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Nome : 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II HISTÓRIA

 

Este caderno de questões está constituído de 30 questões: 
Língua Portuguesa:10 Matemática:05 Conhecimentos Gerais e Atualidades:05 Conhecimentos Específicos:10 

 

LEIA ATENTAMENTE 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (duas) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Para responder às questões 1, 2 e 3, leia atentamente o 
texto a seguir: 

 
A importância da alimentação saudável na infância 

 

Por Bem Viver em Minas, em 12/03/2021. 

 

Poucas coisas são tão gratificantes para os pais quanto ver 
os seus filhos se alimentando bem. Todo mundo quer ver 
um filho sempre com um prato cheio de legumes e 
verduras e, pelo menos a maioria, sabe que uma 
alimentação correta nos primeiros anos da vida é 
fundamental para que ele se torne um adulto saudável. Um 
discurso que funciona bem na teoria, mas que, na prática, 
não ocorre da forma como é enunciado. Isso ocorre pelos 
mais diversos fatores, que vão desde a situação 
socioeconômica, passando pelos hábitos culturais, até a 
rotina turbulenta e a falta de tempo das pessoas, 
principalmente nos grandes centros. 

 

Em 2018, o Unicef – Fundo das Nações Unidas para a 
Infância – divulgou dados que mostram que, no mundo 
todo, 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem 
de déficit de crescimento ou estão muito baixas para a 
idade, sendo que 50 milhões delas apresentam baixo peso 
para a sua altura. No mesmo estudo, o órgão internacional 
diz que 340 milhões de crianças com menos de 5 anos 
sofrem de fome, caracterizada pela falta de nutrientes 
essenciais como vitamina A e ferro, o que prejudica a 
capacidade de desenvolverem todo o seu potencial. O 
levantamento ainda mostra que 40 milhões estão obesas 
ou com sobrepeso.  

 

Números bastante expressivos, que apontam para a má 
alimentação infantil como causa de diversas doenças que 
afetam principalmente as populações mais pobres como a 
do Brasil. Atualmente, a má alimentação infantil é o 
principal fator de risco para o surgimento de doenças. O Dr. 
Paulo Miranda, médico endocrinologista cooperado da 
Unimed BH e vice-presidente da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia, alerta para a gravidade da 
situação que envolve a pouca qualidade da alimentação 
das crianças de maneira geral e as suas consequências: 
“isso é uma preocupação de saúde pública e o impacto em 
termos de doenças crônico-degenerativas será enorme 
com o avançar da idade desse grupo populacional”. 

 
(Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/especial-publicitario/bem-viver-em-
minas/noticia/2021/03/12/a-importancia-da-alimentacao-
saudavel-na-infancia.ghtml, adaptado) 
 

1) De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 

a) Grande parte da população sabe que uma alimentação 
adequada na infância não tem impacto direto na saúde da 
vida adulta. 

b) Apesar das más condições de vida, as crianças de 
populações mais pobres são as menos afetadas pela 
alimentação inadequada.  

c) A má alimentação das crianças tem como uma de suas 
consequências doenças crônico-degenerativas, as quais 
não são uma preocupação de saúde pública. 

d) De acordo com o Unicef, mais de 300 milhões de 

crianças menores de 5 anos de idade sofrem com a falta 
de nutrientes como o ferro e a vitamina A. 
 

2) Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, às classificações CORRETAS das 
junções entre as letras em destaque nos termos do 
excerto a seguir: 

Todo mundo quer ver um filho sempre com um prato 

cheio de legumes e verduras e, pelo menos a maioria, 

sabe que uma alimentação correta nos primeiros anos 

da vida é fundamental para que ele se torne um adulto 

saudável. 
a) Encontro consonantal – encontro consonantal – dígrafo 
consonantal.  

b) Encontro consonantal – dígrafo consonantal – encontro 
consonantal. 

c) Dígrafo consonantal – encontro consonantal – dígrafo 
consonantal. 

d) Dígrafo consonantal – dígrafo consonantal – encontro 
consonantal.  
 

3) No que diz respeito às sílabas tônicas, assinale a 
alternativa que corresponde, respectivamente, às 
classificações CORRETAS dos termos em destaque no 
excerto a seguir: 
Isso ocorre pelos mais diversos fatores, que vão desde 
a situação socioeconômica, passando pelos hábitos 
culturais, até a rotina turbulenta e a falta de tempo das 
pessoas, principalmente nos grandes centros. 

a) Oxítona – paroxítona – proparoxítona.  

b) Paroxítona – proparoxítona – paroxítona. 

c) Oxítona – proparoxítona – paroxítona. 

d) Proparoxítona – paroxítona – proparoxítona.  
 

4) Assinale a alternativa que CORRESPONDE à figura 
de linguagem em destaque no excerto a seguir: 
“Só um tio só que casou e que tem filho. Em 
compensação, ele disparou, teve nove! Agora, já 
minhas tias, todas elas casaram, todas elas tiveram 
filhos, né?”  
(VASCO, 2006 apud AZEREDO, 2010) 

a) Hipérbato. 

b) Pleonasmo. 

c) Hipérbole. 

d) Metonímia. 
 

5) Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
divisão silábica: 

a) A divisão silábica correta do termo feijão é fe-i-jão, pois 
as letras “e” e “i” formam um ditongo, e ditongos sempre se 
separam.   

b) A divisão silábica correta do termo macarrão é ma-ca-
rrão, pois as letras “r” e “r” formam um encontro 
consonantal, e encontros consonantais jamais se separam.  

c) A divisão silábica correta do termo psicologia é psi-co-lo-
gia, pois as letras “p” e “s” formam um encontro 
consonantal, e encontros consonantais jamais se separam.  

d) A divisão silábica correta do termo psicologia é psi-co-lo-
gi-a, pois as letras “i” e “a” formam um hiato, e hiatos 
sempre se separam. 
 
6) Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
estão grafadas CORRETAMENTE: 

a) Possibilidade – passível – passarela. 

b) Macificação – mezentério – moçada.  

c) Ezímio – exame – possilga.  



 

d) Pocilga – possessivo – pasciflora.  
 
7) Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito 
ao uso da crase: 

a) Na oração Helena obedeceu à avó, ocorre crase, pois 
avó é um adjetivo feminino, e adjetivos femininos exigem o 
uso anterior da crase.  

b) Na oração Os vestidos custam à partir de cinquenta 
reais, ocorre crase, pois a crase sempre precede verbos.   

c) Na oração João Bedelho saiu às pressas, a crase 
ocorre, pois às pressas é uma locução adverbial, e 
algumas locuções adverbiais, como às vezes, exigem o 
uso da crase. 

d) Na oração Amélia Maria faz faculdade a noite, a crase 
não ocorre, pois noite é um dos poucos substantivos 
femininos que impedem o uso da crase.  

 
8) Assinale a alternativa que corresponde 
CORRETAMENTE aos respectivos processos de 
formação das palavras passatempo, noroeste e 
subsolo:  

a) Derivação prefixal, derivação sufixal e composição por 
aglutinação. 

b) Derivação sufixal, composição por justaposição e 
derivação prefixal.  

c) Composição por justaposição, composição por 
aglutinação e derivação prefixal.  

d) Composição por aglutinação, derivação prefixal e 
derivação sufixal. 
 
Para responder às questões 9 e 10, leia atentamente o 
excerto a seguir: 

 

(PALHAÇO, entrando) 
Peço desculpas ao distinto público que teve de assistir a 
essa pequena carnificina, mas ela era necessária ao 
desenrolar da história. Agora a cena vai mudar um pouco. 
João, levante-se e ajude a mudar o cenário. Chicó! Chame 
os outros. 

 

(Ariano Suassuna, em O auto da compadecida, 1980) 

 
9) Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, às classificações CORRETAS dos 
elementos em destaque no texto de Ariano Suassuna: 

a) Artigo indefinido – artigo definido – preposição.  

b) Artigo definido – preposição – preposição + artigo 
indefinido. 

c) Preposição – artigo definido – artigo indefinido.  

d) Preposição + artigo definido – artigo definido – 
preposição.  
 
10)A partir do texto lido, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) O termo, distinto público é um substantivo composto.  

b) O termo carnificina funciona como um adjetivo em 
relação à pequena. 

c) O verbo desenrolar funciona como um substantivo, uma 
vez que há um artigo antecedendo-o, o qual está unido a 
uma preposição.  

d) O termo cenário é um substantivo abstrato. 

 
MATEMÁTICA 

 

11) Em julho, um homem decidiu comprar um carro no 
valor de R$ 35500,00. Tinha uma quantia guardada, no 

valor de R$ 25300,00, iria usá-lo para dar entrada no 
carro. O restante, pagaria parcelado, de forma que em 
dezembro, faltaria menos de R$ 5000,00 para quitar o 
carro. Como o valor da entrada seria alto, e o carro 
seria quitado ainda no mesmo ano, o vendedor decidiu 
parcelar o restante do valor do carro à vista. Sendo 
assim, qual o valor das parcelas, para que em 
dezembro, sobre os R$ 5000,00 desejados, sabendo 
que em dezembro também será paga uma parcela? 

a)R$ 1040,00. 

b)R$ 5000,00. 

c)R$ 140,00. 

d)R$ 866,66. 

 

12) De acordo com levantamento divulgado pela 
Unesco, o Brasil possui a oitava maior população de 
adultos analfabetos. São cerca de 14 milhões de 
pessoas. 

Divulgado em: 

http://www.veja.abril.com.br/blog/impavido-
colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-
analfabetos-do-mundo/ 

Acesso em: 09. Junho 2021. 
 

Segundo o gráfico acima, qual a diferença entre a 
média dos adultos analfabetos dos países que estão 
nos 1º, 5º e 10º lugares, e a do número de adultos 
analfabetos no Brasil? 

a)1125. 

b)156,85. 

c)113,9. 

d)99,9. 

 

13) Com uma escada, um morador pretende subir no 
telhado de sua casa, e ao colocar a ponta da escada no 
telhado, percebeu que a escada forma um triângulo 
retângulo com a parede da casa, de forma que o ângulo 
entre a escada e o chão seja igual a 30°. Para que a 
escada possa ficar mais inclinada, este homem 
colocou a escada um pouco mais perto da parede, de 
forma que o comprimento, em relação a escada, do 

chão ao telhado seja igual a  √  metros, e o ângulo 
formado entre a escada e o chão seja igual a 60°. Qual 
o comprimento total da escada usada por esse 
homem? 

a)2 metros. 

b)4 metros. 

c)6 meros. 

d)8 metros. 

 

14) As expressões numéricas, são expressões entre 

http://www.veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/
http://www.veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/
http://www.veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/


 

números que envolvem, entre outras, as quatro 
operações básicas. Em alguns casos, quando se 
entende como realizar essas operações, existem 
confusões na solução de uma expressão numérica, em 
relação a ordem que essas operações são realizadas. 
Sendo assim, qual o valor numérico da expressão 

           (          )          ? 

a)2,2282. 

b)-2,282. 

c)2,0213. 

d)11,764. 

 

15) Um arquiteto, deve projetar em uma cidade, duas 
vias paralelas. Para isso, desenhou uma delas, 
chamando-a de rua 1. Pra poder desenhar a outra, 
traçou uma reta que cruzasse a rua 1, de forma que o 
menor ângulo entre essa reta e a rua 1 é de 55°. Assim, 
desenhou a rua 2, formando ângulos congruentes aos 
formados entre essa reta e a rua 1. Qual o valor do 
maior ângulo entre a reta traçada e a rua 2? 

a)55°. 

b)125°. 

c)35°. 

d)145°. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

16) “Previdência, Saúde e Educação públicas foram 
devastadas desde a década de 70. Famílias gastam um 
terço de sua renda com saúde; maioria dos 
aposentados vivem em condições precárias e jovens 
se endividam por toda a vida para estudar”. 

Os eventos citados anteriormente foram as motivações 
para revoltas que ocorreram em qual país nos anos de 
2019-2020?  

a)Estados Unidos. 

b)Chile. 

c)França. 

d)Brasil. 

 

17) O canal de Suez possui uma relevância na 
economia global, é um dos principais canais do 
mundo, sendo assim, assinale a alternativa que melhor 
representa a importância desse canal para o mundo é:  

a)Representa quase um terço do tráfego mundial de navios 
e concentra grande parte do petróleo transportado pelo 
mar.  

b)Trecho importante no transporte de mercadorias entre a 
China e os EUA, uma das maiores rotas de transporte 
marítimo do mundo. 

c)Quem controla esse canal é a França, que multou a 
empresa em mais de 100 milhões de euros, isso ocorreu 
devido ao prejuízo causado por embarcação que ficou mais 
de uma semana encalhada no local. 

d)Representa mais da metade do tráfego marítimo mundial 
de navios, com ênfase no transporte de soja e carne para a 
Europa. 

 

18) Com relação a pandemia do COVID-19, é sabido 
que os primeiros casos registrados na China, 
posteriormente a isso, rapidamente se espalhou por 
outros países do mundo, sendo assim quais as 
possíveis causas dessa rápida expansão?  

a)Os ventos do clima das monções contribuíram para levar 
o vírus até os países vizinhos. 

b)O comércio de produtos industrializados levava o vírus 

pelos navios mundo afora. 

c)A globalização e o fato da China ser o país mais 
populoso do planeta. 

d)Animais contaminados escaparam do mercado de 
Wuhan e contribuíram para expandir o vírus. 

 

19) Sobre as eleições dos Estados Unidos em 2020 
qual foi o resultado?  

a)Donald Trump venceu Joe Biden. 

b)Joe Biden venceu Barack Obama. 

c)Barack Obama venceu Donald Trump. 

d)Joe Biden venceu Donald Trump. 

 

20) “Os Rios Voadores são uma espécie de curso 
d’água invisível que circula pela atmosfera. Trata-se da 
umidade gerada pela ________ e que se dispersa por 
todo o continente sul-americano. As principais regiões 
de destino são o Centro-Oeste, Sudeste e o Sul do 
Brasil, de forma que alguns pesquisadores afirmam 
que, sem essa umidade, o ambiente dessas regiões 
transformar-se-ia em algo parecido com um deserto” 
(MUNDO EDUCAÇÃO). 

O termo que melhor completa o item acima é:  

a)Floresta Amazônica 

b)Cordilheira dos Andes 

c)Floresta das Guianas 

d)Massa de ar Polar 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21) Assinale a alternativa que está relacionada ao 
Segundo Reinado: 

a)Nesta fase, a população, de modo geral, estava satisfeita 
com a forma como o príncipe regente comandava o país, e 
não houve manifestações ou propostas contra o seu 
governo. 

b)Durante o Segundo Reinado houve um aumento da 
participação popular na decisão dos rumos tomados pelo 
país, permitindo que o cenário político fosse marcado pela 
estabilidade. 

c)Nesse momento pode-se perceber o desenvolvimento de 
uma classe média, que era responsável por intermediar as 
relações entre os grupos que ocupavam o topo e a base da 
hierarquia social. 

d)A melhora da economia, derivada principalmente das 
fartas colheitas, da crescente valorização do café no 
mercado internacional e da consequente alta no valor das 
ações das empresas existentes nesse período, ajudam a 
explicar o fato de o movimento republicano não ter 
representado uma séria ameaça à Monarquia. 

 

22) Além de todas as questões de conflito que 
permearam o regime imperial, que aspecto corroborou 
mais profundamente para que o mesmo chegasse ao 
fim? 

a)O excesso de valores morais praticados, como forma de 
agradar às elites a ao clero. 

b)A indisposição/incapacidade do governo imperial para a 
realização de reformas. 

c)A valorização sem medida da classe dos militares, em 
detrimento das demais. 

d)O aumento da popularidade do imperador junto às 
classes mais baixas, o que não era bem-visto pelas classes 
mais elevadas. 

 
23) Analise as informações abaixo, que tratam sobre a 



 

posição política ocupada pela Igreja Católica durante o 
período da República da Espada (1889-1894), e em 
seguida assinale a alternativa CORRETA: 

I) Uma das primeiras providências tomada pelo 
governo republicano foi decretar a laicidade do Estado, 
ou seja, separar-se da esfera religiosa na hora de tomar 
as decisões relacionadas ao futuro do país, e o 
documento que concretizou essa decisão foi o Decreto 
119-A. 

II) A partir da separação entre Estado e Igreja Católica, 
o governo passou a agir totalmente por conta própria e 
sem influência do clero católico; os membros deste, 
por sua vez, resignaram-se a atuar apenas dentro dos 
templos e das instituições que permaneciam em seu 
poderio. 

III) Declarada a laicização do Estado, os membros da 
alta hierarquia da Igreja Católica não se deixaram 
abater; apesar das perdas materiais oriundas do 
confisco de terras e imóveis cedidos na época do 
Império, viram-se munidos de liberdade de articulação; 
já que não precisavam mais submeterem-se às 
determinações da família imperial, utilizaram diversos 
meios para se aproximar da população brasileira e 
exercerem sua influência. 

IV) A Igreja Católica não aceitou com passividade a 
concretização do projeto de laicização imposto pelo 
Estado. Revoltas ocorreram em diversos pontos do 
país, promovidas pelos bispos e pelos católicos 
devotos que os apoiavam, o que acabou por fornecer 
um caráter violento à República da Espada. 

a)V, V, V, F. 

b)F, V, V, F. 

c)V, F, V, F. 

d)F, V, V, F. 

 
24) Aponte o principal motivo que levou o presidente 
Marechal Deodoro da Fonseca a adotar a prática 
econômica de emissão de papel-moeda, proposta pelo 
então Ministro da Fazenda Rui Barbosa, durante seu 
governo: 

a)O fato de o Brasil ser, nesse período, um país 
dependente da cafeicultura, acabava por torná-lo uma 
espécie de refém de seu modelo econômico. A fim de 
tentar desenvolver a atividade industrial, e estimular a 
produção agrícola diversificada, Deodoro da Fonseca 
lançou mão do Encilhamento. 

b)Nesse momento o Brasil já estava em processo 
acelerado de desenvolvimento industrial e havia falta de 
recursos para que ocorressem mais investimentos; sendo 
assim, o marechal Deodoro adotou a prática emissionista 
para auxiliar os donos das indústrias. 

c)Deodoro da Fonseca devia muitos favores aos 
integrantes da pasta da Fazenda. Como forma de 
retribuição à ajuda recebida para chegar ao poder, nomeou 
Rui Barbosa como ministro e adotou a prática econômica 
proposta por ele para estimular a agricultura e torná-la o 
principal campo de investimento. 

d)A estagnação da cafeicultura e do setor têxtil fez com 
que o Brasil necessitasse de novas alternativas para 
desenvolver sua economia. Assim, o governo de Deodoro 
da Fonseca lançou mão da prática de emissão de papel-
moeda, conhecida como Encilhamento, para estimular a 
atividade agrícola e industrial. 

 
25) Assinale a alternativa que contém o nome de dois 
presidentes brasileiros do período conhecido como 
Regime Militar, em que o aumento da inflação e da 

dívida externa caracterizavam o cenário econômico do 
seu governo, apesar dos esforços para seguir o rumo 
contrário: 

a)Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva. 

b)Arthur da Costa e Silva e João Goulart. 

c)João Goulart e Ernesto Geisel. 

d)Ernesto Geisel e João Figueiredo. 

 

26) As festas realizadas para prestar culto ao deus 
Dionísio deram origem a dois importantes gêneros 
literários durante o período conhecido como Grécia 
antiga (XII - II a.C.): a comédia e a tragédia. Assinale a 
alternativa que contém sequencialmente dois exemplos 
de cada respectivo gênero: 

a)Medeia (Eurípedes) e Antígona (Sófocles); As Vespas 
(Aristófanes) e o Misantropo (Menandro). 

b)Antígona (Sófocles) e Lisístrata (Aristófanes); Os Persas 
(Ésquilo) e As Vespas (Aristófanes). 

c)Lisístrata (Aristófanes) e o Misantropo (Menandro); 
Antígona (Sófocles) e Electra (Eurípedes). 

d)Édipo Rei (Sófocles) e Os Persas (Ésquilo); As Nuvens 
(Aristófanes) e As Bacantes  (Eurípedes). 

 

27) A caça predatória de animais selvagens é uma 
prática que persiste ao longo dos séculos. Diversas 
espécies tornaram-se extintas ou encontram-se 
atualmente à beira da extinção. Na maioria dos casos o 
caçador é movido pela ambição de riquezas. No 
entanto, há séculos, essa prática também envolve a 
ambição por poder, influência, para medir forças. 
Pensando nisso, qual dos territórios abaixo mais se 
destacou no período antigo pelo abate de animais 
como forma de demonstrar sua grandiosidade? 

a)Mesopotâmia. 

b)Egito. 

c)Grécia. 

d)Roma. 

 

28) Que importante historiador especialista em Idade 
Média escreveu um artigo onde descrevia o feudalismo 
como uma espécie de mentalidade medieval? 

a)Georges Duby. 

b)Régine Pernoud. 

c)Jacques Le Goff. 

d)Jean-Claude Schmitt. 

 

29) Qual o principal motivo que levou ao assassinato 
do arquiduque Francisco Ferdinando e, 
consequentemente ao desencadeamento da Primeira 
Guerra Mundial? 

a)A morte do arquiduque foi, na verdade, um efeito 
colateral de um ataque maior planejado pelos nacionalistas 
sérvios ao território da Bósnia-Herzegovina. 

b)O arquiduque defendia a ideia de que os povos do 
império austro-húngaro deveriam ser detentores de maior 
autonomia, o que ia contra os objetivos da Sérvia, que 
almejava implantar sua política nacionalista. 

c)O império austro-húngaro era detentor de um território 
cheio de riquezas ambicionadas pela Sérvia; diante da 
negativa do arquiduque em fechar um acordo comercial 
que a beneficiasse, foi planejado e colocado em prática um 
plano para assassiná-lo. 

d)O arquiduque era visto como um governante muito 
ambicioso, e por isso o movimento nacionalista da Sérvia 
decidiu livrar-se dele, de forma a tornar a região por ele 
representada um território com mais autonomia. 



 

 

30) Sobre a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
assinale a alternativa CORRETA: 

a)Foi um conflito composto por diversas fases, sendo a 
mais longa delas conhecida como Batalha de Verdun. 

b)Durante a Primeira  Guerra Mundial objetivava-se 
expandir a ideologia nacionalista, no entanto, este aspecto 
não é observado na mesma proporção durante o período 
da Segunda Guerra Mundial. 

c)A Segunda Guerra Mundial foi responsável por provocar 
alterações significativas na estrutura social e no 
alinhamento político do mundo. 

d)Esse conflito levou à reorganização territorial de diversos 
países, sendo a diminuição da dependência dos territórios 
menores em relação às grandes potências um fator 
relevante nesse momento. 

 

 
 


