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INSTRUÇÕES 

 
01. Preencha abaixo seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
02. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
 
03. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não 

sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
04. Esta prova é composta por questões de múltipla escolha, com somente 

uma alternativa correta. 
 
05. 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. 

 
06. 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. 

 
07. 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.  

 
08.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
09. 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, 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- Leia o texto a seguir. 
 

“1492, 1792, 1822, 1922. 
Datas. Mas o que são datas? 
Datas são as pontas de icebergs. 
Mas de onde vêm a força e a resistência dessas combinações de algarismos? 1492, 1792, 1822, 1922... Vêm 
daquelas massas ocultas de que as datas são índices. Vêm da relação inextricável entre o acontecimento, que 
elas fixam com a simplicidade aritmética, e a polifonia do tempo social, do tempo cultural, do tempo corporal, que 
pulsa sob a linha de superfície dos eventos.” (BOSI, Alfredo. O tempo e os tempos. In: Tempo e História. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 19.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 
a) Alfredo Bosi, ao mesmo tempo em que reconhece a importância simbólica das datas, aponta para a 

impossibilidade de a cronologia dar conta da história. 
b) O sentido da história no Ocidente dispensa a visão cronológica do tempo linear, bem como descarta a 

importância simbólica das datas. 
c) Para Alfredo Bosi, o tempo histórico é portador de unicidade e, por isso, pode ser entendido através da 

simplicidade aritmética. 
d) Para Alfredo Bosi, a história ignora a existência de diferentes tipos de tempo, posto que tais concepções se 

unem no que ele designa de “pontas de icebergs”.  
e) A concepção de história que privilegia os fatos e a cronologia do tempo linear tem sido privilegiada pela 

história cultural e pela história das mentalidades. 
 

Leia o poema a seguir e responda às questões 02 e 03. 
 

“Os carniceiros desolaram as ilhas. 
Guanahani foi a primeira 
Nesta história de martírios. 
Os filhos da argila viram partido 
Seu sorriso, ferida 
Sua frágil estatura de gamos, 
E nem mesmo na morte entendiam. 
Foram amarrados e feridos, 
Foram queimados e abrasados, 
Foram mordidos e enterrados. 
E quando o tempo deu sua volta de valsa 
O salão verde estava vazio. 
 

Só ficavam ossos 
Rigidamente colocados 
Em forma de cruz, para maior 
Glória de Deus e dos homens [...] 
(NERUDA, Pablo. Canto Geral. 6. ed. São Paulo: Difel, 1984. p. 5.) 
 

02- É correto afirmar que Pablo Neruda, em seu poema, refere-se ao evento da: 
a) Conquista da América pelos espanhóis. 
b) Chegada dos portugueses na costa africana. 
c) Descoberta do Brasil pelos portugueses. 
d) Conquista das Canárias pelos espanhóis. 
e) Conquista da Madeira pelos portugueses. 

 

03- Sobre o evento abordado no poema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Ao serem enviados índios caraíbas para a Europa para serem vendidos como escravos, colocou-se 

de forma aguda uma questão que iria dominar a história da relação entre Europa e América nos 
cinqüenta anos seguintes: o status a atribuir à população indígena. 

II. Muitas das práticas e instituições que seriam mais tarde transplantadas para o continente 
conquistado, eram produto do sistema administrativo aplicado em Hispaniola, que por sua vez se 
calcava nas experiências da reconquista na Espanha e da conquista das Canárias. 

III. A diferença entre o espiritual e o temporal não era sentida pelos homens daquela época da mesma 
forma do que por nós hoje, possibilitando que a “espada” e a “cruz” agissem juntas no que se 
convencionou chamar de “guerra justa”. 

IV. A ação de conquista empreendida por um Estado laico europeu, propiciou, após os ferrenhos 
conflitos dos primeiros anos, a implantação de uma sociedade democrática, sobretudo no que diz 
respeito às estruturas econômicas e sociais. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
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04- Humanismo é o termo empregado para designar um movimento cultural surgido na Europa, caracterizado 
por apaixonado interesse pela Antiguidade clássica, isto é, greco-latina. Seus participantes eram 
intelectuais, não no sentido profissional, mas eruditos que, como afirmavam, descobriam nos textos 
gregos e romanos, esquecidos pela Idade Média, sabedoria e beleza. Sobre este movimento cultural, é 
correto afirmar: 

 

a) Era portador de uma concepção teocêntrica, característica da Idade Média, que propunha uma erudição 
confinada nas bibliotecas e na clausura dos mosteiros. 

b) A uma concepção teocêntrica opôs-se uma outra antropocêntrica, que fazia do homem o ponto de 
convergência para o saber. 

c) Propunha uma busca da Antiguidade clássica por meio do filtro moralista da interpretação eclesiástica medieval. 
d) Possibilitou um incremento da fidalguia, historicamente identificada como a posse de valores herdados da Antiguidade. 
e) Do ponto de vista ideológico, o movimento representou a síntese de duas concepções radicais do ideário 

monárquico: o positivismo e o jacobinismo. 
 
05- “Nas cidades, até começos do século XIX, fundam-se confrarias religiosas para os escravos, nas quais as etnias 

são separadas. A África negra é um mundo variado ao infinito. Um exemplo entre mil: os negros sudaneses 
conheceram em sua terra natal um grau de desenvolvimento político e social que não pode se comparar ao dos 
bantus, ainda em estágio de organização comunitária rudimentar. Às diferenças na evolução política e social 
juntam-se as religiosas, e a religião tem, nas sociedades africanas, lugar muito importante: as religiões bantus 
são bem diferentes dos cultos iorubas e o islamizado dificilmente se confraternizará com seus camaradas 
‘pagãos’. Estes últimos, de resto, terminarão por criar um sistema religioso novo, sobrevivência de religiões 
africanas adaptadas ao Brasil.” (MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982. p. 
101.) 
Com base no texto e nos conhecimento sobre a escravidão no Brasil, considere as afirmativas a seguir. 
I. A maioria dos cativos era vendida separadamente e assim entregues ao seu comprador, que para 

evitar revoltas, tomava a precaução de misturar etnias e comunidades, a fim de tornar menos 
homogêneo o grupo de escravos.  

II. O escravo africano, apesar das dificuldades enfrentadas em sua integração na sociedade brasileira, 
mantinha sua personalidade jurídica e pública; completamente socializado, perdia sua condição de 
mercadoria. 

III. Apesar de algumas intimidades, o mundo dos senhores e o mundo dos escravos permaneceram 
cultural e socialmente separados, antagônicos, confrontando-se de maneira irredutível. 

IV. Mesmo que os negros do Brasil tenham sabido criar uma organização nova e separada da sociedade 
dos brancos, para o recém-chegado da África essa comunidade era tão estranha e diferente como 
aquela do modelo branco. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
06- Em 1870, enquanto os prussianos invadiam a França e sitiavam Paris, a República era proclamada e 

Napoleão III deposto e feito prisioneiro pelos inimigos. Logo no ano seguinte, Paris foi palco de uma 
insurreição popular que tomou a cidade e que acabaria por transformar a pobreza em questão política. 
Trata-se da Comuna de Paris. Sobre este evento é correto afirmar: 

 

a) Foi composta pelos nobres franceses que, preocupados com sua deposição do poder, tomaram a cidade de 
Paris e a administraram ditatorialmente ao longo de dez anos. 

b) Foi considerada por historiadores marxistas a primeira revolução da classe burguesa contra os desmandos 
do operariado. 

c) Foi uma administração municipal eleita pelo povo, formada por membros de várias tendências políticas 
radicais, proclamando a autonomia municipal extensiva a todas as cidades da França. 

d) Foi composta e organizada por democratas de Paris, com o propósito de coibir os desmandos na 
administração ditatorial dos jacobinos. 

e) Foi um regime político instalado em Paris após a Revolução Francesa, cujo principal objetivo era instituir a 
propriedade privada da terra e dos meios de produção.                                         
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07- “Nada contra o Estado, nada sem o Estado, nada fora do Estado”. 
(Benito Mussolini In: AZEVEDO, Antônio Carlos do Amaral. Dicionário de nomes, termos e conceitos históricos. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 438.) 
É correto afirmar que esta frase caracteriza: 
 

a) O totalitarismo, regime político não-democrático, em que todo o poder do Estado está concentrado numa 
pessoa ou num só partido. 

b) A república, sistema de governo em que um ou vários indivíduos eleitos pelo povo exercem o poder por 
tempo determinado. 

c) O anarquismo, regime político para o qual todas as formas de governo interferem injustamente na liberdade 
individual, preconizando a substituição do estado pela cooperação de grupos associados. 

d) O liberalismo, regime político que defende a liberdade individual no campo econômico e político. 
e) O bolchevismo, regime político anti-revolucionário surgido na Rússia no começo do século XIX, sob 

orientação de Stalin. 
 
08- “Guerras Mundiais” é a expressão empregada para caracterizar conflitos internacionais de longa duração 

e particularmente pertinente às duas guerras ocorridas durante a primeira metade do século XX, cujos 
efeitos políticos, sociais, econômicos e territoriais refletem-se até hoje na Europa e no mundo. Sobre as 
duas guerras mundiais do século XX, considere as afirmativas a seguir. 
I. Após a segunda guerra, o mundo capitalista, liderado pelos EUA, explorou, em suas propagandas, as 

derrotas do Estado soviético, especialmente as sofridas diante dos exércitos alemães e em suas 
tentativas de conquista do espaço sideral.  

II. Os fatores que provocaram a primeira guerra mundial vinculavam-se ao acentuado crescimento 
industrial europeu, que propiciou o aumento da produção e a conseqüente necessidade de 
ampliação do mercado consumidor. 

III. Após a segunda guerra, o conflito, opondo comunismo e anticomunismo, tornou-se um elemento 
destacado na dinâmica política, cultural e nas relações internacionais. 

IV. O período entre as duas guerras mundiais do século XX teve como traços importantes, no continente 
europeu, a falência da economia e o surgimento dos primeiros sinais de crescimento de doutrinas 
autoritárias e de totalitarismos. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 

 
Analise a imagem a seguir e responda às questões 09 e 10. 

 

 
“Os detentores: tenham paciência, mas aqui não sobe mais ninguém” 

Storni, 1925. In: Nossa História, ano 2, n. 19, maio 2005. 
 

09- É correto afirmar que a Charge de Stoni, de 1925, refere-se: 
 

a) À política da “boa vizinhança”. 
b) Ao fim da Monarquia. 
c) Ao conflito entre Tenentes e oligarquias. 
d) Ao Estado Novo. 
e) À política “café-com-leite”. 
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10- Sobre o período do evento representado na imagem, considere as afirmativas a seguir. 
I. A República brasileira assistiu a entrada em cena do Exército, através do movimento de seus 

tenentes, em prol de mudanças tais como a instituição do voto secreto e o fim das fraudes eleitorais. 
II. A década de vinte do século passado foi marcada pela efervescência cultural proporcionada pelo 

“Plano de Metas” instituído no governo do presidente JK.  
III. No início da década de vinte do século passado, foi fundado o Partido Comunista do Brasil (PCB), no Rio de 

Janeiro e Niterói, que propunha-se a articular o operariado, preparando-o para a luta revolucionária. 
IV. A década de vinte do século passado assistiu à Semana de Arte Moderna, movimento que pretendia 

derrubar a estética academicista dominante na cultura brasileira da época. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

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

 
11- O filme Argila, estreado em 1942, produzido com argumento de Roquette Pinto e direção de Humberto 

Mauro, expressa em seu enredo a condenação do estilo de vida burguês; mostra um grupo alienado, 
consumidor de cultura estrangeira, que vive em meio a luxo, ócio, festas, sem se preocupar com os 
problemas nacionais. Em contraste com esse ambiente, aparece a representação do mundo do trabalho, 
honrado, orientado por uma moral impoluta e marcado pela religiosidade. O ‘galã’ trabalhador surge em 
cena como empregado de uma olaria cujo patrão é um português, explorador dos trabalhadores. Mas a 
atriz, que faz o papel da burguesa, líder do grupo de alienados, compra a fabriqueta e aí introduz a 
produção de peças de cerâmica em estilo marajoara. Esse fato modifica sua vida e seus valores, 
convertendo-se à ideologia nacionalista, o que se evidencia por seu interesse em contribuir para a 
valorização da cultura nacional/popular. Em decorrência disso, torna-se protetora dos trabalhadores, aos 
quais devota estima e respeito. (Adaptado de CAPELATO, Maria Helena R. Multidões em cena: propaganda 
política no varguismo e no peronismo. Campinas: Papirus, 1998. p. 108-109.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o período, considere as afirmativas a seguir. 
I. Filmes de ficção, como Argila, denotavam o esforço de propagação dos ideais nacionalistas do 

projeto desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, procurando se opor ao culto dos heróis, divas e 
ideais veiculados por Hollywood.  

II. O filme procurava atender ao objetivo de utilizar o cinema como instrumento educativo, contribuindo, 
dessa forma, para a formação do povo brasileiro em novas bases. Pretendia-se colocar o público em 
contato com personagens e situações capazes de modificar sua conduta. 

III. Os projetos ideológicos do período em relação aos meios de comunicação, tanto no caso do cinema 
quanto no do rádio, tiveram que competir com o setor privado, que utilizava esses mesmos veículos 
para produzir mercadoria geradora de lucro. 

IV. No período da produção do filme, foi tênue a relação entre cultura e poder político, havendo uma 
recusa da participação do Estado no setor cultural, com conseqüente liberdade para a produção 
cultural. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
12- “Fábrica Global”, “Aldeia Global” e “Economia Mundo” são metáforas utilizadas freqüentemente para definir a 

Globalização. Com base nos termos e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. A expressão “Fábrica Global” indica que a produção e o consumo se mundializaram de tal forma que cada 

etapa do processo produtivo é desenvolvida em um país diferente, de acordo com as vantagens e as 
possibilidades de lucro que oferece. 

II. A expressão “Aldeia Global” refere-se à integração da comunidade em escala planetária, fato decorrente do 
estágio de desenvolvimento em que as condições de produção e consumo tornaram-se equânimes.   

III. A expressão “Economia Mundo” aponta para a difusão mundial de empresas transnacionais, rompendo as 
fronteiras nacionais e estabelecendo uma relação de interdependência econômica com raízes profundas. 

IV. A expressão “Fábrica Global” revela a semelhança dos impactos da globalização nos vários países do 
mundo, sendo que o grau de inserção desses países, independe do estágio de desenvolvimento industrial 
alcançado. 

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. 
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13- Em um conto de 1965 – O Sonho de Pongo – o escritor e antropólogo peruano José Maria Arquedas representa 
o quadro das relações entre o peão índio e o grande senhor rural: “Acho que és um cachorro. Ladra! – lhe dizia. O 
homenzinho não podia ladrar. – Põe-te de quatro patas! – lhe ordenava então. O pongo obedecia e dava alguns passos 
de quatro pés. – Trota de lado como um cão! – continuava ordenando-lhe o fazendeiro.” Ao final da narrativa, de acordo 
com o sonho do peão índio, este e o seu patrão haviam morrido e, juntos e nus, apresentaram-se diante de São 
Francisco. Este, após ordenar ao mais belo dos anjos que cobrisse de mel o corpo do fazendeiro, e encarregasse o anjo 
mais ordinário de lambuzar com excremento humano o corpo do peão, mandou que, lentamente e por muito tempo, um 
lambesse o outro. (ARGUEDAS, José Maria. El sueño del pongo y canciones quéchuas tradicionales. Chile: Editorial 
Universitária de Chile, 1969.) Com base no conto do escritor peruano e nos conhecimentos sobre as relações 
estabelecidas nas sociedades latino-americanas, considere as afirmativas a seguir. 
I. Arguedas, por meio da sátira, recria as relações sociais existentes no universo rural latino-americano 

e destaca a persistência do quadro de entendimento e camaradagem entre patrões e empregados, 
herdado do período colonial. 

II. Considerando a histórica desigualdade social nas sociedades latino-americanas, principalmente a 
posição subalterna dos índios, o conto de Arguedas denota a existência de um largo intercâmbio 
entre a literatura e as relações sociais reais. 

III. Arguedas, por compartilhar com a tese do necessário aniquilamento das culturas autóctones,  
recorre à produção literária para propagar estratégias de insubordinação coletiva contra a  presença 
indígena na sociedade peruana. 

IV. Através da ficção, a literatura produzida por Arguedas recria e destrói a tirania, isto é, imaginando o 
presente sobre outra forma, a literatura possibilita a realização de uma espécie de invenção do devir. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
14- Analise as imagens e leia o texto a seguir. 

 
 

 
 

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “Perigo Vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 2002. 
 

O material iconográfico fornece um rico filão para análise das representações anticomunistas elaboradas e 
divulgadas no Brasil. A utilização de imagens gráficas (figuradas) para fins de propaganda política constitui um 
recurso bastante eficaz, notadamente num país com altos percentuais de população iletrada. 
Com base nas imagens, no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Representando um “feitor” soviético, com boné bolchevique e a braçadeira com o símbolo da foice e do 

martelo, o objetivo da imagem nº 02 era esvaziar o argumento dos comunistas, os quais afirmavam que a 
utopia igualitária já estava em prática na terra dos sovietes. 

II. Para ser eficaz, o registro imagético necessita utilizar e, eventualmente, criar símbolos, que cumpram a 
função de representar idéias ou argumentos com que se pretende trabalhar, sendo necessário para os 
anticomunistas encontrar símbolos que remetessem de forma imediata ao comunismo. 

III. O símbolo da foice e do martelo foi cunhado pelos anticomunistas para representar a desunião entre 
trabalhadores do campo e da cidade na revolução bolchevique e, assim, desestimular a expansão da 
doutrina no ocidente. 

IV. Um dos significados mais evidentes a se atribuir à cena da imagem 01 é que, acentuando suas características 
maléficas, o projeto comunista constituiria um atentado à pátria, revelando seu caráter impatriótico. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
 

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



 

15- “Os avanços produtivos acompanharam-se de mudanças significativas no sistema de comercialização. As duas 
grandes novidades foram certamente o supermercado e o shopping center. O supermercado [...] vai derrotando a 
venda, o armazém, o açougue (...) vai derrotando, também, a quitanda ou a carrocinha e o caminhãozinho [...]. O 
shopping center, o primeiro do Brasil, o Iguatemi, em São Paulo, inaugurado em 1966, transformou-se em um 
verdadeiro templo do consumo e de lazer, cheio de lojas que vendem quase tudo, de cinemas, de docerias, cafés, 
lanchonetes, fast-foods, etc”. (NOVAIS , Fernando; CARDOSO DE MELLO, João Manuel. Capitalismo tardio e 
sociabilidade moderna. In: História da vida privada no Brasil.  São Paulo: Companhia das Letras, 1988. v. 4, p. 566.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o período, considere as afirmativas a seguir. 
I. O período rotulado como Milagre Econômico (1967-1973), foi marcado por elevados índices de 

crescimento da economia, fundado no tripé: capital nacional e capital externo e Estado; 
caracterizando-se, também, pela concentração fundiária e por um dos seus desdobramentos diretos, 
o êxodo rural.  

II. Os produtos modernos, amplamente disponíveis, foram mostrados pela propaganda oficial e pelos 
meios de publicidade como a face real de uma economia em expansão, acompanhando, no mesmo 
ritmo, as liberdades política e cultural, promovidas pelo governo. 

III. No período, veiculavam-se anúncios desde cigarros king size e alimentos mais modernos como 
iogurtes e margarina vegetal, assim como eletrodomésticos mais funcionais e “automóveis do ano”, 
fazendo com que produtos mais tradicionais fossem descartados e substituídos pelos mais 
modernos. 

IV. Nessa conjuntura, a televisão se torna objeto de consumo fundamental, sendo que por volta de 1970, 
40% das residências já possuíam uma televisão, quatro vezes mais que na década anterior, 
veiculando o discurso governamental de ordem e progresso e slogans do período como: Brasil, ame-
o ou deixe-o, ou O Brasil é feito por nós. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


