
 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 037/DDPP/2009 e 086/DDPP/2009   

CARGO: HISTORIADOR 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o tempo 

destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 
 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e 
transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, 
grupo e ordem. Assine no local indicado. 

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 
(quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique 
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas 1 
(uma) é correta. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova. 

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas 
respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

Transcreva com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul as respostas 
para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano 
causado pelo candidato. 

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre 
candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer 
modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo 
desligado). 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se 
retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das 16h 30min (horário oficial de 
Brasília). 

Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o 
qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
___________________________________________ 
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Texto 1 

 
Psicanálise é linguagem 

 
            A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos 
um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, 
emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e 
uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado. 
            O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, 
procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.  
            A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo 
espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro. 
            A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um 
prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num 
ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem. 
            Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e 
espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. 
Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do 
instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho. 
 
Verdades construídas 
            Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a 
comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o 
pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação. 
            O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar 
que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu 
domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo 
que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são 
atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser. 
            Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da 
linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a 
linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre 
outros, Jacques Lacan. 
            Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada 
da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das 
terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira 
como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se 
constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade. 
            Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que 
cada um carrega no coração do seu ser. 
 
(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 
2007. Especial Psicanálise & Linguagem.) 
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01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  

A(  ) quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que 
revela seu mundo interior. 

B(  ) o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de 
relações entre as palavras. 

C(  ) muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem 
conter algo da verdade que há em nós. 

D(  ) o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o 
contrário. 

E(  ) os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a 
anunciada morte da psicanálise. 

 
 

02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 

(  )  O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, 
apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam. 

(  )  A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um 
pedacinho de verdade. 

(  )  Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: 
Jacques Lacan. 

(  )  O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele 
a maneja como um instrumento, ora ela o influencia. 

(  )  “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre 
de Babel (linha 9). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – F – F – V – V  
B(  ) F – V – V – F – F  
C(  ) V – F – F – V – V  
D(  ) V – V – V – F – F  
E(  ) V – F – F – V – F  
 
 

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo. 

I.  A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um 
instrumento. (linhas 1-2) 

II.  O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura 
verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6) 

III.  Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre. (linhas 21-22) 

IV.  Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, 
o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27) 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III. 
B(  ) “Que” é pronome relativo em I, II e IV. 
C(  ) Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas. 
D(  ) Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda 

ocorrência. 
E(  ) A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma 

vez que não altera o sentido da frase. 
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04) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em 

detrimento de”. 

B(  ) o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13). 

C(  ) não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” 
(linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural. 

D(  ) o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo. 

E(  ) no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a 
próclise é opcional. 

 
 
 

05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às palavras 
sublinhadas no excerto do texto 1. 

 
“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a 
busca de um significado” (linhas 3-4). 

 
(  )  de um significado é complemento verbal da palavra busca. 

(  )  quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo. 

(  )  para é preposição que traz ideia de finalidade. 

(  )  a é preposição que determina a palavra leitura. 

(  )  a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – V  

C(  ) F – V – V – F – F  

D(  ) V – F – F – V – F  

E(  ) V – F – V – F – V  
  
 
 

06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase 
estabelece, explicitamente, com a anterior, uma relação de conclusão. 

 
A(  ) “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25) 

“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25) 

B(  ) “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do 
instrumento.” (linhas 14-15) 
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre.” (linhas 21-22) 

C(  ) “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9) 
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada 
um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)   

D(  ) “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2) 
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e 
cinema.” (linhas 2-3)  

E(  ) “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” 
(linhas 19-20) 
“Eu  domino  a  linguagem  e  vou  até  fazer  um  curso  de  oratória  para  fascinar  o  mundo.” 
(linhas 22-23)  
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07) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  
 
(  )  No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto. 

(  )  Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra 
também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no 
acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8) 

(  )  O tempo verbal predominante no texto é o presente. 

(  )  Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é 
formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: ousadia (linha 27); permanência 
(linha 32); anunciada (linha 30); linguística (linha 9).   

(  )  Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão 
sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) V – V – F – F – F  

C(  ) F – V – V – F – V 

D(  ) F – F – F – V – V 

E(  ) V – V – V – F – V 
 
 
 
08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1. 
 

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no 
mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, 
não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11) 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”. 

II.  Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal. 

III.  Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal. 

IV.  Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

D(  ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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Texto 2 

 
SOS Gramatical 

Uma esquina educativa 
 
           Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma 
dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve insossa?”, repetiu a 
plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das 
perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria 
bico. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.” 
           Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico 
mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 
horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol 
– se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções 
gramaticais da palavra que (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são 
feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade 
preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão 
economiza o telefonema. 
           Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e 
o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo Dicionário de Nomes de 
Bebês, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está 
aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. acidental] duvidar um tanto dos rigores 
do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação, 
certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval. 
          Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e 
quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de 
oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais. 
           Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por 
vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos 
limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, 
alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, 
Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia O Bem-
Amado?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a 
consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do 
padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha. 
 

(Adaptado de SOS Gramatical. Piauí, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009) 
 

 
 
09) Com base no texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.  

B(  ) A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras 
gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.   

C(  ) No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de 
uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais  
comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.  

D(  ) No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao 
mesmo referente.  

E(  ) O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber 
responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.  
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10) Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA. 

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se 
escreve insossa?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte 
enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria bico.” (linhas 1-5) 

 
A(  ) A palavra bico está em itálico porque se trata de um neologismo. 

B(  ) A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”. 

C(  ) O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que 
Illiana acabara de receber. 

D(  ) As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto. 

E(  ) A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações 
sintático-semânticas. 

 
 

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo. 
 

1. “Tal  como  canja  de  galinha  e  água-benta, um  Aurélio  ou  um  Houaiss  nunca  é  demais.” 
(linhas 5-6) 

2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” 
(linhas 30-31) 

3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em 
dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra 
que.”  (linhas 8-11) 

4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16) 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) causalidade / concessão / temporalidade / adição 

B(  ) comparação / causalidade / finalidade / adição 

C(  ) comparação / oposição / temporalidade / adição 

D(  ) condicionalidade / causalidade / explicação / alternância 

E(  ) alternância / concessão / finalidade / restrição  
 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita CORRETA da frase abaixo, do ponto de vista da 

norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.   

“IIliana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido 
há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8) 

 
A(  ) A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão 

Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora. 

B(  ) Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas 
linguístico que a prefeitura da cidade mantém.  

C(  ) A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, 
sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.  

D(  ) Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da 
cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.   

E(  ) A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é 
um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora. 
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13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 
 
I.  “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1) 

II.  “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais”. (linhas 5-6) 

III.  “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16) 

IV.  “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta 
diariamente, essa poderia entrar na categoria bico”. (linhas 3-5) 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor. 

B(  ) Somente as frases II e III expressam a opinião do autor. 

C(  ) Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor. 

D(  ) Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor. 

E(  ) Somente as frases I e III expressam a opinião do autor. 
 
 
 
14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é SINÔNIMO do termo transcrito do texto 2. 
 
A(  ) destrinchar (linha 10)  =  esmiuçar 

B(  ) oráculo (linha 23)  = pregador 

C(  ) polpudo (linha 16)  =  vultuoso 

D(  ) altivez (linha 20)  =  alteridade 

E(  ) instados (linha 25)  =  intencionados 
 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008). 
 
 
(  )  Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as 

exceções são muitas. 

(  )  Mesmo assim, sempre haverá dúvidas. 

(  )  No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário. 

(  )  Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras. 

(  )  Afinal, quem não tem dúvidas não aprende. 

(  )  Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba. 
 

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.  

 
 

A(  ) 6,  3,  2,  1,  4,  5 

B(  ) 2,  3,  5,  4,  6,  1 

C(  ) 6,  5,  4,  3,  2,  1 

D(  ) 5,  4,  3,  2,  6,  1 

E(  ) 2,  4,  5,  1,  6,  3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16) Com relação a acontecimentos históricos ocorridos no Brasil e no mundo durante o século XXI,  
assinale a alternativa CORRETA.  

 
A(   ) Na China, uma das potências econômicas mundiais, foram realizados os Jogos Olímpicos, 

boicotados pelos estadunidenses em virtude do regime comunista existente no país sede das 
Olimpíadas.  

B(   ) A crise econômica que eclodiu no mundo provocou problemas financeiros para muitas 
empresas estadunidenses e europeias, bem como desemprego, porém poupou o Brasil e o 
Japão dos mesmos problemas.  

C(   ) Luís Inácio “Lula” da Silva, pelo fato de pertencer aos quadros do Partido dos Trabalhadores, 
conseguiu impedir que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) promovessem 
invasões de propriedades rurais.  

D(   ) O Estado de Santa Catarina foi atingido por enchentes que provocaram mortes, destruição e 
prejuízos econômicos. A solidariedade da população brasileira se manifestou, porém houve 
desvios de produtos doados, fato noticiado pela imprensa nacional.   

E(   ) No Oriente Médio foi assinado um acordo de paz entre as autoridades palestinas e israelenses, 
pondo fim aos conflitos armados que já se prolongavam por mais de um século. 

 
 
17) Com relação aos acontecimentos ocorridos no período histórico denominado Idade Moderna, 

analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O Mercantilismo representou uma centralização política e um intervencionismo estatal na 

economia. 
II. A Reforma Religiosa significou uma cisão da cristandade ocidental. 
III. O Reino de Portugal desempenhou um papel de destaque nas Grandes Navegações no 

Atlântico. 
IV. As práticas escravocratas foram retomadas durante a colonização da América, exceto pelos 

Reinos Católicos. 
V. Os missionários jesuítas impediram a escravização dos povos da América com os Aldeamentos e 

as Reduções.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas I e III são corretas.  

B(   ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II e V são corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

E(   ) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas. 

 
 
18) Sobre o processo de renovação do Socialismo na União Soviética formulado nas décadas de 

1970 e 1980, é CORRETO afirmar que:  
 
A(   ) a Glasnost visava restringir a divulgação das atividades governamentais e o aumento da 

censura. 

B(   ) a Perestroica e a Glasnost se concentravam em um conjunto de propostas programáticas que 
visavam a manutenção da rotina socialista dominante na URSS. 

C(   ) a Perestroica e a Glasnost foram implementadas no governo de Bóris N. Ieltsín. 

D(   ) a Perestroica estava relacionada à reforma do sistema cultural e educacional. 

E(   ) a Perestroica e a Glasnost promoveram a dissolução da fusão entre o partido comunista e o 
Estado.  
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19)  Sobre o Nazismo, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) o apoio popular ao Nazismo teve muito a ver com a utilização do cinema, pois os nazistas 

acreditavam que os filmes eram um dos meios mais modernos e científicos de influenciar as 
massas, devido ao seu efeito penetrante e durável. 

B(   ) o principal livro de apoio ao regime nazista foi a obra comunista Mein Kampf, de autoria de 
Adolf Hitler, no qual ele expressou suas ideias antissemíticas e nacionalistas, sendo, 
posteriormente, adotadas pelo partido nazista. 

C(   ) o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) foi fundado em 1925, logo 
após a quebra das bolsas de valores nos EUA, mesmo ano do assassinato do então presidente 
alemão Paul von Hindenburg. 

D(   ) a eugenia racial, que veio a ser parte fundamental da ideologia de pureza racial nazista, 
procurava criar condições mais propícias à reprodução e ao melhoramento genético da 
comunidade judaica, cigana e mestiça. 

E(   ) também conhecido como Tratado Molotov-Ribbentrop, o pacto germano-soviético tinha como 
principal objetivo fundir o Nazismo com o Comunismo. O pacto durou até 1941, quando a 
Alemanha, sem prévio aviso, iniciou a invasão do território soviético pela Operação 
Barbarossa. 

 
20) Com relação à Guerra das Malvinas, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) a extenuante e custosa vitória no confronto fez o governo conservador de Margaret Thatcher 

perder as eleições de 1983. Por essa razão, Margaret Thatcher, também conhecida como “a 
Dama de Ferro”, conseguiu sua primeira vitória eleitoral apenas em 1987.   

B(   ) o conflito deixou as Forças Armadas Argentinas fortalecidas, tanto em seus equipamentos 
como no pessoal e em sua moral. Vencendo a Inglaterra, o governo militar argentino obteve 
uma importante vitória, especialmente em termos propagandísticos. 

C(   ) o regime militar argentino já vivia uma crise anterior à guerra. Com a derrota, a crise se 
agravou, vindo à tona denúncias de tortura, corrupção e desaparecimento de opositores. 

D(   ) a Operação Rosário consistia em uma série de ações militares inglesas com o objetivo de 
refrear a tomada argentina das Ilhas Malvinas, iniciada sigilosamente sob o comando do 
general Raul Alfonsín. 

E(   ) embora seja denominado de Guerra das Malvinas, o conflito ocorrido entre Argentina e 
Inglaterra na disputa pelas Ilhas Malvinas, em 1982, foi apenas diplomático. O Brasil teve um 
papel importante nas negociações que evitaram o conflito armado, sobretudo devido às boas 
relações entre os ditadores de ambos os países. 

 
21) Sobre a Guerra do Golfo, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) A resposta militar dos Estados Unidos à invasão do Kuwait pelo Iraque contou com o apoio da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e aliados como Grã-Bretanha, França, Egito e Arábia 
Saudita. A expulsão das tropas iraquianas e a libertação do Kuwait foram resultados do 
conflito. 

B(   ) A Guerra do Golfo foi um conflito militar iniciado em 1990 na região do Golfo Pérsico, com a 
invasão do Iraque e Irã por tropas dos Estados Unidos. Embora as principais batalhas tenham 
ocorrido no Iraque, o número de mortes de civis e militares foi maior no Irã. 

C(   ) As forças da ONU, sob as ordens do general Norman Schwarzkopf, desencadearam a 
Operação Iraque Livre, de modo a conter as tropas sírias, principais aliadas dos iraquianos 
naquele momento. 

D(   ) Apesar do cessar-fogo em abril de 1991, o Iraque não foi derrotado e manteve as suas tropas 
no Kuwait, sofrendo, por essa razão, um embargo econômico imposto pela ONU. Sob essa 
restrição, outros países não podiam comprar nada do Iraque, apenas vender. 

E(   ) A Organização das Nações Unidas (ONU) não autorizou a invasão do Iraque, mas impôs um 
embargo econômico a esse país ao final do conflito, em 1991. O embargo, todavia, não causou 
danos à economia iraquiana, devido às suas reservas petrolíferas. 
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22) Em Era dos Extremos: o breve século XX, 1914-1991, considerada uma importante obra de 
referência para o estudo do século XX, o historiador Eric Hobsbawm divide a história do referido 
século em três grandes “eras”.  

Com relação ao assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

A(   ) Era das revoluções; Era do imperialismo soviético; Era do imperialismo estadunidense. 
B(   ) Era dos impérios; Era do liberalismo; Era do capital. 
C(   ) Era da catástrofe; Era de ouro; Era do desmoronamento. 
D(   ) Era dos impérios; Era das revoluções; Era do capital.  
E(   ) Era das grandes guerras; Era das revoluções; Era do capital. 
 
 
23) No que diz respeito ao Mercantilismo e à Expansão Marítima (século XIV e XV), assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Os Estados mercantilistas evitavam a expansão demográfica, pois acreditavam que o aumento 

da população poderia trazer problemas para a formação de um mercado de mão de obra. 
B(   ) Dentre os meios pelos quais o Estado intervinha no Mercantilismo, estavam: o metalismo; o 

protecionismo alfandegário; o incentivo à manufatura e o colonialismo. 
C(   ) A doutrina mercantilista fundamenta-se no pressuposto de que a intervenção do Estado é 

prejudicial para o equilíbrio da balança comercial. 
D(   ) A Igreja Católica recusou-se a envolver-se com a Expansão Marítima por acreditar que ela era 

contrária aos princípios da fé cristã. 
E(   ) Fundada sob a iniciativa de Isabel I de Castela e do rei Fernando II de Aragão, a Escola de 

Sagres tornou-se palco dos primeiros estudos de navegação e projetos de viagens oceânicas. 
 
 
24) Com relação à Reforma Protestante e à Contrarreforma ocorridas no século XVI, identifique se as 

afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) Um dos principais acontecimentos da Contrarreforma foi o massacre da Noite de São 

Bartolomeu. As matanças, organizadas pela casa real francesa, duraram vários meses, 
inicialmente em Paris e depois em outras cidades francesas, vitimando entre 70.000 e 100.000 
protestantes franceses, também conhecidos como huguenotes. 

(   ) Com o Concílio de Trento, a Igreja Católica deu início à catequização dos habitantes de terras 
descobertas, através da ação dos jesuítas, e pôs fim ao temido Tribunal do Santo Ofício.   

(   ) Influenciado por Lutero, João Calvino defendeu que a salvação se daria através de trabalho 
justo e honesto e que o enriquecimento era uma graça divina, não podendo ser condenado. 
Sendo a riqueza uma predestinação divina, nada poderia ser feito para mudar isso.  

(   ) Recorrentemente celebrado como ato fundador da Reforma Luterana, a afixação das 95 teses 
de Martinho Lutero na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg tinha como objetivo defender e 
disseminar a venda de indulgências e o culto às imagens. Devido a essas teses, Lutero foi 
excomungado pelo papa. 

(   ) Uma das reações da Igreja Católica à Reforma Protestante foi a criação do Index Librorium 
Proibitorium (Índice de Livros Proibidos), com o objetivo de evitar a propagação de ideias 
contrárias às defendidas pela Igreja Católica. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
           

A(   ) F  – F – V – F – F  

B(   ) V – F – F – V – F 

C(   ) V – F – V – F – V  

D(   ) F – V – F – F – V 

E(   ) V – V – V – V – F 

 



HISTORIADOR 12 

25) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna. 
 

Dentre as características mais marcantes da tendência historiográfica denominada __________, 
estavam: a crença no caráter científico da História, mas como ciência em construção; uma 
abertura crítica às Ciências Sociais, sem reconhecer as fronteiras estritas entre elas; o desejo de 
formular uma síntese histórica holística ou global acerca das sociedades humanas no tempo; a 
descrença em uma História baseada em fatos e personagens isolados e a preferência por 
sujeitos coletivos; o desejo de associar outros tipos de documentos às fontes escritas, 
tradicionalmente as mais usadas pelos historiadores; a preocupação com o caráter múltiplo das 
temporalidades. 

 
A(   ) Positivismo 
B(   ) Contrailuminismo 
C(   ) Escola metódica 
D(   ) Pós-modernismo 
E(   ) Annales 
 

26) Na década de 1960, o presidente estadunidense John F. Kennedy vinha exercendo uma forte 
pressão sobre o Brasil para alinhá-lo à política de bloqueio e enfrentamento a Cuba, lançando 
mão de diversos instrumentos diplomáticos.  

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao expediente diplomático estadunidense adotado 
nesse contexto. 

 
A(   ) Doutrina Monroe. 
B(   ) Política de Boa Vizinhança. 
C(   ) Missão Abbink. 
D(   ) Aliança para o Progresso. 
E(   ) Cruzada Democrática. 
 
 
27) Na história estadunidense, o fenômeno conhecido como “Macarthismo”, em que políticos como 

Richard Nixon e Joseph R. McCarthy estiveram envolvidos, também é denominado de “Caça às 
Bruxas”.  

Sobre o Macarthismo, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) ocorreu durante a Guerra do Vietnã e estava relacionado à interferência religiosa em 

Hollywood, característica evidente na produção cinematográfica do período, como no filme Os 
Boinas-Verdes (1968), protagonizado por John Wayne. 

B(   ) com início na década de 1930 e fim na década de 1970, o fenômeno estava diretamente 
relacionado ao anticomunismo na América do Norte. O referido fenômeno apenas teve fim, em 
1979, após o presidente Ronald Reagan decretar formalmente a anistia política para diversos 
acusados. 

C(   ) era um programa do Governo Federal estadunidense voltado para implementar o ensino 
religioso nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Embora nem todos os estados tenham 
implementado o programa, devido às liberdades asseguradas pela Constituição, o fenômeno 
teve um profundo impacto em todo o país.  

D(   ) Joseph R. McCarthy teve um papel fundamental na deflagração do escândalo político 
Watergate, que culminou com a renúncia do presidente Richard Nixon. A disputa política entre 
Richard Nixon, Joseph R. McCarthy e David Frost foi tema do filme Frost/Nixon, lançado em 
2008.  

E(   ) o Federal Bureau of Investigation (FBI) contribuiu para a disseminação do anticomunismo e 
fortalecimento do Macarthismo no meio cinematográfico, pois contava com informantes em 
Hollywood, como Ronald Reagan e Walt Disney.  
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28) Sobre a Idade Média europeia, é CORRETO afirmar que: 

 
A(   ) a forma encontrada pela Igreja para combater as heresias foi o Tribunal do Santo Ofício e a 

pena de exílio em Roma aos condenados. 
B(   ) o comportamento do clero cristão, que se afastava dos ensinamentos de Cristo e das normas 

da Igreja, favoreceu o surgimento de movimentos heréticos. 
C(   ) a Idade Média pode ser caracterizada pela expressão "noite de mil anos", pois foi um período 

histórico no qual houve decadência nas Artes, nas Ciências e na Teologia. 
D(   ) com as invasões dos povos germânicos, bibliotecas foram destruídas e, diante da carência de 

livros, as universidades ficaram impedidas de ensinar. 
E(   ) entre os pensadores medievais responsáveis pela elaboração da ortodoxia católica, 

destacaram-se Santo Agostinho, Martinho Lutero e Santo Tomás de Aquino. 
 
29) Com relação à economia e à história de Santa Catarina, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A(   ) Entre os motivos que atraem turistas para Santa Catarina, destacam-se, além das praias, os 

santuários, as águas termais e as festas como a Oktoberfest, de Blumenau, o Festival de 
Dança, de Joinville e a Festa do Pinhão, de Lages. 

B(   ) As atividades pesqueiras e econômicas, dinâmicas no litoral de Santa Catarina durante o 
século XIX, foram prejudicadas, no século seguinte, pela presença de turistas. 

C(   ) A partir da década de 1980, o setor de turismo conheceu crescimento significativo em Santa 
Catarina, atraiu pessoas do Brasil e do exterior, porém proporcionou uma crise no campo, com 
êxodos rurais, na construção civil e no sistema hoteleiro. 

D(   ) As praias catarinenses são responsáveis pelas divisas geradas com o turismo. Porém, a 
sazonalidade impede a obtenção de lucros em atividades turísticas desenvolvidas em áreas 
geográficas distantes da orla marítima.  

E(   ) O turismo e as festas geram riquezas econômicas para o Estado de Santa Catarina, mas 
promovem a poluição, a destruição do meio ambiente e a crise de oferta de mão de obra. 

 
30) Com relação à Idade Média europeia, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A sociedade feudal era agrária, porém o comércio e a manufatura representavam as principais 

atividades econômicas. 
II. Na Europa, durante a Peste Negra, os feudos não produziam quantidade suficiente de víveres 

para alimentar a população, porém os armazéns das cidades supriam as necessidades 
alimentares.  

III. Os camponeses, além de produzirem o seu próprio sustento, eram obrigados a executar tarefas 
suplementares para o senhor e a entregar-lhe parte da produção. 

IV. A sociedade feudal pode ser caracterizada pela reduzida mobilidade social. Nela, a nobreza e a 
burguesia formavam as classes superiores. O clero, os servos e os vilões formavam as camadas 
mais baixas da sociedade.  

V. A economia feudal europeia girava em torno da grande propriedade, que se bastava a si mesma, 
e a política se caracterizava pela centralização administrativa. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) Somente as afirmativas I e III são corretas.  

B(   ) Somente as afirmativas II e V são corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

D(   ) Somente a afirmativa III é correta. 

E(   ) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas. 
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31) Com relação às lutas pela independência das colônias da América Latina, analise as afirmativas 
abaixo. 

 

I. As lutas pela independência travadas durante o século XIX, nas colônias de Portugal e da 
Espanha localizadas na América do Sul, permitiram a instalação de regimes democráticos na 
região. 

II. O longo período de submissão à política praticada por Portugal e Espanha nas colônias provocou 
descontentamentos que, com o tempo, transformaram-se em manifestações pela independência.   

III. O surgimento de dois líderes nacionalistas na América do Sul, Simón Bolívar e José de San 
Martin, influenciou o êxito das lutas pela independência. 

IV. Os argentinos, na sua maioria descendentes de nações europeias, mantiveram o regime 
monárquico, mais próximo de suas tradições culturais. 

V. O Brasil proclamou sua independência de Portugal em 1822, sendo a única colônia americana a 
adotar o regime monárquico de governo ao se tornar independente. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.  
B(   ) Somente a afirmativa III é correta. 
C(   ) Somente as afirmativas II e V são corretas. 
D(   ) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
E(   ) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas. 
 
32) Em relação à invasão do Iraque ocorrida em 2003, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Os Estados Unidos justificaram a invasão ao Iraque alegando que o governo daquele país 

mantinha estoques de armas de destruição em massa, que foram localizadas em Bagdá, e 
ligações com o grupo terrorista Al-Qaeda. 

B(   ) Os Estados Unidos, a Inglaterra e um grupo de países aliados, autorizados pelo Conselho de 
Segurança da Organização das Nações Unidas, invadiram o Iraque sem encontrar resistência 
armada. 

C(   ) Os Estados Unidos e as tropas aliadas conseguiram tomar as cidades mais importantes do 
Iraque, bem como aprisionar Saddam Hussein, que foi condenado à morte e executado. 

D(   ) Um número significativo de analistas esperava uma forte reação das Forças Armadas 
Iraquianas à invasão estadunidense, em especial daquelas que defendiam a capital, a cidade 
de Bagdá, o que de fato ocorreu durante cinco anos. 

E(   ) A morte por enforcamento de Saddam Hussein e a prisão do líder máximo do Al-Qaeda, 
Osama bin Laden, no Afeganistão, puseram fim aos ataques terroristas no Ocidente.  

 
33) Sobre a Ditadura Militar brasileira, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) O recrudescimento da Guerra do Vietnã, a eclosão do movimento estudantil, particularmente 

na França, e a intensificação da Revolução Cultural, na China, estão entre os principais fatores 
externos que se somaram à conformidade nacional em apoio ao regime militar brasileiro.  

B(   ) O desaparecimento ou assassinato de oponentes políticos sucederam-se com frequência entre 
1964 e 1981; dentre os casos, estão o da figurinista Zuzu Angel, do ex-deputado Rubens 
Paiva, do sociólogo Gilberto Freyre e do jornalista e escritor Wladimir Herzog. 

C(   ) Os altos índices de crescimento econômico e bem-estar social, durante o governo do general 
Emílio Garrastazu Médici, mostraram-se seguros e ininterruptos, apesar da retração econômica 
mundial, até meados da década de 1980.  

D(   ) A campanha pelas Diretas Já restituiu aos brasileiros o direito de escolha dos seus 
representantes através do voto direto, sistema que permitiu a eleição de Tancredo Neves ao 
cargo de presidente do Brasil. 

E(   ) O último general-presidente, João Batista Figueiredo, acelerou as transformações institucionais 
concedendo a Anistia Política, que vinha sendo exigida pela sociedade, e alterou a legislação 
partidária, dando maior liberdade de organização aos partidos. 
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34) Nas referências às civilizações antigas da Grécia e de Roma, analise as afirmativas abaixo. 
 
I.   O Período Helenístico foi marcado pelas conquistas de Alexandre o Grande e pela difusão da 

cultura grega entre os povos do Oriente. Porém, tal difusão foi abalada pela conquista da Grécia 
pelos romanos. 

II.   A religião dos gregos foi politeísta e caracterizada por mitos a respeito dos deuses e pelas festas 
religiosas compreendendo jogos e espetáculos. A religião dos romanos, também politeísta, era 
diretamente ligada ao Estado, o qual estabelecia normas detalhadas sobre os cultos. 

III.   Equilíbrio e harmonia eram preocupações da arquitetura e estatuária gregas. A valorização das 
paixões e do pensamento humano também era ressaltada nas manifestações artísticas dos 
gregos. A arquitetura romana, caracterizada pela presença de arcos e cúpulas, tinha a 
preocupação de aliar a beleza com objetivos práticos e funcionais. 

IV.   Embora a área ocupada pela antiga civilização grega não se identifique completamente com a 
área da Grécia contemporânea, havia um Estado politicamente unificado entre os gregos antigos. 
A principal causa para a queda do Império Romano adveio da influência de culturas bárbaras, 
causando um declínio cultural e religioso. 

V.   A Guerra do Peloponeso foi um conflito armado entre o Império Persa e Esparta. Com a derrota 
dos espartanos e devido à neutralidade ateniense no conflito, Atenas se tornou a cidade-estado 
mais próspera e centro hegemônico da Grécia. As Guerras Púnicas consistiram numa série de 
três guerras entre a República Romana e Corinto, cidade-estado grega. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas III e V são corretas. 

E(  ) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas. 
 
 
 
35) Em relação às civilizações da Índia, da China, do Egito e da Grécia, assinale a alternativa 

CORRETA.  
 
A(   ) A origem dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga é frequentemente associada à celebração do 

esporte e entre seus objetivos se destaca o culto ao deus Baco. 

B(   ) Os egípcios se comunicavam através dos hieróglifos, escrita gravada em tijolos de argila 
retirada do rio Tigre, que eram acomodados nas pirâmides. 

C(   ) As civilizações mencionadas no enunciado se desenvolveram em regiões banhadas pelos rios 
Indo, Ganges, Eufrates e Nilo,  responsáveis pela fertilização do solo. 

D(   ) As escavações arqueológicas permitem conhecer detalhes das civilizações antigas, pois 
localizam construções, utensílios e objetos de arte, importantes fontes de conhecimento 
histórico. 

E(   ) A civilização indiana se desenvolveu no vale do rio Ganges, região conhecida como Crescente 
Fértil, em virtude da alta produtividade agrícola e de poços de petróleo. 

 
 
 



HISTORIADOR 16 

36) Sobre o Integralismo, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Plínio Salgado, chefe supremo do Integralismo, após um frustrado Golpe de Estado em 1936, 

se exilou na Argentina. 

B(   ) A Ação Integralista Brasileira (AIB), a partir de 1934, tornou-se uma organização semimilitar, 
com uma milícia armada e ênfase na obediência dos membros a seus superiores e 
especialmente ao chefe nacional Plínio Salgado.  

C(   ) Para implantar o Estado Integral, os Camisas-Verdes acreditavam ser necessário combater 
vários inimigos, dentre eles a Democracia Burguesa, a Igreja Católica e o Comunismo. 

D(   ) A organização juvenil integralista era dividida entre Barrigas-Verdes, Curupiras, Vanguardistas 
e Veteranos. 

E(   ) A segunda grande organização fascista brasileira, e aliada da AIB, foi a Aliança Nacional 
Libertadora (ANL), fundada em 1935. 

 
 
 
37) Em relação ao processo de independência do Brasil, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) As revoltas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, lideradas pelo alferes Joaquim José da Silva 

Xavier, forçaram D. Pedro a proclamar a Independência. 

B(   ) A Independência do Brasil, a sete de setembro de 1822, atendeu aos interesses da elite social 
do Brasil Colônia e da burguesia portuguesa, favorecidas pelo decreto de Abertura dos Portos, 
no ano anterior. 

C(   ) A Independência, proclamada por D. Pedro em 1822, foi aceita por todas as províncias do 
Brasil. 

D(   ) No período colonial ocorreram numerosos motins nas províncias, entre eles destacaram-se a 
Guerra dos Emboabas, o Contestado e a Revolta de Vila Rica. 

E(   ) A Maçonaria no Brasil, no século XIX, defendia os princípios liberais, e as Lojas Maçônicas 
tiveram papel importante no movimento pela separação do Brasil de Portugal.  

 
38) Em relação a acontecimentos históricos posteriores à II Guerra Mundial, assinale a alternativa 

CORRETA.  
 
A(   ) Lê-se, no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, que a ONU tem, entre os seus objetivos, o 

de preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra e o de reafirmar a fé nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos 
homens e das mulheres, assim como das nações.  

B(   ) Com o fim dos conflitos militares da II Guerra Mundial, representantes das nações vencedoras 
assinaram a Carta das Nações Unidas, tentativa de garantir a paz e a segurança internacionais 
e os direitos de espólio dos vencedores. 

C(   ) Alguns países uniram-se aos EUA e assinaram o Pacto do Atlântico. Outras nações aliaram-se 
à URSS, em torno do Pacto de Varsóvia. Com isso, a paz mundial foi garantida. 

D(   ) A tensão entre URSS e EUA foi batizada com a expressão Guerra Fria, o que significou que, 
nas décadas seguintes, as soluções dos conflitos entre as nações foram resolvidos através de 
acordos diplomáticos. 

E(   ) As invasões ocorridas no Iraque pelos Estados Unidos da América do Norte são exceções 
históricas de conflitos bélicos nos quais os instrumentos de persuasão da ONU foram 
insuficientes para garantir a paz mundial. 
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39) Em relação ao Contestado e a Canudos, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) As autoridades do Paraná enviaram tropas militares à região do Irani a fim de expulsar 

invasores de terras que consideravam do Estado. Os conflitos de Canudos foram resolvidos 
pelo Supremo Tribunal Federal.  

B(   ) A região dos Campos de Palmas, no início do século XX, ainda era disputada pelos Estados do 
Paraná e Santa Catarina. No que diz respeito a Canudos, foi a disputa de terras entre os 
Estados de Alagoas e Pernambuco que deu origem aos conflitos. 

C(   ) Em Canudos os seguidores de Antônio Conselheiro foram tratados com brandura pelas tropas 
militares do Império, ao contrário do tratamento violento dispensado aos seguidores dos 
Monges pelos militares de Santa Catarina, do Paraná e do Distrito Federal. 

D(   ) Os acontecimentos do Contestado, no Sul, e Canudos, no Nordeste, envolveram crenças 
religiosas, conflitos bélicos e também se tornaram conhecidos como movimentos messiânicos. 

E(   ) Militares profissionais, canhões, metralhadoras e aviões foram utilizados para combater os 
caboclos, que, armados com facões, lanças e armas de caça, venceram as tropas federais.  

 
 
40) O uso de gás venenoso durante a I Guerra Mundial resultou, em 1925, em um importante 

protocolo de repulsa humanitária governamental a um meio de fazer a guerra.  
 

Com base no exposto, é CORRETO afirmar que o referido Protocolo foi assinado durante:  
 
A(   ) a Conferência de Potsdam. 

B(   ) o Pacto de Varsóvia. 

C(   ) a Convenção de Genebra. 

D(   ) a Conferência de Yalta. 

E(   ) o Tratado de Versalhes. 
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