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HISTÓRIA 

 
50) “No dia seguinte, centenas deles se entregaram, atendendo a um apelo do governo. Um grupo se dispôs, porém, a 
resistir. O forte voltou a ser bombardeado por mar e por aviões. Dezessete militares, com a adesão ocasional de um civil, 
decidiram sair pela praia de Copacabana, ao encontro das forças governamentais. Na troca de tiros, morreram dezesseis, 
ficando feridos os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Os Dezoito do Forte começavam a criar a legenda do 
tenentismo. ”   
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 5ª edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997. Página 308. 

 
 O texto evidencia uma revolta do movimento tenentista brasileiro. Acerca desse movimento, assinale a alternativa 
correta. 
 

A  A Revolta do Forte de Copacabana foi uma tentativa de impedir a posse de Humberto Castelo Branco após a efetivação 
do regime militar no Brasil. 

B  Combateram principalmente o governo provisório de Getúlio Vargas e exigiam a criação de uma nova constituição. 

C  As principais revoltas tenentistas ocorreram após a implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas, com o apoio de 
militares de alta patente.   

D  Ocorreu na chamada República Velha ou Oligárquica. Buscavam mudanças no cenário político, administrativo e 
eleitoral do Brasil.  

Alternativa correta: o tenentismo foi um típico movimento da República Velha. 

 
==================================================================================================== 
 

51) Acerca do processo de independência da América espanhola e suas consequências, todas as alternativas estão corretas, 
exceto a: 
 

A  No Congresso do Panamá, em 1826, Simon Bolívar propôs uma integração entre as nações do continente. Os poderes 
locais não abriram mão de sua autonomia e a ideia fracassou. 

B  Ao propor a Doutrina Monroe “a América para os Americanos”, os Estados Unidos eram contrários a interferência 
europeia na América, porém, tal doutrina expressava uma política imperialista estadunidense no continente. 

C  As estruturas políticas após a independência e o surgimento de vários países, não efetivou uma grande mudança no 
poder; as camadas populares foram alijadas do poder e os caudilhos garantiram um poder absoluto em seus domínios. 

D  O início da luta pela ruptura com a Espanha foi comandada pelos chapetones e articulada nos moldes da Independência 
dos Estados Unidos da América, unificando-se todas as juntas governamentais num governo unitário.  

Alternativa correta: A ruptura com a Espanha foi realizada pela elite criolla e não houve fragmentação pois cada cabildo 
defendia seus interesses.    
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52) Em 2018 a nossa atual Constituição Republicana completou 30 anos. É famosa a foto de Ulysses Guimarães promulgando 
a constituição em 1988.  
 Nesse contexto, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luisfranciscocarvalhofilho/2018/06/a-constituicao-de-88.shtml 

 

A  Voto facultativo para jovens com idade entre 16 e 18 anos. 

B  Fim da censura aos meios de comunicações. 

C  Criação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 

Alternativa correta: a afirmação está errada, pois o FGTS foi criado durante o Regime Militar no Brasil.  

D  O presidente da República na época da promulgação da constituição era José Sarney. 
 
==================================================================================================== 
 

53) Quase noventa anos já se passaram da Crise mundial de 1929. Seu início ocorreu nos Estados Unidos e seus reflexos 
atingiram muitos países.  
 Nesse contexto, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

A  O início da crise nos Estados Unidos está ligado diretamente aos gastos militares após a participação na Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918). 

Alternativa correta: a afirmação está errada pois a crise está ligada a superprodução das indústrias estadunidenses.     

B  A diminuição das exportações gerou uma superprodução, produzindo-se mais do que os mercados consumiam, tendo 
como resultados: desemprego e falências de empresas.  

C  As especulações na Bolsa de Valores de Nova York aumentavam. Em 1929 os investidores tentavam vender suas ações. 
Muita gente vendendo e ninguém comprando, essa situação causou o “crash” (quebra) da bolsa.  

D  O Brasil foi atingido principalmente nas suas exportações de café. Os Estados Unidos eram um dos principais 
compradores e diminuíram muito a importação do café brasileiro. 
 
==================================================================================================== 
 

54) O período conhecido como Estado Novo (1937-1945) foi uma das fases em que Getúlio Vargas exerceu o poder executivo 
no Brasil. Acerca desse período e de suas principais características, assinale a alternativa correta. 
 

A  Revolução Constitucionalista iniciada em São Paulo. 

B  Censura aos meios de comunicação e atividades culturais, a cargo principalmente do DIP (Departamento de Imprensa 
e Propaganda). 

Alternativa correta: no período em destaque o rádio era o mais popular meio de comunicação. 

C  Tentativa da Aliança Nacional Libertadora (ANL) de promover um levante armado, sendo desarticulada e derrotada 
pelas forças do governo. O episódio ficou conhecido como Intentona Comunista. 
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D  Criação da Petrobrás e o atentado contra Carlos Lacerda. 
 
==================================================================================================== 
 

55) A Grécia antiga é uma das civilizações da antiguidade clássica. Na sua formação política e social, a civilização dos helenos 
passou por diversas fases. 
 
  Acerca da história política, social e militar da Grécia antiga, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

A  Com encenações feitas ao ar livre, o teatro grego era dividido basicamente em tragédia e comédia, abordando temas 
humanos e mitológicos. 

B  Em Esparta, os hilotas pertenciam ao Estado e eram provenientes de populações conquistadas pelos espartanos e sua 
mão de obra era utilizada principalmente na agricultura.   

C  Na Guerras Médicas, Esparta, liderando a Liga do Peloponeso invadiu e destruiu a cidade de Atenas, iniciando um 
período de hegemonia no mundo grego.   

Alternativa correta: A alternativa está errada pois as Guerras Médicas uniram os gregos contra um inimigo em comum: os 
persas. Portanto, a alternativa está errada e deve ser assinalada.   

D  A chamada idade de ouro de Atenas está vinculada ao governo de Péricles, que caracterizou sua administração pelo 
embelezamento artístico da pólis ateniense. 
 
==================================================================================================== 
 

56) Em 1054, o Cisma do Oriente serviu para acentuar o distanciamento já existente entre Constantinopla e a Igreja da 
Europa Ocidental. Uma das principais consequências do Cisma do Oriente foi: 
 

A  a criação do termo “cristãos novos” para designar a população do Império bizantino que tinha se desfiliado da Igreja 
Romana. 

B  a Convocação das Cruzadas para invadir e conquistar o reino de Jerusalém e a formação de um Exército no Império 
Bizantino para apoiar os cruzados que se dirigiam para a Terra Santa.  

C  o início das Guerras Religiosas, que vai determinar o surgimento da Reforma Protestante e acentuar as divisões internas 
do cristianismo europeu.   

D  o surgimento da Igreja Ortodoxa, ligada ao Patriarcado de Constantinopla e a Igreja Católica Apostólica Romana, 
dirigida pelo Papa. 

Alternativa correta: com o Cisma ocorreu a divisão da cristandade em Ortodoxa e Católica.   

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 
 

   
 


