 
Com base no sermão pregado na Bahia pelo jesuíta 
Antonio Vieira e nos conhecimentos sobre o Brasil 
do período colonial, é correto afirmar que a Igreja 
Católica: 

 
a) Condenou os fundamentos ideológicos dos 

descobrimentos, manifestando-se contrariamente ao 
tráfico de escravos.  

b) Apregoou que os escravos eram trazidos ao Brasil, 
tendo em vista as dificuldades de sobrevivência 
vivenciadas por eles em suas terras natais.  

c) Por meio da catequização, faria a remissão das 
almas dos africanos na própria África, considerando 
desnecessários o tráfico e a escravização no Brasil. 

d) Formulou uma justificativa ideológica ao tráfico 
atlântico de escravos africanos, afirmando que a 
mão invisível de Deus conduzia o africano para o 
trabalho redentor em terras brasileiras. 

e) Pregava a legitimidade do tráfico e da escravidão na 
América portuguesa por serem, anteriormente, 
praticadas na África pelas próprias tribos africanas. 

 
06- “De pé ficaremos todos 

E com firmeza juramos 
Quebrar tesouras e válvulas 
E pôr fogo às fábricas daninhas.” 
(Canção dos quebradores de máquinas do século XIX. 
In: HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.) 

 
Uma das características da Revolução Industrial foi 
a substituição, em grande escala, do trabalho 
humano pelas máquinas. Nesse contexto, surgiram 
na Inglaterra os quebradores de máquinas, que 
fizeram parte do ludismo, ativo entre 1811 e 1813. 
Sobre esse movimento, é correto afirmar: 

 
a) Destacou-se também pelas manifestações pacíficas 

de protesto pelas ruas das cidades industriais 
inglesas e pelas campanhas para eleição de 
representantes dos trabalhadores no Parlamento 
inglês. 

b) Acreditava que as máquinas tomavam os empregos 
dos trabalhadores ingleses e, portanto, deviam ser 
eliminadas. 

c) Pregava o controle de todo o processo de produção 
pelos trabalhadores fabris, que, para isso, deveriam 
apropriar-se das máquinas, integrando trabalho e 
capital.   

d) Restringia a destruição das máquinas aos distritos 
industriais que abrigavam as grandes fábricas, uma 
vez que nas pequenas ainda não fora concluído o 
processo de substituição do homem pela máquina. 

e) Semeou o terror nas vilas industriais inglesas, pois 
os seus participantes julgavam sumariamente os 
donos de fábricas, expulsando-os do local ou 
enforcando-os em praça pública. 

 
07- Analise a imagem a seguir. 
 

 
Fonte: Hobsbawn, Eric. Era dos extremos. 2. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003. p. 200. 
 
Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a 
Revolução Russa de 1917, considere as afirmativas a 
seguir: 
 

I. Logo após a revolução de outubro, com o fim da 
onda anárquica popular e da dispersão dos 
revolucionários, instalou-se na Rússia um poder 
liberal voltado para o Ocidente e disposto a 
combater os alemães. 

II. O slogan “Pão, Paz e Terra” conquistou o apoio de 
operários e camponeses russos, que reivindicavam 
melhores salários e terra. 

III. Os revolucionários pretendiam, sob a liderança de 
Lênin, transformar a Revolução Russa em revolução 
mundial ou, pelo menos, européia. 

IV. A Revolução Bolchevique foi vitoriosa apesar da 
oposição dos sovietes de operários, camponeses e 
soldados. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
08- No Brasil do início do século XX, as lutas operárias 

ganharam as ruas. Naquele período, patrões e  
governo estadual paulista solicitaram ao governo 
federal reforços para a repressão ao movimento 
contestatório. Sobre o tema, é correto afirmar: 

 
a) Os operários paulistas recorreram à luta armada nas 

ruas por considerar as greves gerais ineficazes para a 
vitória do movimento. 

b) Os trabalhadores lutavam pela jornada de oito horas 
de trabalho, proteção à mulher, proibição do trabalho 
infantil e melhores salários. 

c) Em São Paulo, as mulheres boicotaram o movimento, 
denunciando os esconderijos e os líderes 
anarcossindicalistas à repressão federal. 

d) A repressão conseguiu desmobilizar o movimento 
grevista, que retornou ao trabalho sem qualquer 
compromisso patronal efetivo de atender às suas 
reivindicações. 

e) As greves na capital paulista foram conduzidas por 
líderes sindicais “pelegos”, que incentivaram os 
saques aos armazéns, piquetes e pancadarias, 
justificando, com isso, a intervenção das tropas 
federais para reprimir o movimento grevista. 
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09- “Sobre a cabeça os aviões / Sob os meus pés os 
caminhões / Aponta contra os chapadões / Meu nariz / 
Eu organizo o movimento / Eu oriento o carnaval / Eu 
inauguro um monumento / No Planalto Central / Do país 
/ Viva a bossa sa sa / Viva a palhoça ça ça ça ça /  
No pátio interno há uma piscina / Com água azul de 
amaralina / Coqueiro fala e brisa nordestina / E faróis / 
Na mão direita tem uma roseira / Autenticando eterna 
primavera / E nos jardins os urubus passeiam a tarde 
inteira / Entre os girassóis ... / O monumento é bem 
moderno / Não disse nada do modelo do meu terno / 
Que tudo mais vá pro inferno / Meu bem / Viva a banda 
da da / Carmem Miranda da da da da.” (Caetano 
Veloso, Tropicália.) 

 
A letra da canção retrata o Brasil do final dos anos 
1950 e começo da década de 1960, quando os 
efeitos da estratégia desenvolvimentista de JK já se 
manifestavam. Eram os “50 anos em 5”! Com base 
na letra da canção e nos conhecimentos sobre o 
período, é correto afirmar: 

 
a) Foi um período fértil para o surgimento das 

chamadas “vanguardas” artísticas que valorizavam, 
como o fizeram os modernistas, os elementos da 
cultura norte-americana, em detrimento da criação 
cultural brasileira. 

b) Os aviões, os caminhões e o monumento no 
Planalto Central são ícones da modernidade, por 
tornarem os bens produzidos pelas indústrias 
acessíveis aos trabalhadores brasileiros e fixarem a 
população do campo no meio rural. 

c) A “água azul de amaralina”, “o coqueiro, fala e brisa 
nordestina” simbolizam os candangos que, com seu 
trabalho diuturno, construíram Brasília, a nova 
capital do país. 

d) O Tropicalismo manteve-se à parte das 
transformações que ocorriam no país, por cultuar 
uma arte erudita, descolada das manifestações 
populares brasileiras. 

e) O Tropicalismo, movimento que o compositor 
integrou, rejeitou o rock, a Jovem Guarda, a 
violência das palavras e das imagens, buscando um 
refinamento estético tido como apropriado para a 
música brasileira de exportação. 

 
10- “Além de tudo o patrão / Não deixa o pobre criar / Uma 

cabrinha leiteira / Para o filho sustentar / Quer criar ele 
não deixa / Pede leite ele não dá / Se o camponês 
discordar / Dessa vida desgraçada / Vê do dia para a 
noite / Sua casa destelhada / Seus troços jogados fora / 
E a lavoura arrancada / Uni-vos homens do campo / Na 
vossa Associação / Até conseguir um dia / Completa 
libertação / Ela está dependendo / Da vossa 
organização / Aqui termino o folheto / Que escrevi 
inspirado / Na fome que já passei / Nos campos de meu 
Estado / Onde vinte e cinco anos / Ali vivi desprezado.” 
(Triste vida do campo. Folheto de cordel inspirado na 
vida de Francisco Julião, editado pela Associação dos 
Violeiros e Cantadores.) 

 
O folheto de cordel, manifestação típica da cultura 
nordestina, retrata o desenvolvimento do capitalismo no 
campo, intensificado a partir dos anos 1950, elevando o 
número de trabalhadores assalariados e temporários 
(“volantes”) na região. Com base na letra e nos 
conhecimentos sobre o período, é correto afirmar: 
 

a) As relações entre empregados e empregadores no 
mundo rural eram pouco politizadas, fato que 
auxiliou a minimizar as tensões sociais pela terra. 

b) Os camponeses reagiam à proletarização, 
decorrente da perda da posse da terra e eliminação 
da “roça” de subsistência, aderindo às Ligas 
Camponesas. 

c) As Ligas Camponesas restringiram-se ao nordeste 
do país e, por isso, foram divulgadas por violeiros, 
cantadores e pela literatura de cordel. 

d) A “casa destelhada”, os “troços jogados fora” e a 
“lavoura arrancada”, cantadas no cordel, são a 
represália dos proprietários de terra à reforma 
agrária e à conquista constitucional de livre 
organização dos camponeses. 

e) O cordel é o avesso das trajetórias de vida dos 
camponeses nordestinos, que, com as Ligas 
Camponesas, conseguiram aprovar medidas de 
combate à pobreza e à seca. 

 
11- No regime militar de 1964 a sociedade brasileira foi 

obrigada a se manter em um silêncio quase 
absoluto. Com o processo de abertura política no 
início dos anos de 1980, os movimentos de oposição 
ao Estado autoritário ganharam força. Sobre os 
movimentos organizados por entidades 
representativas da sociedade civil, durante o 
processo de abertura política, considere as 
seguintes afirmativas: 
 
I. Movimento em defesa da convocação da 

Assembléia Nacional Constituinte, que seria 
encarregada de elaborar uma nova Carta 
Constitucional para o país. 

II. Movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita, 
pela anulação dos processos judiciais de 
natureza política e pelo retorno dos exilados ao 
país. 

III. Mobilização popular em defesa das “Reformas 
de Base”, que preconizavam a reestruturação da 
sociedade nacional. 

IV. Movimento contra a Lei de Segurança Nacional, 
a Lei de Greve e a censura. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, II e IV 
e) II, III e IV.  

 
12- Segundo o historiador Eric Hobsbawm, no pós-1945 
grande parte do bomm mundial foi um alcançar, ou no 
caso, dos EUA, um continuar das velhas tendências. O 
modelo de produção em massa de Henry Ford espalhou-
se para as indústrias da Europa e, mais tarde, mais 
modestamente, para o mundo socialista e para as 
classes médias latino-americanas, enquanto 
internamente, o modelo fordista ampliava-se para novos 
tipos de produção, da construção de habitações à 
chamada junk food. Assinale a alternativa que indica 
corretamente a nova tecnologia que, desenvolvida nesse 
período, revolucionou o cotidiano das pessoas. 
 

a) A extração de combustíveis fósseis e o automóvel. 
b) O telefone e o telégrafo. 
c) A televisão e os discos de vinil. 
d) Materiais sintéticos conhecidos como plásticos: 

náilon, poliestireno e polietileno. 
e) Rádio e geladeira. 

 



 

13- O regime de Mao Tse-tung disseminou na China 
comunista uma implacável repressão, pontilhada 
por afrouxamentos momentâneos que serviam para 
identificar as vítimas dos próximos expurgos. Era a 
Revolução Cultural de 1966-1976. Sobre essa 
revolução, é correto afirmar: 

 
a) Durante os dez anos da revolução, a educação 

secundária e universitária manteve-se praticamente 
refratária às mudanças. 

b) Estimulou a prática da música clássica por 
considerá-la herança preciosa do mundo ocidental. 

c) Nos dez anos, ampliou o repertório nacional de 
teatro e cinema chinês, financiando várias 
companhias e empresas consolidadas no Oriente. 

d) Foi pouco ortodoxa, já que estimulou o convívio 
entre a cultura ocidental e a cultura nacional 
chinesa. 

e) A estatização da cultura valorizou a produção 
literária criativa e erudita, em detrimento da tradição 
popular. 

 
14- Em tempos atuais, é quase um consenso entre os 

estudiosos que o mundo globalizado necessita de 
regras claras e duradouras de convivência. O 
atentado de 11 de setembro, nos EUA, ao World 
Trade Center, simbolizou a precariedade da 
convivência global entre os povos, sem políticas de 
integração social dos excluídos e de correção das 
injustiças globais. Com base neste raciocínio, 
assinale a alternativa que indica corretamente uma 
ação propositiva e equilibrada para atingir a 
convivência possível entre os povos, e que se 
distancia da retórica do governo norte-americano, 
reeleito em 2004. 

 
a) Desencadeamento de uma Terceira Guerra 

Mundial, a fim de atingir eficiência militar no 
combate aos grupos terroristas de vários países, a 
despeito dos gastos financeiros e das perdas 
humanas. 

b) Concessão de total liberdade aos EUA para 
praticarem o revanchismo e a retaliação econômica 

aos países islâmicos, onde o terrorismo tem suas 
raízes. 

c) Fortalecimento de instituições internacionais, de 
modo a torná-las legítimas mediadoras do combate 
ao terrorismo e aos conflitos que estão na sua raiz. 

d) Boicote às instituições internacionais de mediação 
dos grandes conflitos, dada a sua manifesta 
incapacidade de coibir o terrorismo. 

e) Criação de uma grande cruzada internacional a fim 
de implantar os pilares da democracia cristã no 
mundo islâmico, substituindo os atuais líderes. 

 
15- “Mas a globalização não deve ser entendida como algo 

que prenuncia [...] um processo universal de interação 
global em que haja convergência crescente de culturas 
e civilizações. É que a consciência da interligação 
crescente não apenas gera novas hostilidades e 
conflitos, mas também pode alimentar políticas 
reacionárias e uma xenofobia (ódio aos estrangeiros) 
arraigada.” (MCGREW, David Held e A. Prós e contras 
da globalização. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 13.)  

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
globalização, é correto afirmar: 
 

a) Para o autor, a globalização é uma nova forma de 
imperialismo ocidental que destrói as bases 
culturais específicas de cada lugar. 

b) A globalização tem um caráter humanista, uma vez 
que propõe soluções para as políticas reacionárias 
e xenófobas de um povo contra o diferente. 

c) As hostilidades e conflitos entre culturas e 
civilizações são atenuados pela nova ética 
propagada com a globalização: a tolerância e o 
respeito às diferenças. 

d) O caráter solidário dos processos de globalização 
está assegurado pela modernização tecnológica 
difundida pelas grandes potências. 

e) A nova ordem, resultante dos processos de 
globalização, indica a impossibilidade da 
consolidação de uma integração harmoniosa entre 
culturas e civilizações. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 




