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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.formosodoaraguaia2017@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

A 

 

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

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

Português Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 

10 10 20 
     

 

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

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

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

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR NÍVEL PII  

(HISTÓRIA) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

A

 

B 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

Exemplo: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09. 

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção. 
 

Amai o próximo, etc...  

 

 Atendo o telefone na minha casa. “Victor está?” diz a voz do outro lado sem sequer um alô, um por favor, 

nada. Eu, amável, informo que Victor não está nem pode estar porque não mora aqui. O outro bate o telefone na 

minha cara. Dois minutos, e o telefone toca novamente. “Quero falar com Victor” vem a mesma voz. “O senhor é 

muito mal-educado”, ataco logo para não lhe dar tempo de desligar. “Acabou de ligar, nem me agradeceu, nem me 

pediu desculpas, e bateu com o telefone. Como já lhe disse, Victor não mora aqui.” A voz se faz mais mansa, “A 

senhora desculpe. Muito obrigado.” E desliga.  

 Exulto. Ponto a favor da educação. Pois, se com medo de infligir-lhe as regras, sempre me abstenho de 

reprimendas desse tipo, é justamente para mantê-las vivas – as regras, não as reprimendas – que convém fazê-las.  

Digo obrigada ____ caixa do supermercado, que não me responde. Peço por favor ao funcionário do guichê 

que nem levanta os olhos para a minha pessoa. Dou bom-dia ao sujeito do açougue que parece não entender de que 

dia ou de que qualidade estou falando. Sou uma otária? Não, sou uma resistente.  

 Minha amiga Claudine de Castro, socialite das mais elegantes, publicou um livro de etiqueta. Uma graça o 

livro, bem-humorado, prático. Fui ao lançamento. Todos ali éramos veteranos praticantes daquilo que se chamava 

“boas maneiras”. Um bando de micos-leões-dourados, pensei. Ameaçados de extinção. Uma amiga comum 

comentou que daria o livro ao sobrinho, ela não precisava. “Os jovens” acrescentou, “andam muito mal-educados”.  

 Os jovens? Não era jovem o senhor bem vestidérrimo que quase me segurou no meio da rua, interrompendo 

minha marcha célere, para pedir orientação ____ respeito de um endereço. Orientação fornecida, o cavalheiro, que 

certamente não fazia jus ____ definição, partiu sem dizer água vai. E fiquei eu, no resto da manhã, irritada pela 

brutalidade.  

 No Japão, a primeira expressão que me ensinaram quando cheguei foi sumi-masen. Equivale ao nosso por 

favor. Para ajudar-me a gravar essa chave fundamental em qualquer situação, sugeriram que lembrasse da nossa tão 

frequente corrupção e dissesse em português: sumiu mais cem. Cravou-se, indelével, na minha memória. E dela 

lancei mão infinitas vezes, com aquela segurança com que se saca um ás da manga. Nunca conheci povo tão bem-

educado. Todos te atendem sorridentes. Todos te ajudam. Ninguém te esbarra. Ninguém te esbarra mesmo em meio 

____ multidão. E multidão é coisa frequente no Japão. Sem grandes antropologismos, podemos deduzir que ____ 

viver tantos em país tão pequeno ou se entredevoravam ou se educavam. Preferiram educar-se.  

 Entre nós, os livros de etiqueta como o de Claudine vendem feito pão. Ânsia de educar-se para sobreviver? 

Não, necessidade de aprender as regras para ascender. Os recém-chegados ______ mesas de muitos talheres – e há 

sempre levas novas que chegam e mesas novas são postas – querem saber que garfo pegar. Pena que o garfo certo 

não seja fundamental, ou sequer importante, para a boa educação. Boa educação sendo, por exemplo, aquela que as 

pessoas da roça, de tão poucos talheres e tão pouca comida no prato, praticam com doçura e naturalidade. 

Cumprimentar o desconhecido com quem se cruza na trilha, coar café ou oferecer água ao visitante que chega.  

 Dar atenção é a essência da boa educação. Só isso. Em vez do humilde “por favor”, deveríamos dizer: peço a 

sua atenção. Pois não é favor algum atender o semelhante que precisa de nós. E nenhum contato pode ser gentil sem 

atenção. No entanto, em todas as línguas, quando se quer ser educado é por favor que se pede, ou desculpas, pois está 

estabelecido que necessitar do outro, tirar o outro do seu rumo por instantes é algo quase inconveniente, pelo qual 

devemos nos penitenciar.  Convenhamos, há um erro de base. Ou, se quisermos ir um pouco mais além no sentido 

desses mínimos encontros, há uma lamentável regra de desamor.  

 

COLASANTI, Marina. Antologia de crônicas – Crônica brasileira contemporânea. Organização de Manuel da 

Costa Pinto. São Paulo: Salamandra.   
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE as lacunas do texto, na ordem em 

que aparecem. 
 

A) a – à – à – a – à – às. 

B) à – a – à – à – a – às. 

C) a – à – a – a – a – as. 

D) à – à – à – à – à – as. 

 

02) Em todas alternativas a palavra destacada está 

corretamente interpretada, de acordo com o seu 

sentido no texto, EXCETO em: 

 

A) “Exulto. Ponto a favor da educação.” (= ALEGRO-ME)  

B) “...sempre me abstenho de reprimendas desse 

tipo...” (= APROVAÇÕES) 

C) “...interrompendo minha marcha célere, para pedir 

orientação...” (= RÁPIDA) 

D) “Cravou-se, indelével, na minha memória.” (= 

DEFINITIVAMENTE) 

 

03) Leia as seguintes afirmações: 

 

I- Há uma crítica à falta de educação das pessoas no 

cotidiano. 

II- O texto tem como principal propósito afirmar que a 

atenção ao outro é a base da boa-educação. 

III- Ao utilizar o verbo “exultar”, a autora sente-se 

vitoriosa, pois o homem com quem falava ao telefone 

mudou de atitude e foi educado com ela. 

IV- A repreensão à atitude do homem não foi bem aceita 

por ele. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I e IV, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I, II, III, apenas. 

D) III, apenas. 

 

04) NÃO há uso da linguagem coloquial em: 
 

A) “Vou acabar chutando o pau da barraca.” 

B) “E dela lancei mão infinitas vezes, com aquela 

segurança com que se saca um ás da manga.” 

C) “Entre nós, os livros de etiqueta como o de Claudine 

vendem feito pão.” 

D) “Em vez do humilde “por favor”, deveríamos dizer: 

peço a sua atenção.” 

05) Leia a frase abaixo, retirada do texto: 

 

       “No entanto, em todas as línguas, quando se quer ser 

educado é por favor que se pede...” 

A locução conjuntiva destacada estabelece a seguinte 

relação de sentido: 

 

A) adversidade. 

B) conclusão. 

C) concessão. 

D) causa. 

 

06) Leia o fragmento abaixo, de Caetano Veloso: 

 

“Luz do Sol, 

Que a folha traga e traduz 

Em verde novo em folha, 

Em graça, em vida, em força, em luz... 

 

Céu azul 

E vem até onde os pés 

Tocam a terra 

E a terra inspira e exala seus azuis...” 

 

As palavras destacadas são formadas:  

 

A) Ambas por derivação regressiva. 

B) A primeira por derivação regressiva e a segunda por 

derivação imprópria. 

C) Ambas por derivação imprópria. 

D) A primeira por derivação imprópria e a segunda por 

derivação regressiva. 

 

07) Das frases abaixo, aquela em que o pronome relativo 

está empregado de forma INCORRETA é: 

 

A) Esses são os livros de que preciso para terminar 

minha monografia. 

B) As dificuldades com que tive de enfrentar para 

conseguir me formar foram imensas. 

C) Serão atendidos os pacientes cujos nomes constem 

na lista. 

D) Venceu a eleição o político a quem dei meu voto. 
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08) Numa das frases abaixo, a colocação do pronome 

pessoal átono NÃO obedece às normas vigentes. 

Assinale-a. 

 

A) Ter-lhe-iam dito alguma coisa a respeito de minha 

atitude? 

B) Nunca lhe daremos outra chance. 

C) Tinham-no comprado no centro da cidade. 

D) Os amigos tinham avisado-me de que ela era muito 

mal-educada. 

 

09) Quanto à regência verbal, nos trechos abaixo: 

 

I –    Lembrei a eles a data do exame médico. 

II –   Sua aprovação para o cargo implica fluência na 

língua inglesa. 

III –  Informou-lhes de que poderiam sair assim que 

terminassem o trabalho. 

IV –  Simpatizo com os apresentadores do telejornal. 

V-     O delegado procederá o inquérito. 

 

Estão corretas as proposições: 

 

A) II, III e V, somente. 

B) I, III e V, somente. 

C) II, III, IV e V, somente. 

D) I, II e IV, somente. 

 

10) Leia as seguintes frases: 

 

I- Como nenhum dos condôminos se interessou pelo 

projeto de reforma do prédio, a única opção foi 

cancelá-lo. 

II- A chuva caíra forte durante dias; acabara, pois, a seca. 

III- Ainda que ele me convidasse, eu não viajaria jamais 

de navio. 

IV- Como aumentou o desemprego, a situação agravou-

se. 

 

As orações destacadas estabelecem, correta e 

respectivamente, relação de: 

 

A) comparação, conclusão, causa, condição. 

B) finalidade, explicação, tempo, causa. 

C) causa, conclusão, concessão, proporção. 

D) condição, explicação, causa, finalidade. 
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11) Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) O currículo do ensino fundamental incluirá, 

obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos 

das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz 

a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a 

produção e distribuição de material didático 

adequado 

B) É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o 

ensino fundamental em ciclos. 

C) O ensino fundamental será presencial, sendo o 

ensino a distância utilizado como complementação 

da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

D) O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído 

como tema transversal nos currículos do ensino 

fundamental.  

 

12) A jornada escolar no ensino fundamental incluirá 

pelo menos _________horas de trabalho efetivo em sala 

de aula, sendo progressivamente ampliado o período 

de permanência na escola. 

 

Complete a lacuna: 

 

A) quatro 

B) cinco 

C) seis 

D) oito  

 

13) Modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação: 

 

A) Educação Especial 

B) Educação a Distância 

C) Educação Profissional 

D) Educação Especializada 

 

 

 

14) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a 

alternativa correspondente. 

 

O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das 

agências federais de fomento à cultura e de 

assistência aos índios, desenvolverá programas 

integrados de ensino e pesquisa, para oferta de 

educação escolar bilingue e intercultural aos povos 

indígenas, com os seguintes objetivos: 

 

(   ) proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a 

recuperação de suas memórias históricas 

(   )  proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a 

reafirmação de suas identidades étnicas 

(   ) proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a 

valorização de suas línguas e ciências 

(  ) garantir aos índios, suas comunidades e povos, o 

acesso às informações, conhecimentos técnicos e 

científicos da sociedade nacional e demais 

sociedades indígenas e não-índias. 

 

A) F - V – V – V 

B) V – F – V – V  

C) V – V – V – F 

D) V – V – V – V  

 

15)  São avanços da LDB (9394/96) com relação à lei 

anterior, EXCETO: 

 

A) Conceito de educação básica que integra educação 

infantil, educação fundamental e ensino médio. 

B) Avaliação na educação infantil far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, com o objetivo de promoção para 

o acesso ao Ensino Fundamental. 

C) Aumento do número mínimo de dias letivos, 

implicando maior tempo de permanência na escola. 

D) Inclusão da educação infantil, em creches e pré-

escolas, como primeira etapa da educação básica. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 11 A 20 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 7  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL PII (HISTÓRIA) 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

16)  Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão 

a incumbência de: 
 

A) Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

B) Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus 

filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a 

frequência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da 

escola;            

C) Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz 

competente da Comarca e ao respectivo 

representante do Ministério Público a relação dos 

alunos que apresentem quantidade de faltas acima 

de cinqüenta por cento do percentual permitido em 

lei.      

D) Todas as alternativas anteriores. 

 

17)  A educação escolar compõe-se de: 
 

A) Apenas educação básica (formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio). 

B) Educação básica (formada apenas pela educação 

infantil) e ensino fundamental e ensino médio 

C) Educação básica (formada pela educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio) e educação 

superior. 

D) Educação básica (formada pela educação infantil, 

ensino fundamental) e educação superior. 

 

18)  São atualizações da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9394/96) na Educação 

Profissional e Tecnológica, EXCETO: 
 

A) Os cursos de educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que 

concerne a objetivos, características e duração, de 

acordo com as diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

B) Os cursos de educação profissional e tecnológica 

poderão ser organizados por eixos tecnológicos, 

possibilitando a construção de diferentes itinerários 

formativos, observadas as normas do respectivo 

sistema e nível de ensino. 

C) O conhecimento adquirido na educação profissional, 

inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 

reconhecimento e certificação para prosseguimento 

ou conclusão de estudos. 

D) A educação profissional e tecnológica abrangerá os 

seguintes cursos: de formação inicial e continuada 

ou qualificação profissional, de educação profissional 

técnica de nível médio e de educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação. 

19)  Sobre a verificação do rendimento escolar marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

B) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos 

sobre os qualitativos. 

C) Possibilidade de aceleração de estudos para alunos 

com atraso escolar; 

D) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado; 

 

20)  No que diz respeito à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional ensino fundamental, NÃO é 

correto afirmar que: 

 

A) O ensino fundamental inicia-se quando a criança 

completa seis anos de idade até maio e tem por 

objetivo a formação básica do cidadão, sendo que, é 

obrigatório a escola pública desdobrar o ensino em 

ciclos. 

B) O ensino fundamental será presencial, sendo o 

ensino a distância utilizado como complementação 

da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

C) O ensino fundamental regular será ministrado em 

língua portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem. 

D) O ensino fundamental é obrigatório, com duração de 

nove anos, gratuito na escola pública. 
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21) Sobre a Baixa Idade Média, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 

 

A) A crise econômica foi resultado da queda na 

produtividade, dos problemas com as perdas de 

colheitas, e da crise gerada pela peste negra. 

B) Em sua primeira fase houve um processo de 

expansão de diversos setores da vida europeia como, 

por exemplo, a ampliação das culturas agrícolas. 

C) Entre os séculos XI e XII a Europa viveu um período 

de relativa paz devido ao fim das sucessivas ondas 

de invasões e o direcionamento do espírito guerreiro 

da nobreza para a luta contra os “pagãos” através 

das cruzadas. 

D) O comércio ganhou impulso com o desenvolvimento 

do artesanato urbano, a melhoria nos transportes, e 

o menor contato com os povos orientais. 

 

22) Leia:  

 

Na idade Média, não havia uma distinção rígida entre o 

poder do clero e o dos nobres – entre o sagrado e o 

cotidiano, o político e o econômico. Isso pode ser 

percebido na questão das Cruzadas, expedições militares 

organizadas, entre os séculos XI e XIII. 

 

Fonte: Cotrim, Gilberto, Historia Global: Brasil e Geral – 

volume único/ 6.ed. reform. – São Paulo: Saraiva, 2002. 

Página: 136 

 

Segundo as alternativas abaixo são consequências do 

movimento das cruzadas. EXCETO: 

 

A) Fortalecimento do poder real, à medida que os 

senhores feudais perdiam suas forças. 

B) Ampliação do universo cultural europeu, promovida 

pelo contato com os povos orientais. 

C) “Reabertura” do mar Mediterrâneo e consequente 

desenvolvimento do intercâmbio comercial entre 

Europa e Oriente. 

D) De 1096 a 1270, a cristandade organizou 15 

cruzadas além de uma cruzada popular. Cada uma 

teve suas próprias características e consequências. 

 

 

 

 

23)  A Revolução Russa de 1917 representou um 

profundo abalo na confiança das elites políticas e 

econômicas europeias na estabilidade do modelo 

político e econômico liberal. No entanto, nas 

próprias fileiras marxistas, a revolução suscitou 

intenso debate e divergências políticas e teóricas a 

cerca do fenômeno em questão. Nesse sentido, 

assinale afirmativa CORRETA: 

 

A) Trotsky se opôs a eclosão da revolução uma vez que 
temia a reação dos camponeses contra a política de 
estatização da propriedade rural pelos bolcheviques. 

B) A eclosão da revolução resultou em críticas violentas 
de Karl Kautsky ao processo revolucionário russo, e 
aprofundou as suas divergências teóricas e políticas 
com Lênin, uma vez que identificava no Estado 
bolchevique o embrião de um estado autoritário. 

C) Stálin, adepto da estratégia de construção do 
socialismo em um só país, exerceu uma forte 
oposição à política de criação da Internacional 
Comunista, incentivada por Lênin. 

D) Os socialistas revolucionários, importante grupo 
político de esquerda, liderou a resistência ao Estado 
bolchevique mediante a aliança com a nobreza 
liberal e os países membros da Tríplice Entente. 

 

O texto que se segue servirá de base para a resposta 

das questões 24 e 25: 

 

“Logo após a eclosão da guerra, ao mesmo em que 

ordenava que o ‘corpo alemão’ se livrasse de seres ‘indignos 

de viver’, Hitler tratou de realizar na Polônia o objetivo 

externo de seu projeto racista (...) A Polônia não deveria 

desaparecer apenas como estado soberano: ela teria de 

desaparecer enquanto nação. O objetivo era ‘a eliminação 

das forças vivas’ do país ‘pelos meios mais duros’.  

Mal sabendo ler e escrever, os poloneses passariam a 

exercer as tarefas de mão-de-obra não-qualificada, 

fornecendo ao Reich a força de trabalho que necessitava. 

Era preciso portanto, priva-los de uma consciência 

nacional que, segundo a visão hitlerista se baseava na 

influência das elites. A supressão do sistema educacional 

secundário e superior contribuiria em grande parte para 

isto mas o objetivo seria igualmente alcançado pelo 

extermínio puro e simples da intelligentsai polonesa, de 

todos aqueles que em razão de sua instrução ou de sua 

situação social, podiam conservar viva a idéia de nação.” 

(Philippe Burrin. Hitler e os judeus: gênese de um 

genocídio. L&PM) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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24)  A política de eliminação das ‘forças vivas’ da Polônia 

sob domínio hitlerista respondia: 

 

A) A força econômica das elites que, com seu poder e 

influência poderiam facilmente organizar um 

exército de resistência. 

B) A existência de uma consciência nacional polonesa 

consolidada pela própria existência da nação 

independente há 5 séculos. 

C) A inferioridade racial que reforçaria a ideia de que 

anexação e dominação alemã sobre a Polônia seria 

vista positivamente pelas elites. 

D) A preocupação com a formação e manutenção do 

sentimento nacional polonês que poderia impedir a 

germanização da Polônia. 

 

25)  Ainda sobre o trecho, todas as afirmativas 

corroboram o temor hitlerista sobre a educação, 

EXCETO: 

 

A) Significaria gastos excessivos que dispersariam os 

esforços da política belicista da Alemanha. 

B) Comporia com a necessidade de destruir a nação 

polonesa a partir da formação da consciência. 

C) Tinha finalidade de suprimir qualquer possibilidade 

de organização para expulsão alemã do território. 

D) Consolida a ideia de que os poloneses ficariam e 

serviriam como mão de obra não qualificada. 

 

26)  O período “entre guerras” é caracterizado por uma 

série  de episódios que levam ao fim projetos liberais 

e ampliam o Estado. Os governantes assumiram a 

direção da economia.  O sinal mais conhecido da 

crise é o Crack (quebra) na Bolsa de Nova Iorque, 

crise essa que tem como principais características: 

 

A) O declínio da produção, graças ao desenvolvimento 

tecnológico da Revolução Industrial na Inglaterra. 

B) Aumento do consumo, pois a massa salarial cresce 

na mesma proporção. 

C) Os EUA continuaram investindo na Europa, no 

entanto, à medida que a economia européia voltava a 

produzir, as exportações norte-americanas 

declinavam. 

D) A crise econômica se refletia na Bolsa de NY, onde 

eram negociadas as ações das grandes empresas 

americanas, consolidadas durante a Primeira Guerra 

Mundial. 

27)   Somente a partir de 1530, com a expedição 

organizada por Martin Afonso de Souza, que a coroa 

portuguesa começou a interessar-se pela colonização 

do Brasil porque, EXCETO:  

 

A) Havia um grande receio dos portugueses em 

perderem as novas terras para invasores. 

B) Houve declínio do comércio com o oriente, cada vez 

mais dominados pelos holandeses. 

C) Havia esperança de encontrar metais preciosos no 

Brasil. 

D) Houve um aumento extraordinário na importação de 

metais preciosos com o oriente.  

 

28)  “A cultura popular também foi objeto do controle e 

do enquadramento por parte da política de Vargas. O 

futebol, a capoeira e o carnaval, por exemplo, foram 

incorporados ao programa nacionalista do governo e 

subordinados ao Estado.” Em relação a esse controle 

e a utilização da censura no Estado Novo podemos 

afirmar, EXCETO: 

 

A) O Estado passou a desempenhar papel fundamental 

na regulamentação das relações de trabalho 

proibindo uma série de direitos trabalhistas 

conseguidos em períodos anteriores. 

B) O governo tira a capoeira da marginalidade, 

permitindo sua prática em recintos fechados. 

C) Em 1939 era criado o DIP (Departamento de 

Imprensa e Propaganda) com o objetivo de fazer 

propaganda do presidente e silenciar a oposição. 

D) Criação da Hora do Brasil, programa de rádio que 

divulgava e elogiava os feitos governamentais. 

 

29)  O humanismo encontra no Renascimento um campo 

fértil para o seu desenvolvimento, estimulando a 

Arte, a ciência e o pensamento livre. Assim, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) A igreja continuava importante e o latim era 

estudado e utilizado por cientistas, poetas e filósofos. 

B) As línguas dos novos países que se formavam não 

eram utilizadas nem nas transações comerciais. 

C) A livre informação e discussão eram condenadas 

pela elite letrada que se acreditava detentora das 

doutrinas existentes. 

D) A arte era tratada mais como ofício, valorizando a 

habilidade em detrimento da genialidade dos que a 

praticavam.  
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30)  O Estado no colonialismo do século XIX é: 
 

A) Dotado de todos os atributos da soberania que tem, 
na realidade, sua política dirigida do exterior. 

B) Marcado pelo intercâmbio cultural intenso 
construído no diálogo intercultural do século XIX. 

C) Baseado no poder e na dominação exercida pelos 
países europeus no mundo americano, conhecida 
como exclusivo comercial. 

D) Pautado na transferência do sistema capitalista no 
seu estágio monopolista para um capitalismo 
baseado na produção enxuta. 

 

31)  Podemos identificar como causas da Segunda 
Guerra Mundial: 

 

A) A política expansionista de regimes fascistas na Ásia 
e na Europa e a diplomacia do apaziguamento. 

B) A Grande Depressão dos anos 30 e a imposição total 
dos 14 Pontos de Wilson após a Primeira Guerra 
Mundial. 

C) As rígidas cláusulas dos tratados de paz da Primeira 
Guerra Mundial e a geração espontânea nacionalista 
de novos países europeus surgidos com a 
fragmentação do Império Austro-Húngaro. 

D) As necessidades de "espaço vital" econômico da 
Alemanha e a ameaça expansionista da União 
Soviética, pretendendo a difusão da Revolução 
socialista. 

 

32)  “O tráfico internacional de escravos se apropriará 
dessa tradição e transformará a África Atlântica em 
fornecedora de braços para lavouras e minas 
localizadas no outro lado do oceano. O restante do 
continente teve pouquíssima importância nas 
engrenagens do comércio de almas para o Novo 
Mundo.” 

 

DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. 

Ancestrais: uma introdução à história da África 

Atlântica. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.p.37 

 

O conceito de “África Atlântica” implica em: 

 

A) Conceber o Oceano Atlântico como um espaço que 
divide a África e o Brasil. 

B) Conceber o Mar Oceano apenas como um espaço 
vinculador. 

C) O sistema de exploração colonial português seria 
assim, no Atlântico Sul, unificado, compreendendo, 
nos dois lados do mar, como se entre eles não 
houvesse interrupção. 

D) O Oceano Atlântico separa os dois espaços da 
produção: de um lado enclaves de produção, e no 
outro lado, o de lá, áreas nas quais se produzia e 
reproduzia a mão de obra. 

33)  “Pedro, o Brasil está como um vulcão. As Cortes 

ordenam vossa partida imediatamente, ameaçam-vos 

e humilham-vos. Meu coração de mulher e de esposa 

prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa... O 

rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não 

governam mais... o Brasil será em vossas mãos um 

grande país, o Brasil vos quer para seu monarca. Com 

o vosso apoio ou sem o vosso apoio ele fará sua 

separação. O pomo está maduro, colhei-o já senão 

apodrece.” (Princesa Leopoldina) 

 

“Aconselho vossa Alteza que fique e faça do Brasil um 

reino feliz e separado de Portugal que é hoje escravo 

das Cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que 

vossa esposa deseja vossa felicidade, e ela vos diz em 

carta que será entregue com esta que Vossa Alteza 

deve ficar. Se não ficar correrão rios de sangue nesta 

grande e nobre terra, tão querida de vosso real pai 

que já não governa em Portugal.” (José Bonifácio de 

Andrada) 

 

Os trechos da carta da Princesa Leopoldina e as 

linhas que José Bonifácio de Andrada acrescentou, 

foram enviadas à D. Pedro I junto ao despacho das 

Cortes e a resposta já redigida pelo Conselho para a 

assinatura do Príncipe Regente. Marque a única 

afirmativa que registra corretamente este momento 

político vivenciado pelo Brasil: 

 

A) A emancipação era um assunto discutido nos 

espaços do masculino e das elites, a participação da 

princesa Leopoldina foi uma exceção. 

B) A emancipação política do Brasil significou um 

rearranjo das forças das elites que já vivenciavam 

formas de participação no período colonial. 

C) A atuação da Corte Portuguesa no Brasil era 

contrária aos mandos do Rei de Portugal, 

demonstrando a total desobediência do então 

Príncipe Pedro I. 

D) D. Pedro I e sua esposa Princesa Leopoldina 

organizavam levantes e motins para desestruturar as 

formas de controle portuguesas na colônia. 
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34)  A revolução francesa foi, em sentido especial, um 
instrumento para remodelar a sociedade e que levou 
o povo francês, segundo Lynn Hunt, a acreditar que 
seria capaz de estabelecer uma nova comunidade 
nacional baseada na razão e na natureza desconecta 
dos costumes do passado. As novas práticas políticas 
e as técnicas de propagando foram inventadas com o 
objetivo de regenerar a nação e se tornaram os 
elementos definidores da experiência revolucionária. 
Todas as alternativas caracterizam as inovações 
políticas do processo revolucionário, EXCETO: 

 

A) A ideologia do Contrato Social. 

B) A convocação dos Estados Gerais. 

C) A criação dos Petit Comités. 

D) A noção de cidadão. 
 

35)  A perseguição ao comunismo tornou-se extremada 
durante a Guerra Fria nos Estados Unidos. Todos os 
eventos abaixo ilustram corretamente episódios de 
clara perseguição aos comunistas, EXCETO: 

 

A) A criação da CIA. 

B) O caso Watergate. 

C) O macartismo. 

D) A execução de Julius e Ethel Rosenberg. 
 

36)  Sobre a estrutura econômica da sociedade feudal é 
INCORRETO afirmar:  

 

A) Que era essencialmente agrária, sendo a terra a 

principal fonte de riquezas. 

B) Que o feudalismo se identificou com uma economia 

natural, não visando a criação de excedentes e 

inexistindo o comércio. 

C) Que o feudo compreendia três partes principais: a 

reserva senhorial, as terras arrendadas e as terras 

comuns. 

D) Que o feudo não era apenas a unidade econômica do 

sistema, constituindo ainda a unidade territorial e 

político-jurídica da sociedade feudal. 

 

37)  Com relação à visão de mundo renascentista, 
elemento típico do período de transição do 
feudalismo ao capitalismo, pode ser apontadas as 
seguintes características, EXCETO:  

 

A) A secularização da cultura. 

B) A separação entre fé e razão. 

C) A verdade é obtida pela experimentação, pela 

observação e pela razão. 

D) O ascetismo em contraposição ao hedonismo 

medieval. 

38)  A sociedade europeia ocidental passou, a partir de 
meados do século XVIII, por um processo de 
transformação global que marcou o estabelecimento 
do sistema capitalista como modo de produção 
predominante. Essa transformação, atingindo todos 
os níveis da estrutura social, teve no nível econômico 
sua concretização na Revolução Industrial. 

 

Podemos apontar como fatores que deram condições 

ao início da Revolução Industrial na Inglaterra, 

EXCETO:  

 

A) A acumulação de capitais nas mãos da burguesia. 

B) A ampliação do mercado externo pela obtenção de 

colônias. 

C) A predominância política da burguesia no 

Parlamento. 

D) A retração do mercado interno. 

 

39)  A Revolução Industrial deve ser entendida como o 
conjunto de transformações ocorridas na indústria, 
agricultura, nos transportes, bancos, no comércio, 
nas comunicações, em suma, em toda a economia 
que se tornou capitalista. 

 

Os principais efeitos da Revolução Industrial foram, 

EXCETO:  

 

A) A afirmação do capitalismo como modo de produção 

dominante. 

B) A burguesia e o proletariado como classes básicas e 

harmônicas na nova estrutura social. 

C) A falência das antigas corporações e manufaturas, a 

proletarização dos antigos artesãos e o surgimento 

de uma Questão Social, de vez que as condições do 

proletariado eram precárias. 

D) A utilização constante de máquinas e maior divisão 

técnica do trabalho. 

 

40)  Para fazer frente à Grande Depressão (1929-1933), 

nos EUA foi adotado um conjunto de medidas novas 

– o New Deal – para debelar a crise. São medidas 

desse programa, EXCETO:  

 

A) A política do laissez-faire. 

B) Controle da produção e dos preços na agricultura e 

na indústria. 

C) Fortalecimento das associações operárias, através de 

uma política populista. 

D) Investimentos estatais em obras públicas. 

 

 


