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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

INSTRUÇÃO: leia, atentamente, o texto a seguir e, com 
base nele, responda às questões de 01 a 10. Volte a ele 
sempre que julgar necessário.

Origem e significado do nome:

1.  O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 
1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. 
“Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade. O 
primeiro nome da cidade foi Vila Rica. Depois, foi Vila 
Rica de Albuquerque, por causa do Capitão General 
Antônio de Albuquerque Coelho Carvalho, então go-
vernador das capitanias de Minas e São Paulo. Foi D. 
João V quem mandou retirar o “Albuquerque” do nome 
e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar”, para 
homenagear a padroeira da cidade.

2.  Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII. Em 1698, 
saindo de Taubaté, São Paulo, a bandeira chefiada por 
Antônio Dias descortina o Itacolomi do alto da Serra do 
Ouro Preto, onde implanta a capela de São João. Ali, 
tem início o povoamento intenso do Vale do Tripui que, 
trinta anos depois, já possuía perto de 40 mil pessoas 
em mineração desordenada e sob a louca corrida pelo 
ouro de aluvião.

3.  Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela con-
quista de terras entre paulistas, portugueses e baianos. 
O Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, luta para 

implantar em Vila Rica a cobrança do quinto, devido à 
Coroa e assumir o comando do território, fazendo de 
Felipe dos Santos sua primeira vítima, em 1720.

4.  Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras e 
na política.

5.  A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas e 
servidores públicos, liderados por Tiradentes.

6.  Com a Independência, recebe o nome de Ouro Pre-
to e torna-se a capital de Minas até 1897. É instituí-
da Patrimônio da Memória Nacional a partir de 1933 e 
tombada pelo IPHAN em 1938. Em 1980 é considerado 
Patrimônio cultural  da Humanidade, pela UNESCO.

7.  O surgimento e apogeu da arte colonial em Minas 
Gerais - barroco mineiro - é um fenômeno inteiramen-
te ligado à exploração do ouro, acontecido no século 
XVIII, que veio criar uma cultura dotada de característi-
cas peculiares e uma singular visão do mundo.

8.  À medida que se expandia a atividade mineradora, 
o barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região.

9.   Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial -  re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua histó-
ria, mas pelas excepcionalidade do acervo cultural que 
preservou.

Fonte: Secretaria de Cultura de Ouro Preto (texto adaptado)

QUESTÃO 01

O propósito comunicativo do texto: “ História de Ouro Pre-
to” é sobretudo o de

a) apresentar a cidade, contemplando nela aspectos  ge-
ográficos positivos e negativos.

b) divulgar atributos relacionados às histórias imaginá-
rias de Ouro Preto.

c) esclarecer sobre o significado e viagens de explora-
ção do ouro nas minas gerais.

d) informar de uma maneira objetiva  os fatos  históricos  
gradativos da cidade.
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QUESTÃO 02

Analise os seguintes trechos retirados do texto:

I. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

II. Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela conquis-
ta de terras entre paulistas, portugueses e baianos.

III. Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política.

IV. Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial - re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua his-
tória, mas pelas excepcionalidades do acervo cultural 
que preservou.

As frases em que o vocábulo ou expressão grifada pode 
ser retirada, sem que haja alteração de sentido no texto, 
são.

a) apenas as frases I e II.
b) apenas as frases II e III.
c) apenas as frases III e IV.
d) apenas as frases I e IV.

QUESTÃO 03

Para o desenvolvimento do texto, o articulador faz uso de 
vários recursos, EXCETO de

a) dados históricos.
b) inserção de discurso direto.
c) fatos relevantes para a formação histórica.
d) relato de acontecimentos.

QUESTÃO 04

Baseando-se na estruturação do texto, a CORRETA orde-
nação dos parágrafos se deu por meio de (da)

a) tempo e espaço, de maneira a contextualizar os fatos 
narrados.

b) contraste e paralelo, o que visa explicitar ideias não 
reveladas.

c) exemplificação, para dar suporte um ponto de vista 
apresentado, anteriormente.

d) apresentação de razões, uma vez que há vozes cre-
denciadas no contexto.

QUESTÃO 05

Em todas as alternativas, o termo sublinhado refere-se a 
uma palavra ou a uma expressão que o antecede no tex-
to, EXCETO:

a) “Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade.

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

c) Em 1980 é considerado Patrimônio cultural da Huma-
nidade, pela UNESCO.

d) Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

QUESTÃO 06

A linguagem utilizada no contexto, sobre a origem e sig-
nificado do nome de Ouro Preto, no 1º §, pode  ser con-
siderada

a) conotada, uma vez que se articula em um contexto 
literário.

b) denotada, pois se assemelha a de um dicionário.
c) informal, porque há indícios de incorreções gramati-

cais.
d) prolixa, já que se articula em um contexto científico.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a circunstância a que reme-
te o termo sublinhado está INCORRETAMENTE indicada 
entre colchetes.

a) À medida que se expandia a atividade mineradora, o 
barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região. [TEMPO].

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou a “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade. [FI-
NAL].

c) Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política. [ADVERSIDADE].

d) A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas 
e servidores públicos, liderados por Tiradentes. [ADI-
TIVA].
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ESTATUTO DO SERVIDOR 

QUESTÃO 08

Releia o fragmento:

Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

Infere-se que os articuladores destacados se referem à 
classe gramatical do (a)

a) pronome.
b) preposição.
c) conjunção.
d) artigo.

QUESTÃO 09

Classifica-se o texto como, predominantemente

a) instrucional, pois prescreve o fato, no qual ocorreu a 
temática.

b) descritivo, tendo em vista o caráter imagético das 
ideias expostas.

c) narrativo, uma vez que enfoca fatos com marcas de 
temporalidade.

d) opinativo, porque apresenta fatos e o articulador se 
apresenta em 1ª pessoa.

QUESTÃO 10

Baseando-se no emprego dos sinais de pontuação, anali-
se as informações a seguir:

I. As aspas no primeiro parágrafo foram utilizadas com o 
objetivo de acentuar o valor significativo das palavras.

II. O uso dos travessões no sétimo parágrafo denota ex-
plicação e tem a função análoga dos parênteses.

III. As vírgulas no quinto parágrafo foram, respectivamen-
te, utilizadas para enumerar substantivos comuns e 
separar um aposto. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) as informações I, II e III estão corretas.
b) apenas as informações I e II estão corretas.
c) apenas as informações I e III estão corretas.
d) apenas a informação III está correta.

A PROVA EM QUESTÃO RETRATA ASPECTOS DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 02/2000, O ESTATUTO 
DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE OURO 
PRETO/MG

QUESTÃO 11

Avalie e assinale o conceito CORRETO sobre o serviço 
público em Ouro Preto/MG:

a) é considerado servidor público a pessoa legalmente 
investida em cargo público e que presta serviços jun-
to aos poderes do Município de Ouro Preto, incluindo 
autarquias, mas não fundações e empresas públicas.

b) cargo público é a ocupação funcional unitária que pre-
vê direitos e obrigações expressas em lei.

c) os cargos públicos são acessíveis a todos os brasilei-
ros e estrangeiros, excetuados o de chefe do executi-
vo municipal e de guarda municipal, restrito a brasilei-
ro nato.

d) os cargos em comissão de recrutamento limitado ape-
nas serão providos por servidores efetivos, para atri-
buições de chefia, direção e assessoramento.

QUESTÃO 12 

Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afirmativas Falsas.

(     ) o estágio probatório para cargos públicos munici-
pais efetivos será de 2 anos consecutivos.

(     ) no estágio probatório serão avaliadas a produtivi-
dade, a disciplina e a capacidade de iniciativa do 
servidor, fora outros aspectos.

(     ) o chefe que inobservar as responsabilidades ati-
nentes ao estágio probatório de seus subordinados 
poderá ser destituído de sua função de chefia.

(     ) além de percorrer o estágio probatório, o profissio-
nal será estável se for considerado apto por uma 
comissão especial.

Marque a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a)  F, V, V, V.
b)  F, F, V, F.
c)  V, V, V, V.
d)  V, F, F, V.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 13

Analise as afirmativas abaixo.

I. a readaptação é a realocação de servidores públicos 
estáveis com problemas físicos ou psíquicos em ser-
viço compatível com sua vontade.

II. a readaptação é medida que visa aumentar a eficiên-
cia do serviço público, a partir do melhor emprego do 
servidor.

III. a readaptação será ato de ofício ou a pedido e não 
se operará, quando o servidor for incapaz de exercer 
outro cargo.

Assinale a alternativa CORRETA.

a)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
b)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.
c)  apenas uma afirmativa está correta.
d)  apenas uma afirmativa está incorreta.

QUESTÃO 14

Sobre as gratificações de servidores públicos do municí-
pio de Ouro Preto, é importante saber que

a) a gratificação de função é uma retribuição aos encar-
gos recebidos no exercício de chefia.

b) a gratificação natalina será de 1/12 por mês de exer-
cício no cargo e será paga até o 20º dia de dezem-
bro (50%) e no mês de aniversário do servidor (outros 
50%).

c) a gratificação de função é incorporada no salário do 
servidor decorridos 5 anos de recebimento alternado 
da gratificação. 

d) a gratificação natalina é incorporada proporcional-
mente aos meses trabalhados no salário do aposen-
tado do serviço público.

QUESTÃO 15

Sobre Licenças, o servidor de Ouro Preto:

a) na condição de gestante, terá 180 dias de afastamen-
to, remunerados a partir do 8 mês de gestação.

b) o servidor poderá tirar dois anos de licença remunera-
da para tratar de assuntos particulares, mas terá que 
pagar aos cofres públicos os valores de previdência 
social. Além disso, o prazo não contará para efeitos 
de quinquênio e  incorporação de gratificações.

c) o servidor poderá gozar de licença remunerada para 
tratamento de saúde de membro da família por 30 
dias, renováveis, de acordo com perícia médica que 
ateste a necessidade de afastamento.

d) será concedida licença remunerada proporcionalmen-
te ao tempo de serviço para acompanhar cônjuge que 
assumir mandato eletivo, durante o período do man-
dato, desde que o local de exercício seja fora do mu-
nicípio e inviabilize a prestação de serviço junto ao 
órgão do servidor.

QUESTÃO 16

“A terra parece que evapora tumultos; a água exala mo-
tins; o ouro toca desaforos; destilam liberdades aos ares; 
vomitam insolências as nuvens; influem desordens os as-
tros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a nature-
za anda inquieta consigo, e amotinada lá dentro, é como 
no inferno”. Discurso histórico e político sobre a subleva-
ção que nas Minas houve em 1720. Belo Horizonte, Fun-
dação João Pinheiro, 1994, p.59.

O trecho acima é alusivo a que contexto revoltoso que 
teve por palco Ouro Preto: 

a) aos motins do São Francisco de 1736, ocasião em 
que ocorreram vários distúrbios em Ouro Preto.

b) à Revolta do Ano da Fumaça ocorrida em Ouro Preto, 
em 1833, que determinou a deposição do presidente 
Manoel Ignácio de Mello e Souza e de seu vice Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos.

c) à Revolta de Felipe dos Santos ocorrida em Vila Rica 
e Vila do Carmo, ocasião em que era governador das 
Minas dom Pedro de Almeida Portugal. 

d) à Inconfidência Mineira de 1789, ocasião em que a 
cobrança da derrama se avizinhava e era grande a 
insatisfação popular em toda Ouro Preto.  



6

[ Caderno 82 ] Prefeitura MuniCiPal de ouroPreto

QUESTÃO 17

No que se refere à colonização de Minas Gerais, observe 
as afirmações abaixo:

I. A Guerra dos Emboabas constitui-se em um capítulo 
importante da expansão colonizadora nas Minas, pois 
foi protagonizada por dois grupos litigantes. Um era 
composto por paulistas que reivindicavam o controle 
das minas de ouro, evocando a primazia da descober-
ta e, outro composto em sua maior parte por reinóis 

II. A partir da década de 1740, a produtividade das la-
vras regredia rapidamente, fazendo com que muitos 
mineradores solicitassem cartas de sesmarias, aban-
donando as antigas áreas mineradoras em direção à 
Zona da Mata e ao Sul de Minas. 

III. O principal porto fornecedor de escravos para as Mi-
nas era o de Salvador. André João Antonil no livro Cul-
tura e Opulência do Brasil por suas drogas e Minas 
fala-nos do movimento frenético dos comboios de es-
cravos em direção ao rio São Francisco, por ser essa 
a principal via de penetração às Minas. 

IV. A Comarca mais densamente povoada da Capitania 
de Minas Gerais era a do Rio das Velhas. É o que 
pode ser visto em um mapa de população elaborado 
no ano de 1776. 

Marque a alternativa CORRETA.

a)  somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
b)  somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
c)  somente as afirmações I, II, III estão corretas.
d)  somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 18

Com o discurso de, mais uma vez, proteger o interesse 
nacional, o governo decidiu elevar o preço dos carros 
e caminhões importados. Num país que tem uma das 
maiores cargas tributárias do mundo – quase 40% de 
tudo que é produzido por cidadão e empresas vai parar 
nos cofres públicos –, as autoridades optaram por redu-
zir as escolhas do consumidor, em vez de estimular a 
economia local.

Revista Veja, “Vai ficar mais caro”, edição 2235, 21/09/2011

Sobre o cenário acima descrito, coloque (V) para as afir-
mativas Verdadeiras ou (F) para as afirmativas Falsas 
nas afirmativas abaixo:

(     ) o aumento será de 30 pontos percentuais no im-
posto sobre produtos industrializados de veículos 
produzidos no exterior ou que sejam montados no 
Brasil mas não atendam a critérios mínimos de con-
teúdo nacional.

(     ) o argumento central da ação do governo em au-
mentar a taxação sobre veículos importados de pa-
íses como China e Coréia é proteção de empregos 
na indústria automobilística brasileira.

(     ) a falta de competitividade da indústria brasileira 
devido à várias razões, dentre elas a infraestrutura 
deficitária  do país, não foram tratadas pelo gover-
no que se silenciou acerca delas.

(     ) países com os quais o Brasil tem acordo de co-
mércio como Argentina, México, Uruguai pagarão 
integralmente as novas tarifas, ainda que as peças 
sejam fabricadas nesses mesmos países. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

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

QUESTÃO 19

Nos exemplos abaixo estão apontados biomas existentes 
no Brasil, EXCETO:

a) mata atlântica.
b) cerrado.
c) pampa.
d) floresta temperada.

QUESTÃO 20

Relacione a segunda coluna com a primeira, no que se 
refere às regiões de conflito no mundo contemporâneo.

COLUNA 1 COLUNA 2
1.  Esse conflito se arrasta desde os 

anos 1950, dentro do contexto da 
Guerra Fria. Ao término da conten-
da, o país acabou dividido em Norte 
e Sul. No Sul a presença dos Esta-
dos Unidos é notória, assim como 
no Norte acontece com a da China.

2.  A primavera dos povos árabes. Fi-
caram assim intitulados os movi-
mentos que depuseram governan-
tes que ficaram a frente do governo 
em seus países durante décadas.  

3.  Conflito de cunho eminentemente 
religioso, colocando em campos 
opostos hinduístas e islamitas. As 
tensões entre esses dois países se 
agravam mais pelo fato de ambos 
deterem a tecnologia para o fabrico 
da bomba atômica. 

4.  A invasão desse país esteve asso-
ciada ao desdobramento do 11 de 
setembro de 2001. Os Talibãs então 
no poder nesse país asiático foram 
taxados como os planejadores do 
ataque aos Estados Unidos.

(     )  Norte da África 
e Oriente 
Médio 

(     )  Índia e 
Paquistão 

(     )  Península 
coreana 

(     )  Afeganistão

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  2, 3, 1, 4.
b)  2, 1, 4, 3.
c)  1, 3, 2, 4.
d)  3, 2, 1, 4.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR PEB-HE: HISTóRIA

QUESTÃO 21

(...) Se os direitos sociais foram implantados em períodos ditatoriais, em que o Legislativo ou estava fechado ou 
era apenas decorativo, cria-se a imagem, para o grosso da população, da centralidade do Executivo. O governo aparece 
como o ramo mais importante do poder, aquele do qual vale a pena aproximar-se. A fascinação com um Executivo forte 
está sempre presente, e foi ela sem dúvida uma das razões da vitória do presidencialismo sobre o parlamentarismo, no 
ple biscito de 1993 (...) IN: CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil. O longo caminho. p. 221. 

Na citação acima, Carvalho discorre sobre a excessiva valorização do Poder Executivo no Brasil, em função de os direitos 
sociais em nossa sociedade terem precedido os direitos políticos e civis. Sua afirmativa deixa claro que os direitos sociais, 
todavia, foram implantados em governos ditatoriais. Sobre a época em que tais direitos contemplaram o cidadão brasileiro 
pela primeira vez assinale a alternativa CORRETA:

a)  Os direitos sociais surgiram pela primeira vez no governo militar (1964 a 1985), expressos principalmente através da 
criação do FGTS e do PIS para o trabalhador brasileiro, a despeito do contexto de supressão dos direitos políticos.

b)  Foi no governo João Goulart em que os primeiros direitos sociais foram promulgados no Brasil, em função do anúncio 
das reformas de base, através de medidas tais como a reforma educacional e a esperada reforma agrária.

c)  Os primeiros direitos sociais foram implantados no governo Vargas, expressos, sobretudo, pela legislação trabalhista, a 
qual foi editada na chamada CLT em 1943, período em que os direitos políticos, bem como os civis eram limitados para 
o cidadão brasileiro.

d)  Direitos sociais fundamentais e pioneiros no Brasil somente se tornaram realidade através dos Atos Institucionais edi-
tados em plena ditadura militar, como uma forma de ludibriar a sociedade sobre os supostos benefícios legados pelo 
milagre brasileiro a partir do governo Médici.

QUESTÃO 22

Leia o fragmento:

“A dificuldade maior foi adaptar-se à disciplina das fábricas. Começar numa hora determinada, para noutra começar 
novamente, manter o ritmo dos movimentos da máquina – sempre sob as ordens e a supervisão rigorosa de um capa-
taz – isso era novo e difícil”.
(...) Com o passar do tempo passaram a buscar melhoramentos, o que não ocorreu. Por isso, lutaram para obtê-lo (...)  
IN: HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. Pág.163- 169.

A partir do exposto acima, sabe-se que os trabalhadores das primeiras fábricas na era da Revolução Industrial se manifes-
taram contrariamente às condições que lhes oprimiam. Uma forma de manifestação mais imediata foi o Ludismo. Outra 
forma posterior mais consciente consistiu no cartismo. 

Sobre o Cartismo, pode-se afirmar que

a)  tratou-se da quebra das máquinas pelos trabalhadores, que passaram a considerá-las responsáveis pelas rígidas 
disciplinas impostas nas fábricas.

b)  foi uma espécie de comitê operário, onde eram defendidas as idéias de tomada radical do poder da classe burguesa, 
através da luta armada do proletariado.

c)  foi um movimento tipicamente russo, em função das conseqüências maléficas para a sociedade em geral, advindas da 
participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, conflito alheio aos principais problemas sociais internos do país.

d)  tratou-se de uma manifestação dos trabalhadores ingleses que pleiteavam, dentre outros fatores, terem participação 
nas questões políticas decisórias e exclusão do quesito propriedade para o exercício dos direitos políticos.
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QUESTÃO 23

No ambiente de incipiente movimento Renascentista, entre 1513 e 1514, em Florença, é escrita a obra que inaugura o pen-
samento político moderno: “O Príncipe”, de Maquiavel. Sobre sua importância e sobre as novidades que ele traz consigo 
no momento em questão, assinale a alternativa CORRETA:

a)  Para tomar e manter o poder, o Príncipe pode usar de astúcia, mentira, menos força.
b)  Para esse autor, o poder tem que passar necessariamente de pai para filho, mantendo, portanto, o caráter hereditário.
c)  Somente usando exclusivamente da força, o Príncipe poderá assegurar e manter o poder em quaisquer circunstâncias.
d)  A ideia de valores políticos pode ser traduzida pela eficácia prática e utilidade na vida social.

QUESTÃO 24

A formação do proletariado no Brasil teve início na segunda metade do século XIX, em função do nascimento da indústria, 
que, por sua vez, foi parte de um processo de profundas transformações por que passava a sociedade naquele momento.

A partir do exposto, assinale a alternativa CORRETA com relação aos motivos que propiciaram a industrialização no 
Brasil:

a) A substituição da mão-de-obra imigrante pela escrava é um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento in-
dustrial, uma vez que os escravos trabalhavam compulsoriamente.

b) A Lei Eusébio de Queirós, que proibiu o tráfico de escravos no Brasil, se constituiu num fator propulsor do crescimento 
industrial brasileiro, em função da liberação de capitais para outras atividades.

c) O surgimento das ferrovias no país no início do século XX foi o grande fator responsável pela produção industrial em 
larga escala.

d) Os lucros auferidos pelo capital proveniente da produção cafeeira em nada se relacionam ao desenvolvimento indus-
trial no início da República brasileira.

QUESTÃO 25

Thomas Hobbes é considerado, ao lado de Maquiavel, Bossuet e outros, um expoente dos teóricos do Absolutismo Monár-
quico. Sobre a função do Estado para Hobbes, assinale a alternativa CORRETA:

a) Na perspectiva hobbesiana, o Estado deve ser dotado de uma máquina de propaganda para convencer os indivíduos 
da necessidade de respeito mútuo.

b) A função do Estado para Hobbes estaria ligada à necessidade de controlar a posse e a propriedade das terras. Sua 
função, portanto, seria a garantia máxima da propriedade.

c) O Estado, na perspectiva hobbesiana, aparece como uma espécie de árbitro no intuito de julgar os conflitos inerentes 
aos seres humanos, os quais, sem a presença de um Estado forte, eliminariam uns aos outros.

d) Para Hobbes, o Rei é o representante de Deus na terra e como tal, sua autoridade e soberania são indiscutíveis.

QUESTÃO 26

Sobre a década de 90, no Brasil, e seus reflexos políticos e econômicos, considere as seguintes afirmativas:

I. A década em questão marca a chamada desestruturação do Estado, desmontado, inclusive, em função dos apelos 
da onda neoliberal.

II. A abertura comercial proporcionada por Collor trouxe mudanças extremamente positivas, reveladas, sobretudo, em 
políticas sociais de amparo ao pleno emprego e combate à miséria.

III. O mercado de trabalho, já estagnado no Brasil, sofreu com a redução do emprego industrial, fruto da abertura comer-
cial no país.

IV. O aumento da economia informal também se constitui num reflexo da desestruturação do mercado de trabalho. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a)  Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
b)  Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
c)  Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
d)  As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
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QUESTÃO 27

O Jornal ‘O Globo’ de 19 de março de 1964 anunciava: “Senhoras do Jardim Botânico pedem ao Exército que salve o 
Brasil do perigo vermelho”.

Sobre o trecho da reportagem descrita acima, considere as seguintes assertivas:

I. A ameaça comunista, representada no imaginário social pelo governo Jango, explicava o temor da classe média que 
se manifestava em movimentos tais como a chamada Marcha da família com Deus pela liberdade.

II. Os militares se investiam da missão de manter a ordem no Brasil, ameaçada pelo comunismo associado a Jango, 
sobretudo após ele ter condecorado Che Guevara com a maior honraria brasileira.

III. O presidente João Goulart realmente representava uma ameaça à democracia brasileira, haja vista sua nítida inten-
ção de implantar medidas socializantes no Brasil, especialmente a reforma agrária de todas as terras do país.

Assinale a alternativa que possui afirmativas ERRADAS sobre o contexto citado:

a)  Apenas as assertivas I e II estão corretas.
b)  Apenas as assertivas II e III estão corretas.
c)  Apenas as assertivas I e III estão corretas.
d)  Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 28

Leia o texto publicitário:

Sobre o texto acima, a contextualização na qual ele se encontra e os desdobramentos, assinale a alternativa CORRETA:

a)  Os militares concederam anistia ampla, geral e irrestrita em 1979, devido às inúmeras pressões da sociedade que 
clamava pela volta dos exilados políticos.

b)  A campanha pela anistia envolveu apenas os trabalhadores brasileiros, os quais se manifestaram através de greves 
gerais no final dos anos 70, pelo fim do exílio daqueles que estavam fora do país por terem se envolvido em discus-
sões sindicais durante os anos de chumbo.

c)  A campanha ilustrada no texto publicitário, elaborada pelo DIP, relaciona-se ao final do Estado novo varguista, em que  
inúmeros brasileiros foram convidados a se retirarem do Brasil.

d)  Apesar da ampla campanha, a anistia no Brasil foi concedida no governo Figueiredo com ressalvas, inclusive com a 
condição de que os envolvidos na repressão durante o governo militar também fossem anistiados.
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QUESTÃO 29

A tortura é uma experiência humilhante. A meta não é obter informação, mas castigar-nos e destroçar-nos tanto, que 
façamos o que as autoridades querem. Transformamo-nos num exemplo para os outros, que ficam aterrorizados para 
sempre.... (Isabel Allende).

Sobre a prática das torturas no Brasil, durante os chamados anos de chumbo, assinale a alternativa CORRETA:

a)  Teve seu auge no governo Geisel, que, apesar da distensão, transformou o método de confissão sob violência em 
algo corriqueiro.

b)  Foi utilizada indiscriminadamente com igual intensidade durante os 21 anos seguidos de governo militar.
c)  Só era utilizada quando os militares tinham certeza da vinculação dos prisioneiros com o movimento subversivo.
d)  Tornou-se prática freqüente para método de confissão, sobretudo, no período de vigência do Ato Institucional nú-

mero 5.

QUESTÃO 30

O Tenentismo foi um movimento político-militar revolucionário que ganhou importância no Brasil na década de 20. Integra-
do basicamente por oficiais jovens de baixa patente, o movimento concretizou-se em ações na defesa de seus objetivos e 
descontentamentos no RJ em 1922 e em SP, dois anos depois.

Sobre os interesses e propostas integrantes do movimento TENENTISTA citado, assinale a alternativa CORRETA:

a)  Pregavam a necessidade de eliminação da justiça eleitoral, a qual, na época, compactuava com as inúmeras fraudes 
existentes no exercício dos direitos políticos.

b)  Defendiam a moralização da política brasileira, sobretudo, através da saída de Vargas do poder, uma vez que não 
houve um processo eleitoral sério que o colocasse à frente do Poder Executivo no país.

c)  Defendiam, dentre outras bandeiras, uma reforma na educação pública brasileira, no intuito de diminuir o analfabetis-
mo no país, estendendo e oportunizando o voto a mais segmentos de brasileiros excluídos do processo.

d)  Pregavam a moralização da vida pública, proposta através do retorno à monarquia como forma de governo ideal.

QUESTÃO 31

No Brasil, foram organizadas festas para receber os combatentes. Vargas temia que a FEB fosse usada como símbolo 
para derrubar o Estado Novo. Afinal, o fato de os pracinhas terem lutado contra ditaduras na Europa poderia ser usado 
como pretexto para derrubar a ditadura no Brasil. (www.educacao.uol.com.br)

Sobre o fim da Segunda Guerra e suas repercussões no Governo Vargas, assinale a alternativa CORRETA:

a)  Como o Brasil participara na Segunda Guerra ao lado dos países perdedores, seria natural no pós-guerra, que Getúlio 
Vargas fosse destituído do Poder Executivo e afastado do poder pelas democracias vencedoras.

b)  Surgira no Brasil o movimento Queremista de apoio à permanência de Vargas no poder, liderado pela UDN, partido 
que era até então, base de sua sustentação política.

c)  Vargas, para demonstrar sua tendência à democratização, permitiu a infiltração de membros do Partido Comunista 
em seu quadro de funcionários do alto escalão do Governo.

d)  Getúlio Vargas, mediante o momento político desfavorável ao seu governo no pós Guerra, permite a reorganização 
partidária e convoca eleições presidenciais, o que, por sua vez, não evitou sua saída do poder.
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QUESTÃO 32

Sobre os militares que governaram o Brasil de 1964 a 1985, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:

A. Castello Branco (     )  em seu governo foi instituído o Ato Institucional número 1.
B. Costa e Silva (     )  em seu governo foi implantado o Pacote de Abril.
C. Médici (     )  Propiciou a chamada reorganização partidária.
D. Geisel (     )  Auge repressivo com o silenciamento dos movimentos subversivos.
E. Figueiredo (     )  Em seu governo ocorreu a morte do estudante Édson Luís.

Assinale a sequência que contém a ordem CORRETA, de cima para baixo.

a)  B – C – A – D – E.
b)  B – A – D – E – C.
c)  A – D – B – E – C.
d)  A – D – E – C – B.

QUESTÃO 33

Sabe-se que a redemocratização ocorreu no Brasil em 1985 com o fim dos governos militares. Nesta época, os índices 
de inflação eram muito altos, além dos inúmeros casos de corrupção na máquina pública, revelados pela imprensa. Os 
setores da saúde e educação enfrentavam rombos enormes e a sociedade pressionava para que os militares deixassem 
o poder.

Sobre tal contexto, leia as assertivas abaixo, assinalando (V) para as Verdadeiras e F para as FALSAS: 

(     )  Tancredo Neves foi eleito pelo povo em 1985 após anos de ditadura militar, sem, porém, assumir o poder em função 
de doença seguida de morte.

(     )  Sarney foi presidente da República porque ele era o único nome entre os civis que os militares concordariam em 
ceder a faixa presidencial.

(     )  O general Figueiredo se recusou a entregar a faixa presidencial a Sarney, dentre outros motivos, pelo fato dele ser 
considerado uma espécie de impostor.

(     )  Uma vez que a emenda Dante de Oliveira foi recusada pelo Congresso, Tancredo se elegeu através do Colégio 
Eleitoral, derrotando Paulo Maluf, com quem disputava a presidência naquele momento.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo.

a)  (F) (F) (V) (V).
b)  (V) (F) (V) (F).
c)  (V) (F) (F) (V).
d)  (F) (V) (V) (F).
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QUESTÃO 34

(...) Que eles não eram amantes de banhos podia-se assegurar pela simples aparência. Infelizmente não raro se chega-
va a essa conclusão até de olhos fechados, Muitas vezes, posteriormente, senti náuseas ante o odor desses indivíduos 
vestidos de caftan. A isso se acrescentem as roupas sujas e a aparência acovardada e tem-se o retrato fiel da raça.
Por isso, acredito agora que ajo de acordo com as prescrições do Criador Onipotente. Lutando contra o “judaísmo”, 
estou realizando a obra de Deus (...)

O trecho acima foi extraído do livro Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler. Citado por alguns como a chamada “bíblia do 
nazismo”, parte significativa da teoria anti-semita nele exposta foi colocada em prática pelo Fuher por ocasião de sua 
ascensão ao poder na Alemanha.

Sobre o anti-semitismo nazista, bem como seus desdobramentos, assinale a alternativa CORRETA:

a)  Sob o comando nazista, todos os judeus existentes na Alemanha e demais países anexados por Hitler foram elimina-
dos nas câmaras de gás.

b)  Apesar da pregação anti-semita, os carrascos nazistas, sob as ordens de seus superiores, pouparam as crianças 
judias da morte, em função da opinião pública internacional que se colocava contra o holocausto.

c)  A imagem sobre os judeus disseminada por Hitler associava-os a insetos, ratos, pestes, no intuito de conseguir ade-
são dos alemães à perseguição contra essa raça, considerada como inferior e perniciosa.

d)  Com o discurso de que realizava a vontade de Deus ao subestimar a raça judaica, Hitler conseguiu a adesão de todo 
o clero europeu, o qual acabou compactuando com o genocídio empreendido pelo nazismo.

QUESTÃO 35

“A fragilidade do regime se revelou quando as tropas do czar, mesmo os leais cossacos de sempre, hesitaram e depois 
se recusaram a atacar a multidão e passaram a se confraternizar com ela. Quando, após quatro dias de caos, elas se 
amotinaram, o czar abdicou, sendo substituído por um governo liberal provisório, não sem certa simpatia e mesmo ajuda 
dos aliados ocidentais da Rússia, que temiam que o desesperado governo do czar saísse da guerra e assinasse uma 
paz em separado com a Alemanha (...). Mais que isso: tão pronta estava a Rússia para a revolução social que as massas 
de Petrogrado imediatamente trataram a queda do czar como uma proclamação de liberdade, igualdade e democracia 
direta universais.” (IN: HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos, o breve século XX, 1914 a 1991. Pág. 67)

Sobre o contexto histórico descrito acima, assinale a alternativa CORRETA:

a)  Com a saída do Czar, o governo provisório foi composto pelos mencheviques, a minoria. Porém, menos radical em 
suas propostas de mudanças ou pelo menos na velocidade com que deveriam acontecer, os mencheviques acabaram 
gerando espaço para a chegada dos bolcheviques ao poder em outubro do mesmo ano.

b)  Os bolcheviques, maioria radical, imediatamente após a saída do czar assumiram o controle russo, já em março da-
quele ano revolucionário, implantando as medidas socializantes como a nacionalização de bancos e indústrias.

c)  França e Inglaterra viram com bons olhos a Revolução socialista ocorrida na Rússia, apoiando-a em todo o ano de 
1917, uma vez que os mencheviques tiraram o país da guerra já em fevereiro, sem assinar com a Alemanha um tra-
tado pondo fim ao conflito, fato muito temido pelas potências ocidentais aliadas da Rússia.

d)  Quando da saída do czar, os mencheviques deram seu total apoio a ele, formando o chamado exército branco para 
lutar contra o exército vermelho de Trótsky, temendo a radicalização anunciada por Lênin, através da implantação da 
reforma agrária e tributária no país.
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QUESTÃO 36

Leia trechos da carta-testamento de Getúlio Vargas:

“Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a 
minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e princi-
palmente os humildes. 
Voltei ao Governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos 
nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Con-
gresso. Contra a justiça da revisão do salário-mínimo se desencadearam os ódios. 
Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem con-
tinuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. 
Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no cami-
nho da eternidade e saio da vida para entrar na história”.

Sobre o contexto do suicídio de Vargas, bem como os fatos direta ou indiretamente citados em sua carta-testamento, 
assinale a alternativa CORRETA:

a)  Quando Getúlio expressa a frase “voltei ao governo nos braços do povo”, está se referindo à sua eleição ao governo 
Constitucional de 1934, em que estava legalmente à frente do poder.

b)  A expressão “aves de rapina” diz respeito aos políticos do PTB, em sua maioria sindicalistas, que se posicionaram 
sempre contrariamente às políticas públicas sociais empreendidas por Vargas.

c)  Parte significativa do legado, deixado por Vargas, diz respeito a uma política econômica de cunho nacionalista e a 
uma política trabalhista, o que ele menciona em sua carta direcionada ao povo brasileiro.

d)  A expressão utilizada por Getúlio “campanha subterrânea dos grupos internacionais” expressa nitidamente o interes-
se dos comunistas em tomar o poder no Brasil, como na tentativa frustrada ocorrida em 1935, que havia sido liderada 
por Luís Carlos Prestes.

QUESTÃO 37

(...) Descobrir as origens da Primeira Guerra Mundial não equivale a descobrir o “agressor”. Ele repousa na natureza de 
uma situação internacional em processo de deterioração progressiva, que escapava cada vez mais ao controle dos gover-
nos (...). IN: HOBSBAWM, Eric. A Era dos Impérios; 1875 a 1914. p. 431.

Sobre as questões que explicam a Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa CORRETA:

a)  As tensões internacionais marcavam-se prioritariamente pela rivalidade existente entre Estados Unidos e União So-
viética, em função da disputa ideológica entre ambos, através da qual, buscavam impor o capitalismo e comunismo 
pelo mundo, respectivamente.

b)  A disputa imperialista pelos territórios africanos e asiáticos foi um dos grandes fatores que geraram as rivalidades 
entre as potências mundiais, sobretudo européias, interessadas cada vez mais em matéria prima e mercado consu-
midor.

c)  O assassinato do arqueduque austríaco Francisco Ferdinando em 1914 foi indubitavelmente a causa mais importante 
para explicar o conflito entre as potências, haja vista que a Sérvia disputava há muito tempo o poder com a Rússia na 
região dos Bálcãs. 

d)  A Alemanha desde seu processo de unificação em 1870 vivenciava um confronto com o Império Áustro-Húngaro, em 
função do interesse de ambos em territórios franceses. O assassinato do herdeiro do trono foi, assim, o estopim para 
que a guerra entre eles eclodisse.
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QUESTÃO 38

“(...) Por consequência, nós, representantes dos Estados Unidos da América publicamos e declaramos solenemente: 
que estas colônias unidas são e de direito têm de ser Estados livres e independentes; que estão absolvidas de 
qualquer vassalagem para com a Coroa Britânica (...), e têm inteiro poder para declarar guerra, concluir paz, contratar 
alianças, estabelecer comércio e praticar todos os atos e ações a que têm direito os estados independentes. E em apoio 
desta declaração, cheios de firme confiança na proteção da divina providência, empenhamos mutuamente uns aos outros, 
a vida, a fortuna e a honra sagrada”. (Trecho da declaração de independência dos EUA em 1776).

Sobre os fatores que levaram ao processo emancipatório das treze colônias norte-americanas, assinale a alternativa 
CORRETA:

a)  A pressão da metrópole inglesa para que os colonos ajudassem a arcar com o ônus de guerra ocorrida com a França, 
através da criação de novos impostos, bem como o aumento de alguns existentes.

b)  O fato dos colonos americanos terem declarado as leis intoleráveis contra a Inglaterra e esta, como vingança, ter 
despejado o chá estadunidense no mar, o que ficou conhecido como “festa do chá de Boston”.

c)  As treze colônias abandonaram a política de negligência salutar que praticavam em relação à metrópole inglesa, a 
qual, em contrapartida, eliminou o lucrativo imposto que incidia sobre o chá.

d)  Um dos principais motivos para a independência, além da influência do ideal iluminista, foi a concorrência estabeleci-
da entre colônia e metrópole para anexação das terras francesas durante a guerra entre as duas metrópoles.

QUESTÃO 39

“A crise internacional desencadeada a partir dos atentados ao World Trade Center de Nova Iorque, perpetrados no dia 11 
de setembro de 2001, colocou o mundo islâmico no centro da opinião pública. Ao redor do mundo, os meios de comuni-
cação “noticiaram” o Islã com intensidade comparável à abordagem jornalística da revolução islâmica no Irã em 1979”. 
IN: Montenegro, Sílvia. DISCURSOS E CONTRADISCURSOS: O OLHAR DA MIDIA SOBRE O ISLÃ NO BRASIL. p. 01.

Sobre os atentados de 11 de setembro às torres em Nova Iorque, o Islamismo, a citação acima e as principais questões 
que se relacionam ao tema, assinale a alternativa CORRETA:

a)  Os atentados às torres gêmeas são explicados apenas em função da questão religiosa, segundo a qual os muçulma-
nos vislumbram no ocidente e em seus governantes a figura encarnada do mal, ao se posicionarem contrariamente 
aos desígnios de Alá.

b)  Para a mídia mundial em geral, o atentado terrorista de 11 de setembro é comparado diretamente à arbitrariedade do 
Irã em impor a política como fundamento prioritário para a disseminação da religião islâmica.

c)  A partir de 11 de setembro de 2001 as atenções mundiais pela primeira vez se voltaram para a evidente discriminação 
de todos os países árabes contra as mulheres, contra o ocidente e, sobretudo, contra o capitalismo.

d)  O mundo muçulmano, principalmente a partir do atentado de setembro de 2001, passou a ser foco da mídia mundial, 
a qual, muitas vezes, distorcendo fatos, contribui para estigmatizar a religião islâmica, deturpando-a e delegando aos 
seguidores do islã a imagem de possíveis terroristas.

QUESTÃO 40

Sobre a Idade Média ou Período Feudal, assinale a alternativa CORRETA:

a)  Os feudos ou lotes de terras eram diretamente controlados pelos monarcas, em troca da garantia de que os senhores 
feudais lutassem pelo país.

b)  Valendo-se de sua crescente influência religiosa, a Igreja passou a exercer importante papel em diversos setores da 
vida medieval, excetuando-se, porém, sua participação em aspectos políticos internos e externos.

c)  A estrutura social da alta Idade Média praticamente não permitia mobilidade, sendo, portanto, a condição de um indi-
víduo determinada pelo seu nascimento.

d)  Na Alta Idade Média ocorreu um acentuado processo de urbanização, fruto da desagregação do Império Romano e 
das contínuas invasões dos povos bárbaros sobre os feudos desestruturados.




