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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. Após autorização 
confira a opção para Língua Estrangeira Moderna correspondente à sua 
inscrição.

 
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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HISTÓRIA 

 

01- “Quem construiu Tebas, a das sete portas? 
Nos livros constam os nomes dos reis, 
Mas foram os reis que transportaram as pedras?  
Babilônia, tantas vezes destruída, 
Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 
Da Lima dourada moravam seus obreiros? 
No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 
Foram os seus pedreiros? A grande Roma 
Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 
Triunfaram os Césares? (...) 
O jovem Alexandre conquistou as Índias 
Sozinho? (...) 
(Disponível em: <http://www.culturabrasil.pro.br/brechtonlogia>. Acesso em: 01 ago. 2005.) 

 

Esses versos são parte do poema “Perguntas de um operário que lê”, composto pelo teatrólogo alemão 
Bertold Brecht (1898-1956). É correto afirmar que o poema de Bertold Brecht pode ser entendido como: 

 

a) Uma exaltação aos reis que dirigiram processos históricos significativos, levando à construção de cidades 
importantes para a humanidade. 

b) Uma crítica à visão convencional de muitos historiadores, cujas narrativas se referem apenas aos dirigentes das sociedades. 
c) Uma homenagem aos reis e aos construtores que, unidos, construíram as cidades de Lima, Roma e Babilônia. 
d) Uma crítica aos historiadores modernos que, em suas narrativas, exaltam apenas o papel desempenhado por 

trabalhadores braçais nos processos históricos. 
e) Uma constatação de que a destruição e reconstrução de cidades foram uma constante ao longo da história da humanidade. 

02- Sobre as diversas concepções de história, considere as afirmativas a seguir. 
I. A história, como forma de explicação, nasce unida à sociologia. Em seu início, o campo sociológico 

abrange embrionariamente todas as áreas que posteriormente iriam se formar como autônomas. 
II. Durante o período da desestruturação do Império Romano, com a difusão da religião judaico-cristã 

naquele Império, a história do mundo foi unificada em torno do que se passava no Oriente. 
III. No século XVIII, com a desestruturação final do sistema feudal e o avanço da ordem burguesa, surge o iluminismo, 

corrente filosófica que procura mostrar a história como o desenvolvimento linear e progressivo da razão humana. 
IV. Para Marx e Engels, a história é um processo dinâmico, em que cada realidade social traz dentro de si o 

princípio de sua própria contradição, o que gera a transformação constante na história. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
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03- “Antes do amanhecer do dia seguinte tornei a sair com cavalos, peões e índios e queimei dez povoados, onde havia mais 
de três mil casas. Como trazíamos a bandeira da cruz e lutávamos por nossa fé e por serviços de vossa sacra majestade, 
em sua real ventura nos deu Deus tanta vitória, posto que matamos muita gente sem que nenhum dos nossos sofresse 
dano. Pouco depois do meio-dia estávamos de volta ao nosso acampamento com a vitória obtida. No outro dia vieram 
mensageiros dos senhores dizendo que eles queriam ser vassalos de vossa alteza e meus amigos e que rogavam lhes 
perdoasse os erros do passado. (...) Eu respondi que eles haviam errado e feito o mal, mas que eu ficava contente em ser 
seu amigo e perdoar-lhe o que haviam feito.” (CORTEZ, Hernan. A Conquista do México. Porto Alegre: L&PM, 1986, v. 2, 
p. 33.) Esse é um trecho da carta enviada por Hernan Cortez, em 1519, ao imperador espanhol Carlos V, na qual 
relata os episódios da conquista do México. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. A conquista do México efetivou-se de forma pacífica, pois os espanhóis, que lutavam a serviço dos 

comerciantes genoveses, conseguiram a adesão das populações nativas com facilidade. 
II. Ao lado de mecanismos econômicos, a idéia de estar a serviço de Deus e do Rei aparece como um duplo 

elemento moral, orientando as atividades das expedições de conquista das populações nativas americanas. 
III. A guerra contra os muçulmanos, imposta durante toda a Idade Média, influiu na cristianização do direito de guerra e 

estabeleceu como central a idéia da guerra como castigo para a injustiça, inspirando a definição da “Guerra Justa”. 
IV. O espírito de conquista espanhol, ligado ao espírito de cruzada que animava os conquistadores 

espanhóis, produziu neles o sentimento da tolerância com a diversidade cultural e racial. 
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. 

 

 

04- “Foi portanto como prêmio da vitória que foram dados os índios aos espanhóis (...) Como, depois de ganho, o Novo 
Mundo ficasse tão distante do Rei, não podia de modo algum mantê-lo em seu poder se os mesmos que o tinham 
descoberto e conquistado não o guardassem acostumando os índios às nossas leis (...) Segue-se que tratemos do 
serviço pessoal dos índios, no qual se compreende toda a utilidade que pode obter o encomendero do trabalho do 
índio.” (Trecho de História Natural e Moral das Índias de José de Acosta, cronista do século XVI. FREITAS, G. 900 
Textos e Documentos de História, v. II, Plátano Editoria, p. 127.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Os indígenas constituíram o segmento mais numeroso e a base da economia colonial espanhola; sua 

escravização acabou sendo proibida, porém as condições de trabalho a que foram submetidos tornam 
difícil distinguir entre a escravidão de fato e de direito. 

II. Inicialmente, a organização política das Índias Ocidentais não obedeceu a um critério administrativo 
prévio que mostrasse, de imediato, a tendência para o estatismo; pelo contrário, foi a iniciativa 
particular que apareceu com força, tendo seu limite fixado pelo estado. 

III. Originária da Espanha, a encomienda estabelecia o trabalho coletivo de uma comunidade indígena 
colocada a serviço de um particular que, sem remunerar os indígenas, comprometia-se a dar assistência 
material e religiosa a esta comunidade.  

IV. A inaptidão dos nativos americanos para o trabalho, bem como seu número reduzido em todo o 
território das Índias Ocidentais, transformou os negros africanos em mão-de-obra fundamental da 
empresa colonial espanhola.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 
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05- Madame de Staël, em sua obra de 1818, faz uma reflexão acerca das causas da Revolução Francesa: “Esta nova 
potência adquiria cada dia mais força e a nação libertava-se, por assim dizer, por si própria. Enquanto foram só as classes 
privilegiadas a gozar de uma existência fácil, podia governar-se o estado como uma corte, manejando habilmente as 
paixões e os interesses de alguns indivíduos; mas assim que a segunda classe da sociedade, a mais numerosa e a mais 
activa de todas, teve consciência da sua importância, tornava-se indispensável a descoberta e aplicação de uma forma de 
governo melhor.” (In: SHAFF, Adam. História e Verdade. Lisboa: Estampa, 1977. p. 24.) 
Com base no texto de Madame Staël e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 

 

a) O exemplo da Revolução Americana de 1776 e o acaso propiciaram a eclosão da Revolução Francesa, 
dificultando, assim, a procura de suas causas no descontentamento das classes sociais francesas. 

b) Uma das causas profundas da Revolução Francesa decorre da importância crescente de uma nova classe 
social: a operária, que, duramente atingida pela crise econômica, insurgiu-se contra os direitos feudais da 
nobreza. 

c) A Revolução Francesa teve como uma de suas motivações a transformação social da nobreza que, 
empobrecida, abriu caminho para a implantação da Primeira República, em 1792. 

d) Refletindo o pensamento da época, a Revolução Francesa foi obra da Providência divina, que instrumentalizou 
a burguesia e a fez agir de acordo com as suas intenções. 

e) A estrutura social baseada em ordens (clero, nobreza e povo) já não dava conta dos anseios de uma nova 
classe em formação: a burguesia, que beneficiou-se ainda do descontentamento da sans-culotterie. 

 
Analise a imagem a seguir e responda às questões 06 e 07. 
 

 
Solano Lopez segundo o jornal Vida Fluminense, de 12 jun. 1869. In: Retrato do Brasil, n. 38, p. 456, 1985. 

 

06- A charge, publicada pelo jornal Vida Fluminense em 1869, remete à: 
 

a) Guerra do Chaco. 
b) Guerra do Paraguai. 
c) Revolução Mexicana. 
d) Guerra Platina. 
e) Guerra do Pacífico. 

 
07- Sobre o evento representado na imagem, assinale a alternativa correta. 
 

a) O conflito foi relatado pela historiografia oficial brasileira em tom épico, como uma ação titânica contra um 
inimigo superior em combatentes, que terminou com a vitória do “bem” (a Tríplice Aliança) sobre o “mal”.  

b) Para além das razões imediatas do conflito de fronteiras, estava o empenho norte-americano em liquidar o 
desenvolvimento do único país latino-americano que se expandia baseado na ampliação do mercado externo.  

c) A derrota sofrida pelo Brasil no conflito acarretou a perda de um pedaço significativo de seu território, bem como 
de 60% de seus exércitos, constituídos de homens brancos de mais de 20 anos de idade.  

d) O conflito tinha como “pano de fundo” divergências quanto às taxações sobre dois importantes produtos de 
exportação: o trigo chileno, altamente tributado pelo Peru, e o açúcar peruano, fortemente taxado pelo Chile. 

e) Entre os envolvidos no conflito, o Chile era o que apresentava maior desenvolvimento econômico e relativa 
estabilidade política, em que pese o seu envolvimento em disputas com os países vizinhos e com a Espanha. 
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08- Analise a imagem a seguir. 
 

 
In: CAPELATO, Maria Helena Rolim. Multidões em Cena: propaganda política no Varguismo e no Peronismo. 

Campinas: Papirus, 1998. p. 163. 
 

A imagem reproduz uma página do livro Getúlio Vargas para crianças, que tinha como proposta ser um 
roteiro para a juventude brasileira acompanhar a História do Brasil. 
Com base na imagem e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 

 

a) O regime democrático instaurado no Brasil em 1937 evitava contato com os trabalhadores e, por meio da 
conscientização das crianças, tratava de formar uma opinião pública a seu favor. 

b) A utilização de vários elementos simbólicos compôs a figura de Getúlio Vargas como o dirigente que, durante o 
Estado Novo, instituiu e vitalizou a política partidária no Brasil, estimulando a criação de partidos nacionais. 

c) O Estado Novo desconsiderou a importância da propaganda estatal e criou o Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP) como órgão independente do Estado e com funções bem delimitadas. 

d) O Estado Novo procurou transmitir sua versão da história do país, apresentando-se como um corte radical entre 
o velho Brasil, oligárquico e latifundiário, e o novo Brasil, nascido com a revolução de 1930. 

e) O Estado Novo apresentava-se como a continuidade de um Brasil em que o setor produtivo, liderado pelas 
grandes propriedades agro-exportadoras, promovia a integração social e a modernização. 

 
09- Hitler, no seu livro Mein Kampf, determinou: “é necessário expulsar do teatro, das belas artes, da literatura, do 

cinema, da imprensa, as produções de um mundo em putrefação; é necessário colocar a produção artística a 
serviço de um Estado e de uma idéia de cultura moral”. (In: CAPELATO, Maria Helena Rolim. Multidões em Cena: 
propaganda política no Varguismo e no Peronismo. Campinas,: Papirus, 1998. p.101.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. O nazismo destituiu de significado e de importância os conteúdos vinculados à arte. O cinema foi 

banido da Alemanha e os atores e produtores transformaram-se em soldados, meros integrantes das 
fileiras do exército alemão. 

II. No regime nazista os valores estéticos foram substituídos por valores ligados ao universo biológico: 
raça e sangue, sendo a arte reduzida a uma função promotora da coesão orgânica do social e difusora 
da germanidade. 

III. A nomeação de Goebbels para o Ministério da Propaganda redefiniu as instituições culturais da 
Alemanha nazista, tornando-as independentes do Partido Nacional Socialista. 

IV. O nazismo apresentou um projeto de ordenamento do mundo baseado na erradicação do feio, do sujo, 
do maléfico, do impuro. Neste projeto, a idéia de raça pura coincidia com a de cultura superior. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
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10- “Ao longo da Primeira República os movimentos sociais de trabalhadores ganharam certo ímpeto, tanto no campo 
quanto nas cidades. No primeiro caso eles podem ser divididos em três grandes grupos: 1º - os que combinaram 
conteúdo religioso com carência social; 2º - os que combinaram conteúdo religioso com reivindicação social; 3º - os 
que expressaram reivindicações sociais sem conteúdo religioso”. (FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São 
Paulo: USP, 2001. p. 166.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que contempla, 
respectivamente, exemplos dos três grupos referidos pelo autor. 

 

a) A Cabanada, rebelião ocorrida na província de Pernambuco, alastrando-se até Alagoas; a Revolta da Vacina, 
no Rio de Janeiro; e a Revolta dos Mucker, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. 

b) A Revolta da Chibata, protagonizada por marinheiros de dois navios da esquadra brasileira; a Revolta dos 
Parceiros, organizada por colonos estrangeiros; e a Setembrada, insurreição popular ocorrida em Pernambuco. 

c) Canudos, no sertão da Bahia; o movimento do Contestado, na região limítrofe entre o Paraná e Santa Catarina; 
e as greves por salários e melhores condições de trabalho ocorridas nas fazendas de café de São Paulo. 

d) A Balaiada, rebelião ocorrida na província do Maranhão; a Revolta dos Maragatos, no Rio Grande do Sul; e a 
Rebelião Comunista, ocorrida em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.  

e) A Revolta Baiana, ocorrida na Bahia, Ceará e em outras províncias nordestinas; a Revolução Praieira, rebelião 
armada ocorrida em Pernambuco; e a Sabinada, rebelião popular ocorrida na Bahia. 

 
 

11- “Negociamos uma Convenção Pan-Americana firmando o princípio de não intervenção. Renunciamos à Emenda 
Platt que nos dava o direito de intervir nos assuntos internos da república de Cuba. Retiramos os marines do Haiti. 
Assinamos novo tratado com o Panamá colocando nosso relacionamento em bases mutuamente satisfatórias. 
Empreendemos uma série de acordos comerciais com outros países americanos para nosso mútuo proveito.” (In: 
BILLINGTON, R. A. et al. The Making of Democracy – Readung and Documents, v. 2, p. 480.) 
Esse é um trecho do discurso proferido por Franklin Roosevelt, em agosto de 1936. Com base no texto e 
nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. O discurso refere-se à Política da Boa Vizinhança que, recorrendo inclusive aos meios de comunicação 

de massa, procurou popularizar a idéia de união das Américas e de identificar os EUA com a justiça e o 
bem, sempre em luta contra a opressão e o mal. 

II. A crise de 1929 contribuiu para que a política externa dos Estados Unidos sofresse uma radical 
alteração no que se refere à América Latina. Ao mesmo tempo, Roosevelt se opunha à pregação 
belicista de Hitler, marcando o início de um confronto ideológico no bloco capitalista. 

III. A ausência de interesse, por parte dos EUA, acerca dos assuntos referentes a Cuba e ao Panamá no 
decorrer do século XX, impediu a consolidação da influência política e econômica norte-americana 
sobre esta parte do mundo. 

IV. O discurso de Roosevelt tem como alvo os líderes da Revolução Mexicana que, rebelados, ameaçavam 
a demanda por produtos norte-americanos, causando a Grande Depressão, com inúmeras falências e 
milhões de desempregados. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
12- Leia a letra da canção a seguir. 

“Pois Doutô dos vinte estado / Temos oito sem cumê / Veja bem, quase a metade / Do Brasil, ta sem cumê / Dê 
serviço a nosso povo / Encha os rios de barrage / Dê cumida a preço bom / Não esqueça a açudage / Livre assim 
nóis da esmola / Que no fim dessa estiage / Lhe pagamo até os juru / Sem gastar nossa corage.” (In: AQUINO, 
Fernando V., AGOSTINO, Gilberto, ROEDEL, Hiran. Sociedade Brasileira: uma história através dos Movimentos 
Sociais. Da crise do escravismo ao apogeu do liberalismo. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 533.) 
A canção Vozes da Seca, produzida no início da década de 1960 por Luis Gonzaga e Zé Dantas, refere-se à 
vida rural brasileira. Com base na letra da música e nos conhecimentos sobre o período, é correto afirmar: 

 

a) Movimento que já vinha ocorrendo com intensidade desde 1945, a transferência de população rural para as 
áreas urbanas ganhou grande importância na Era JK. 

b) Diferentemente do que ocorrera nos países menos desenvolvidos, a urbanização e a industrialização no Brasil 
foram acompanhadas de transformações estruturais e tecnológicas nas áreas rurais. 

c) Com o aumento da importância do setor rural na economia brasileira no período JK, os trabalhadores que 
permaneceram no campo foram incorporados à modernização em função de uma redefinição das suas relações 
de trabalho. 

d) A maioria dos nordestinos que migrou para os grandes centros urbanos fugindo da seca, conseguiu, através do 
trabalho, crescer economicamente e galgar posições importantes na política nacional. 

e) O governo Juscelino Kubitschek, por meio do Plano de Metas, privilegiou a agricultura e promoveu uma 
redistribuição da propriedade fundiária. 
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13- Analise a imagem e leia o texto a seguir. 

 
In: COSTA, Emilia Viotti da. A Dialética Invertida. Revista Brasileira de História, Brasil 1954 – 1964. São Paulo: ANPUH/Marco 

Zero, v. 14, n. 27, p.11, 1994. 
 

“Em maio de 68, refez-se o mundo. Em maio de 86, reforma-se a cozinha”, é o texto deste anúncio publicado, em 
maio de 1986, no jornal francês Le Monde, por uma empresa que vendia cozinhas modernas e, posteriormente, 
reproduzido na capa do periódico Radical History Review. 
Com base na imagem, no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Em maio de 68, “mudar o mundo” era a intenção de milhares de estudantes que se reuniram para 

promover uma explosão de rebeldia nas ruas de Paris e de outras capitais do mundo.  
II. O anúncio, representando a transição do engajamento político ao consumismo, revela o impacto das 

novas formas do capitalismo consumista na cultura e na política contemporânea. 
III. A radicalização política dos anos de 1970 e 1980, na Europa, foi promovida, sobretudo, pela geração que 

havia sofrido as amarguras da II Grande Guerra Mundial. 
IV. A revolução cultural ocidental de fins do século XX propiciou o triunfo da comunidade sobre o indivíduo, 

o fortalecimento dos elos, antes frágeis, que ligavam os seres humanos em texturas sociais. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
14- Analise a charge a seguir. 

 
Fonte: Retrato do Brasil, p. 320, Jul. 1976. 

 

A charge de Ziraldo faz uma referência explícita à Lei Falcão. Sobre essa legislação, é correto afirmar: 
 

a) Praticamente acabou com a propaganda eleitoral no rádio e televisão, limitando-a à apresentação do nome, 
número, legenda e foto dos candidatos. 

b) Visando desarticular a frente oposicionista congregada na ARENA, extinguiu os partidos políticos, 
estabelecendo um prazo de 180 dias para a organização de novas agremiações. 

c) Estendeu as eleições indiretas aos cargos de governadores e vice-governadores dos Estados e prefeitos das 
capitais e cidades consideradas “áreas de segurança nacional”. 

d) Exigiu que os partidos políticos apresentassem, para obter a legalização, uma lista com assinaturas de pelo 
menos dez mil eleitores, espalhados por cinco Estados. 

e) Proibiu as alianças partidárias nas eleições majoritárias e estabeleceu a vinculação entre presidente e vice nas 
eleições presidenciais. 



 

 

15- O processo conhecido como Globalização implica uniformização de padrões econômicos e culturais em âmbito 
mundial. Historicamente, a globalização tem sido inseparável de conceitos como hegemonia e dominação, da qual 
foi, sempre, a inevitável e previsível conseqüência. O termo globalização e os que o antecederam, no correr dos 
tempos, definem-se a partir de uma questão mais profunda, isto é, a apropriação de riquezas do mundo com a 
decorrente implantação de sistemas de poder. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. A tendência histórica à globalização é um fenômeno que, no ocidente moderno, tem suas raízes na era 

do Renascimento e das Grandes Navegações, quando a Europa emergiu de seus casulos feudais.  
II. Com a revolução Industrial e a liberação do capitalismo para suas plenas possibilidades de expansão, a 

globalização da economia sofreu um retrocesso qualitativo significativo. 
III. No início da globalização, traduzida na europeização da América, a criação da imprensa forneceu a 

tecnologia que possibilitou a expansão da informação pelo acesso ao mundo letrado. 
IV. A globalização do capital, apesar de necessitar da globalização do consumo, dispensa a uniformização 

dos padrões culturais, bem como a implantação de sistemas de poder. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

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