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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Mais de um milhão de brasileiros são usuários de crack 
 
O número de usuários de crack hoje no Brasil está em 
torno de 1,2 milhão e a idade média para início do uso da 
droga é 13 anos. Os dados foram apresentados hoje (5) 
pelo psiquiatra Pablo Roig, durante o lançamento da 
Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack, na 
Câmara dos Deputados. Roig é especialista no tratamento 
de dependentes do crack. 
  
O número é uma estimativa feita com base em dados do 
censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE). Os especialistas presentes na audiência 
apontaram que os países gastam de 0,5% a 1,3% do PIB 
com o combate e tratamento ao uso de droga. 
  
A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle 
Cunha desenvolve um trabalho no Hospital Materno Infantil 
Presidente Vargas com bebês cujas mães usaram crack 
durante a gravidez. Pesquisa desenvolvida por ela em 
1999 aponta que 4,6% das gestantes usavam a 
substância. Segundo ela, o índice é muito superior ao 
verificado em outros países. 
  
“Nós não temos estatísticas nacionais sobre isso. Mas 
imaginamos que atualmente seja no mínimo o dobro 
[desse percentual de 1999] tendo em vista o número de 
pacientes que chegam até nós”, apontou. 
 
01. Segundo o texto: 
 

a) Especialistas provaram que os países 
desperdiçam muito dinheiro, inclusive parte do 
PIB em tratamentos pelo uso do crack. 

b) O deputado Roig luta pelos direitos de quem usa 
crack e apresentou projeto relativo a isso na 
Câmara dos Deputados. 

c) O IBGE lançou dados de pesquisas 
desatualizados, por isso a impossibilidade se 
asseverar o número exato de viciados em crack 
no país. 

d) Os pacientes tratados por uso de crack no Brasil 
são quase que totalmente, mulheres em idade de 
gestação. 

e) Apesar da inexistência de dados, acredita-se que 
o número de gestantes usuárias de crack vem 
aumentando. 

 
02. “O número de usuários de crack hoje no Brasil está em 
torno de 1,2 milhão” 
 
A expressão destacada pretende indicar: 
 

a) aproximação 
b) conjunção 
c) definição 
d) incerteza 
e) dúvida 

 
 
 
 

03. Qual dos vocábulos abaixo tem seu plural formado da 
mesma forma que ‘gravidez’: 
 

a) paciente 
b) gestante 
c) país 
d) droga 
e) estatística 

 
04. “4,6% das gestantes usavam a substância.” 
Qual das formas de reorganizar a frase abaixo fere as 
regras de concordância da língua padrão? 
 

a) Das gestantes, 4,6% usava a substância. 
b) De todas as gestantes, 4,6% usavam a 

substância. 
c) Usavam a substância, 4,6% das gestantes. 
d) Aquela pequena parte das gestantes é usuária de 

crack. 
e) Uma grande parte das gestantes são usuárias de 

crack. 
 
05. “A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul 
Gabrielle Cunha desenvolve um trabalho no Hospital 
Materno Infantil Presidente Vargas” 
 
A maneira como esse período pode ser escrito na voz 
passiva analítica corretamente é: 
 

a) O trabalho  da pediatra Gabrielle Cunha, no 
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas já se 
desenvolveu. 

b) No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, 
no Rio Grande do Sul, desenvolveu-se  um 
trabalho. 

c) Foi desenvolvido um trabalho no Hospital Materno 
infantil Presidente Vargas pela pediatra e 
pesquisadora do Rio Grande do Sul, Gabrielle 
Cunha. 

d) Um trabalho da pediatra e pesquisadora do Rio 
Grande do Sul Gabrielle Cunha é desenvolvido no 
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. 

e) Um trabalho no Hospital Materno Infantil 
Presidente Vargas era desenvolvido pela pediatra 
e pesquisadora Gabrielle Cunha. 

 
06. O texto, ao levantar o problema, demonstra que esse 
problema é: 
 

a) insolúvel 
b) crescente 
c) protelável 
d) médico 
e) simples 

 
07. Qual das características abaixo NÃO pertence ao tipo 
de texto 1 retratado? 
 

a) Informa sobre um tema específico. 
b) Não pode ser caracterizado como gênero 

discursivo por conter um relato impessoal. 
c) Caracteriza uma situação a partir de uma 

observação direta dos fatos. 
d) É o produto da atividade de um repórter. 
e) Apresenta uma informação sobre um tema 

específico. 
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TEXTO 2 
 

 
 
08. Considere as afirmações abaixo sobre o texto 2: 
 

I.  Um mesmo termo vem acrescido de significados 
diversos. 

II.  O efeito cômico se deu pela interpretação 
denotativa dos termos. 

III.  Como usuário da língua o leitor deve ser capaz de 
perceber o uso da conotação com a intenção de 
criar um implícito. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

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

 
 
 
TEXTO 3 
 
CATAR FEIJÂO    
 
 
      1. 
      Catar feijão se limita com escrever: 
      joga-se os grãos na água do alguidar 
      e as palavras na da folha de papel; 
      e depois, joga-se fora o que boiar. 
      Certo, toda palavra boiará no papel, 
      água congelada, por chumbo seu verbo: 
      pois para catar feijão, soprar nele, 
      e jogar fora o leve e oco, palha e eco.   
      
      2. 
      Ora, nesse catar feijão, entra um risco: 
      o de entre os grãos pesados entre 
      um grão qualquer, pedra ou indigesto, 
      um grão imastigável, de quebrar dente. 
      Certo não, quanto ao catar palavras: 
      a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 
      obstrui a leitura fluviante, flutual, 
      açula a atenção, isca-a com o risco. 
 
      João Cabral de Melo Neto. 
 
 
 
 
 
 

09. Qual trecho do poema revela o desejo que o eu lírico 
revela que a clareza é o fim a ser atingido pelo seu 
trabalho? 
 

a) Pois para catar feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.   

b) Ora, nesse catar feijão, entra um risco: 
 o de entre os grãos pesados entre 
 um grão qualquer, pedra ou indigesto, 
 um grão imastigável, de quebrar dente. 

c) Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo: 
pois para catar feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.  

d) Obstrui a leitura fluviante, flutual, 
açula a atenção, isca-a com o risco. 

e) Catar feijão se limita com escrever: 
joga-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na da folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 
 

10. ‘joga-se fora o que boiar’ 
 
O termo sublinhado na frase abaixo: 
 

a) Associou-se a um verbo transitivo na formação da 
voz passiva sintética. 

b) Indica reciprocidade da ação verbal. 
c) Liga a oração principal à subordinada. 
d) Associa-se a um verbo que antecede outro sendo 

seu sujeito. 
e) Associa-se a um verbo intransitivo. 

 
 

2ª Parte – Informática   
 
Utilize a Planilha Abaixo para responder as questões de 11 
a 15, esta planilha foi criada utilizando o Microsoft Excel, 
em português, com sua configuração padrão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Dentre as Opções seguinte, que formula pode ser 
utilizada para Calcular a Média que encontra-se na Célula 
E2, cujo valor é a média aritmética de nota1 e nota 2 . 
 

a) =C2+D2/2 
b) =(C2+D2)/3 
c) =MEDIA(C2:D2) 
d) =MEDIA(C2+D2) 
e) =MEDIA(C2;D2) 
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12. A coluna F contém a avaliação do aluno levando em 
consideração os preceitos de que o aluno com nota maior 
e ou igual a 7,0 será aprovado e o aluno com nota menor 
que 7,0 será reprovado. Na Célula F2 que formula permite 
resolver esta questão. 
 

a) =SE(E2>7;”Aprovado”;”Reprovado”) 
b) =SE(E2>=7;”Aprovado”;”Reprovado”) 
c) =SE(E2>=7;Aprovado;Reprovado) 
d) =SE(E2<=7;”Aprovado”;”Reprovado”) 
e) =SE(E2<=7;Aprovado;Reprovado) 

 
13. A Coluna H contem um fator utilizando para a 
classificação, Média Final do aluno, este é obtido segundo 
os seguintes critérios: 
 

I.  Se a Média for maior e ou igual a 7,0 o valor da 
Média Final, será a Média adicionado do valor em 
Títulos; 

II.  Se a Média for menor que 7,0 o valor da Média 
Final será igual a Média; 

 
Que Formula foi usada em H2 para Exibir o valor 8,2 e 
Respeitar os critérios descritos anteriormente: 
  

a) =SE(E2>7;E2+G2;G2) 
b) =SE(E2>=7;G2;E2) 
c) =SE(E2>=7;E2;G2) 
d) =SE(E2>=7;E2+G2;E2) 
e) =SE(E2>7;E2+G2;E2) 

 
14. A coluna I será utilizada para calcular um índice de 
avaliação que respeita os critérios a seguir: 
 

I. Se a média for maior que 9,0 o índice será o valor 
máximo de todas as notas da planilha (Notas 1 e 
Notas 2); 

II. Se a média for maior e ou igual a 5,0 o índice será 
a média das notas da planilha (Notas 1 e Notas 
2); 

III. Se o valor da média não estiver entre o que 
descreve os itens I e II o valor do Índice será o 
menor valor encontrado entre as Notas 1 e Notas 
2; 

 
Que formula calcula o índice respeitando os critérios 
descritos acima: 
 

a) =SE(E2>9;MAXIMO($C$2:$D$5);SE(E2>=4;MEDIA($C$2:
$D$5);MINIMO($C$2:$D$5))) 

b) =SE(E2>9;MAXIMO($C$2:$D$5);SE(E2>5;MEDIA($C$2:$
D$5);MINIMO($C$2:$D$5))) 

c) =SE(E2>8;MAXIMO($C$2:$D$5);SE(E2>=5;MEDIA($C$2:
$D$5);MINIMO($C$2:$D$5))) 

d) =SE(E2<9;MAXIMO($C$2:$D$5);SE(E2>=5;MEDIA($C$2:
$D$5);MINIMO($C$2:$D$5))) 

e) =SE(E2>9;MAXIMO($C$2:$D$5);SE(E2>=5;MEDIA($C$2:
$D$5);MINIMO($C$2:$D$5))) 

 
15. A Célula F6 deve conter o número de alunos 
aprovados, que função do Microsoft Excel pode retornar 
este valor, levando em consideração que a lista de 
Avaliação esta na Coluna F, que vai de F2 a F5. 
 

a) =CONT.SE(F2-F5;”Aprovado”) 
b) =CONT.SE(F2;F5;”Aprovado”) 
c) =CONT.SE(F2:F5;”Aprovado”) 
d) =CONT.SE(F2:F5;”Reprovado”) 
e) =CONT.SE(F2;F5;”Reprovado”) 

  

16. No Microsoft Excel em sua versão em Português, com 
sua configuração padrão, que função retorna o resto da 
divisão entre as celular A1 e B1: 
 

a) =MOD(A1;B1) 
b) =SE(A1;B1) 
c) =RESTO(A1:B1) 
d) =MOD(A1-B1) 
e) =ARRED(A1:B1) 

 
17. Que função do Microsoft Excel retorna um valor 
arredondado com 3 casas decimais o valor em uma célula 
X10. 
 

a) =ARRED(X10-3) 
b) =ARRED(X10;3) 
c) =ARRED(X10;-3) 
d) =MOD(X10;3) 
e) =MOD(X10-3) 

 
18. Que função do Microsoft Excel pode ser utilizada para 
Multiplicar os valores presentes em um intervalo de células 
que estão entre C2 e D5 (Células C2, 
D2,C3,D3,C4,D4,C5,D5). 
 

a) =MULT(C2;D5) 
b) =MULT(C2-D5) 
c) =MULT(C2:D5) 
d) =MULT(D2:D5) 
e) =MULT(C2:C5) 

 
19. No Microsoft Word em Português, em sua configuração 
padrão, um documento com 100 páginas, precisa ser 
impresso apenas as páginas 10,11,12,13 e a página 15,  
Ao acessar o menu imprimir e na janela de impressão o 
usuário deve digitar na caixa de texto referente as pagina a 
serem impressa o seguinte intervalo de paginas: 
 

a) 09-16; 
b) 10-15; 
c) 10-13; 15; 
d) 10-11; 11- 12; 12-13; 13-15; 
e) 10-16; 

 
20. No Microsoft Windows XP, em português e em sua 
configuração padrão, o processo de formatação pode ser 
utilizado para limpar unidades removíveis tais como 
disquetes e pen driver´s, esta formatação pode ser obtida: 
 

a) Clica na Opção Formatar no Menu Exibir do 
Internet Explorer; 

b) Clicar com o botão de atalho do Mouse, e Clicar no 
menu Formatar; 

c) Clicar em Iniciar, depois em painel de controle em 
formatar; 

d) Clicar em Iniciar, depois em Formatar Unidade de 
Disco; 

e) Clica no menu Ferramentas Opções do Internet 
Explorer; 
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3ª Parte – Atualidades    
 
 
21. Sobre a Síndrome da gripe, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 
a) Os sintomas da Gripe A são similares aos 

sintomas da gripe convencional, porém com maior 
ênfase nos sintomas.  

b) Os sintomas são Febre, Tosse, Dores Musculares, 
Cansaço, Diarréia, Vômito, Irritação nos Olhos e 
Fluxo Nasal. 

c) O contágio da Gripe A é dada através do ar, por 
vias aéreas e através de contato direto com 
pessoas contaminadas. 

d) Para se proteger da Gripe A você pode tomar a 
vacina da gripe convencional para ajudar na 
prevenção já que aumentam a imunidade do 
corpo, porém não combatem o vírus H1N1. 

e) O Ministério da Saúde proibiu a comercialização 
de carnes suínas recentemente.  

 
22. No mês de abril deste ano o Google decidiu encerrar 
as atividades do serviço de busca  no seguinte país:  

 
a) China 
b) Canadá 
c) Bolívia 
d) Cuba 
e) Espanha  

 
23. O governador afastado do DF foi preso no dia 11 de 
fevereiro de 2010 por determinação do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Em seu lugar, assumiu o vice-
governador, o empresário Paulo Octávio (DEM), que 
também é alvo de denúncias e de pedidos de 
impeachment.  O governador afastado foi:  

 
a) José Roberto Arruda 
b) Pedro Paulo Dias 
c) Alcides Rodrigues 
d) José Maranhão 
e) Sérgio Cabral Filho   

 
24. Com a eleição para presidente, o Chile apostou na 
alternância de poder e equilibrou um pouco mais o cenário 
político da América Latina. Numa disputa apertada, a 
direita chilena conseguiu a primeira vitória em mais de 
meio século e rompeu 20 anos de predomínio da coalizão 
de centro-esquerda que governa o país desde o fim do 
regime militar (1973-1990). O presidente eleito em recente 
campanha foi:  

 
a) Sebastián Piñera 
b) José Miguel Carrera 
c) José Miguel Infante 
d) Francisco da Lastra 
e) Ricardo Lagos  

 
 
 
 
 
 
 

25. A eleição parlamentar no Iraque, ocorrida no último dia 
7 de março, foi a segunda e a mais importante realizada 
desde a queda da ditadura de Saddam Hussein em 2003. 
Sobre este país, assinale a alternativa incorreta.  

 
a) A sociedade iraquiana é formada por três grupos 

étnicos e religiosos que brigam entre si pelo poder 
há séculos. 

b) A principal religião é a mulçumana, dividida entre 
xiitas (60% a 65%) e a minoria sunita (32% a 
37%). 

c) O país possui tradição democrática. 
d) O Iraque é uma das civilizações mais antigas do 

mundo, que viveu séculos de ocupação 
estrangeira e guerras. 

e) No dia 7 de março de 2010 , os iraquianos 
compareceram às urnas em meio a atentados 
terroristas. 

 
26. O ano de 2010 começou mal para o presidente Hugo 
Chávez. Inflação, problemas com o abastecimento de 
energia elétrica, protestos de rua e conflitos internos no 
governo ameaçam a sobrevivência do "socialismo 
bolivariano". O país governado por Chávez é:  
 

a) México 
b) Venezuela 
c) Chile 
d) Colômbia 
e) Paraguai  

 
27. O principal comandante militar do Hamas, Mahmoud 
al-Mabhouh, foi assassinado no luxuoso hotel Al Bustan 
Rotana, no centro de Dubai, no dia 20 de janeiro de 2010, 
supostamente por integrantes do Mossad, o serviço 
secreto israelense. Sobre este fato, julgue os itens a 
seguir:  
 

I. A operação trouxe consequências diplomáticas e 
políticas para Israel, além de expor os bastidores 
dos conflitos no Oriente Médio.  

II. O crime também deve afetar as negociações de 
paz na região, que ocorrem desde que, em 27 de 
dezembro de 2008, Israel iniciou uma ofensiva 
contra a faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, 
deixando 1.300 palestinos mortos e o território 
parcialmente destruído. 
 

III. O Mossad é apontado como autor de dezenas de 
assassinatos de líderes de organizações 
palestinas desde os anos 1970.  

 
É correto afirmar que:  
 

a) I e II estão corretos apenas.  
b) II e III estão corretos apenas.  
c) I e III estão corretos apenas.  
d) Não há item correto. 
e) Todos estão corretos.  
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28. A morte do cubano Orlando Zapata Tamayo, no dia 23 
de fevereiro de 2010, depois de 85 dias em greve de fome, 
gerou críticas, no mundo todo, ao regime comunista de 
Cuba. Zapata, 42 anos, era um dos mais importantes 
dissidentes políticos do país e estava preso desde 2003. 
Ele iniciou o jejum para protestar contra as condições 
desumanas dos cárceres de Havana. Sobre este fato, 
considere (V) para afirmativa verdadeira e (F) para falsa.  
 

(   )  O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em visita a 
Cuba no dia seguinte à morte de Zapata, foi 
elogiado por se solidarizar com os presos políticos. 

(   )  Guillermo Fariñas, 48 anos, iniciou greve de fome 
no dia 24 de fevereiro de 2010, em homenagem ao 
companheiro morto e para pedir a libertação de 26 
prisioneiros políticos doentes. 

(   )  A greve de fome é uma tradição antiga no mundo. 
Gandhi (1869-1948) foi o mais famoso líder político 
a praticar a greve de fome, primeiro pela 
independência da Índia e, mais tarde, pela união 
de hindus e muçulmanos. 

 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) V – V – F  
b) F – V – V  
c) F – V – F 
d) V – F – F  
e) V – F – V  

 
 
29. Sobre o Meio Ambiente, a alternativa INCORRETA é:  
 

a) A crosta da Terra, ou litosfera, é a superfície 
sólida externa do planeta e é química e 
mecanicamente diferente do manto do interior. 

b) Um oceano é um grande corpo de água salina e 
um componente da hidrosfera. 

c) Um córrego é um corpo de água fluindo com uma 
corrente, confinado entre um berço de córrego e 
bancos. 

d) Uma lagoa é um corpo de água estagnada, 
natural ou criada pelo homem, que é geralmente 
maior que um lago. 

e) A camada de ozônio da atmosfera terrestre possui 
um importante papel em reduzir a quantidade de 
radiação ultravioleta (UV) que atinge a superfície. 

 
30. Barack Obama foi eleito o 44º presidente dos Estados 
Unidos. Sobre o presidente, assinale a alternativa 
INCORRETA.  
 

a) Depois de quatro anos do governo republicano de 
George W. Bush, os norte-americanos aceitaram 
a proposta repetida pelo novo eleito. 

b) Bradando lemas como "Precisamos de mudança", 
Obama substituirá um líder que chegou a ser 
aclamado pelo pulso firme na guerra 
antiterrorismo, mas que deixou o posto 
desgastado por duas guerras, além da recente 
crise financeira. 

c) Obama bateu McCain em Estados-chave, como 
Ohio, Pensilvânia, New Hampshire, Iowa e Novo 
México. 

d) Apesar de a economia em colapso ser a 
prioridade do novo governo, Obama prometeu, 
entre outras medidas, estabelecer novos padrões 
na política internacional. 

e) O fim da guerra do Iraque é uma das principais 
metas, além de ações diplomáticas no Oriente 
Médio, que incluem o diálogo com Irã e Síria. 

 
31. Assinale a alternativa que não está correta sobre o 
Aquecimento Global.  
 

a) O perigo potencial do aquecimento global está 
sendo estudado cada vez mais por um grande 
consórcio global de cientistas, que estão cada vez 
mais preocupados com os efeitos em potenciais a 
longo prazo do aquecimento global em nosso 
ambiente natural e no planeta. 

b) De especial preocupação é como a mudança 
climática e o aquecimento global causado por 
antropogênicos, ou liberação de gases do efeito 
estufa feitos pelo homem, mais notavelmente o 
dióxido de carbono, podem interagir, e ter efeitos 
adversos sobre o planeta, seu ambiente natural e 
a existência humana. 

c) Pesquisadores do clima mundial afirmam que este 
aquecimento global está ocorrendo em função do 
aumento da emissão de gases poluentes, 
principalmente, derivados da queima de 
combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), na 
atmosfera. 

d) Com o aumento da temperatura no mundo, está 
em curso o derretimento das calotas polares. 

e) O aumento da temperatura faz com que ocorra 
maior evaporação das águas dos oceanos, 
minimizando catástrofes climáticas. 

 
32. Sobre a crise sul-americana, julgue os itens a seguir:  
 

I. As FARC são uma guerrilha que durante um 
longo tempo desafiam a supremacia do poder 
governamental colombiano. 

II. Utilizando das armas, seqüestros e extorsão as 
FARC conseguiram criar um verdadeiro poder 
paralelo dentro da Colômbia. 

III. Ao longo de três décadas de guerra civil, as 
FARC controlaram cerca de 40% do território da 
Colômbia. 

  
Está (estão) correto(s):  
 

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

 
33. Ainda sobre a crise sul-americana, julgue os itens a 
seguir:  
 

I. Nos últimos anos, a ação dessa guerrilha 
colombiana ganhou destaque com as diversas 
negociações pela libertação de reféns e os 
esforços do governo colombiano em derrotar o 
crescente poder dessa guerrilha em seu país. 

II. Em março de 2008, um incidente envolvendo a 
luta contra as FARC motivou uma delicada crise 
diplomática envolvendo a própria Colômbia, o 
Equador e o Brasil. 

III. Os Estados Unidos, rival declarado das FARC, 
decidiram apoiar a ação militar na Colômbia 
dizendo esta ser uma intervenção legitima. 

 
 



Prefeitura Municipal de Catende – PE     
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 06 – Cargo 19 – Aux. Téc. Administrativo – ATA (Educação); 20 – Aux. Téc. Administrativo – ATA (Saúde); 21 – Aux. Téc. 
Administrativo – ATA (Administração).  

Página 6 de 6 

Está (estão) correto(s):  
 

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

 
34. A mulher assumiu diferentes lugares e significados ao 
longo de toda a Idade Média. Assinale a alternativa que 
não está correta sobre a mulher neste período histórico.  
 

a) Nos fins da Antiguidade, a figura da mulher era 
colocada em muitas situações de superioridade 
em relação à população masculina. 

b) Em muitas culturas, a mulher era vista como um 
ser especialmente capaz de realizar certos 
encantamentos e receber favor das divindades.  

c) Sob o olhar do próprio Cristianismo primitivo, 
vemos que os relatos sobre Jesus Cristo reforçam 
a idéia de que o Messias valorizava imensamente 
a participação feminina em importantes eventos e 
que seu lugar não poderia ser desconsiderado. 

d) Durante a propagação do Cristianismo, essa aura 
mágica e poderosa do feminino foi combatida por 
diversos clérigos que reafirmavam a igualdade 
entre homens e mulheres.  

e) Tomando os gêneros como criaturas provenientes 
de uma mesma divindade, a suposta 
superioridade feminina era vista como uma 
verdade que ia a favor da ação divina. 

 
35. Com relação às Guerras Napoleônicas, julgue os itens 
a seguir.  
 

I. O processo revolucionário francês foi responsável 
pela disseminação de ideais que conquistaram 
toda a Europa do século XIX. 

II. Napoleão Bonaparte teve grande destaque e, 
pouco tempo depois, simbolizou o avanço das 
idéias de liberdade, igualdade e fraternidade. 

III. Buscando uma figura política fiel e, ao mesmo 
tempo, prestigiada pelos populares, a alta 
burguesia não se aliou à figura do ambicioso 
comandante Napoleão.  

 
É correto afirmar que:  
 

a) I está correto apenas.  
b) II está correto apenas.  
c) III está correto apenas.  
d) I e II estão corretos.  
e) I e III estão corretos.  

 
36. Considere (V) para afirmativa verdadeira e (F) para 
falsa sobre a Guerra Fria.  
 

(   )  Preocupada com o avanço da influência do 
socialismo soviético, os norte-americanos 
buscaram se aliar politicamente a algumas nações 
da região balcânica. 

(   )  Buscando garantir oficialmente o apoio de um 
amplo conjunto de nações, os Estados Unidos 
anunciaram formulação do Plano Marshall, que 
concedia fundos às nações capitalistas, e logo 
depois, a criação da OTAN, Organização do 
Tratado do Atlântico Norte.  

(   )  A União Soviética também conclamou os países 
influenciados pela esfera socialista a assinarem o 
Pacto de Varsóvia, criado em 1995.   

 
A SEQUENCIA CORRETA, DE CIMA PARA BAIXO, É:  
 

a) V – F – F  
b) V – V – F  
c) F – V – F  
d) V – F – V  
e) F – F – V  

 
37. A Guerra dos Cem Anos foi um conflito que marcou o 
processo de formação das monarquias nacionais:  
 

a) Da França e da Inglaterra. 
b) Da Rússia e da China. 
c) Da Itália e do Canadá. 
d) De Portugal e Espanha. 
e) Da Espanha e do Peru.  

 
38. A Sabinada foi uma revolta autonomista que ocorreu 
no seguinte estado brasileiro:  
 

a) Pernambuco 
b) Paraíba 
c) Pará 
d) Bahia 
e) Tocantins  

 
39. A Cabanagem foi a revolta na qual negros, índios e 
mestiços se insurgiram contra a elite política e tomaram o 
poder no seguinte estado brasileiro: 
 

a) Pará  
b) Minas Gerais 
c) Mato Grosso do Sul 
d) Paraíba 
e) Pernambuco  

 
40. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha são os 
nomes pelos quais ficou conhecida a revolução ou guerra 
regional, de caráter republicano, contra o governo imperial 
do Brasil a região brasileira em que aconteceu a revolução 
foi: 
 

a) Sul  
b) Norte 
c) Nordeste 
d) Sudeste 
e) Centro-oeste  

 
FIM DO CADERNO 

 


