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CONHECIMENTOS GERAIS
• Língua Portuguesa
O professor de inclusão social
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Por Francisco Dequi em 27/4/2010, reproduzido do Zero Hora, 25/4/ 2010
A recente afirmação do ministro da Educação, Fernando Haddad, de que o Brasil _____1 o analfabetismo até
o final desta década reforça a responsabilidade de quem ____2 a transformação na sala de aula, o professor de
língua portuguesa. Em época de eleição, principalmente, quando candidatos e sociedade trocam promessas e
cobranças sobre a educação em nosso país, resta a pergunta: o que ocorre na prática no ensino de nossa língua
mãe?
Por influências de teorias xenófilas, ou de liberalismos linguísticos, ou ainda de aversão ao ensino dos
rudimentos naturais da gramática, uma espécie de comodidade nociva toma conta do ensino da nossa língua
nacional. No fundo, pretende-se "nivelar por baixo" e validar todos os falares. Não pretendemos contrariar essa
atitude democrática bem-intencionada, mas tornar as linguagens dos que não tiveram oportunidade de estudar
como objeto de numerosas aulas e de encartar-se com as estropiadas da língua é consumir valioso tempo em
desserviços.
Uma sociedade capaz de dialogar
Outro fator relevante é despertar no aluno o interesse por aqueles conhecimentos básicos para uma
comunicação eficiente, seja com o discurso escrito seja com o falado. Com tantas regras, decorebas e
irregularidades, qual criança ou jovem vai aprender a gostar da língua portuguesa? Soluções para esta tortura já
existem, com a Neopedagogia da Gramática, criada há 30 anos pelo Ipuc, que simplificou ao máximo o ensino de
todo o arcabouço gramatical. Isso significa alunos mais interessados, pois conseguem dominar o conteúdo e a
compreensão dos porquês de cada regra imposta por inúmeros livros de ensino.
O professor de português deve entender a linguagem simplória dos que não tiveram oportunidade de estudar
– e a entende –, mas, prioritariamente, deve _____3(trazer) para o uso da língua nacional. Isso é fazer inclusão. E,
assim, o professor de língua portuguesa torna-se um agente de inclusão social, não mais um mero repetidor de
conteúdos gramaticais. É preciso _____4(pegar) a mão e incluí-los entre os que falam a língua pátria. Assim se
forma uma sociedade capaz de dialogar em um mesmo nível de comunicação para que, principalmente, todos
compreendam os verdadeiros interesses e propostas de candidatos que falam em educação.
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=587CID004

01. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que a principal tese defendida por seu autor é a de que:
A) Cabe ao professor de português diminuir a desigualdade social no país.
B) Os professores de português devem dar maior atenção à linguagem simplória dos que não tiveram oportunidade de
estudar.
C) Os professores de português devem adotar a Neopedagogia em suas aulas de gramática.
D) O professor de português torna-se um agente de inclusão social quando leva os alunos a conhecer a língua das
elites.
E) A tarefa principal do professor de português é a de ensinar política através aulas de interpretação de textos.
02. Ainda a partir do texto, na opinião de seu autor, podemos afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

Os falares das pessoas que não tiveram acesso à escola não devem ser validados ou aceitos por nossa sociedade.
Os falares das pessoas que não tiveram acesso à escola não devem ser ensinados na escola.
As aulas de língua portuguesa não podem deixar de trabalhar com regras, decorebas e irregularidades.
A gramática deve ser abolida do ensino da língua portuguesa.
Nenhuma das anteriores.
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03. A estruturação do 2º parágrafo do texto nos permite
07. A partir da observação do período “Outro fator
afirmar que este parágrafo se classifica como do tipo:
relevante é despertar no aluno o interesse por aqueles
conhecimentos básicos para uma comunicação
A) Narrativo
eficiente, seja com o discurso escrito seja com o
B) Injuntivo
falado.” (l.13-14) podemos afirmar que:
C) Argumentativo
D) Descritivo
A) Poderíamos colocar, sem cometer erro em relação à
E) Dialogal
pontuação, o trecho “no aluno” entre vírgulas.
B) A vírgula depois de “eficiente” é optativa.
Poderíamos introduzir uma vírgula depois do trecho
C)
04. Assinale na lista abaixo a única das palavras retiradas
“outro fator relevante”.
do texto que teve sua ortografia alterada pelo novo
D) Todas as anteriores.
acordo ortográfico da Língua Portuguesa.
E) Nenhuma das anteriores.
A) Língua (l.7)
B) Linguísticos (l.6)
08. As formas verbais 01 e 02 (l.1 e l.2) que completam
C) Linguagens (l.9)
corretamente o texto, tanto do ponto de vista da
D) Conteúdo (l.17)
concordância quanto do da regência verbal são,
E) Incluí-los (l.22)
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

05. Observe a separação silábica das palavras abaixo e
assinale o item que identifica a afirmação correta em
relação a ela:
I.
II.
III.
IV.
A)
B)
C)
D)
E)

Trans-for-ma-ção
In-flu-ên-ci-as
Es-tro-pi-a-das
Sim-pló-ri-a

09. Agora identifique em qual dos itens abaixo há a
alternativa que preenche os espaços vazios 3 (l.20) e
4 (l.22) com a correta colocação pronominal.

Apenas os itens II e IV estão errados.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está errado.
Apenas os itens I, II e III estão corretos.
Apenas os itens III e IV estão corretos.

A)
B)
C)
D)
E)

06. Assinale a alternativa que apresenta as palavras com
as quais podemos preencher adequadamente os
espaços vazios do trecho abaixo.

lhes trazer e lhes pegar
o trazer e o pegar
os trazer e os pegar
trazer eles, pegar eles
trazê-los e pegar-lhes

10. Com base no Manual de Redação da Presidência da
República, são partes dos documentos escritos no
“padrão ofício”:

O Ministro da Educação deseja que ____
escolas
brasileiras
cheguem
rapidamente
_____lugares mais afastados. Daqui _____ poucos
anos, ele quer erradicar o analfabetismo de regiões
onde, _____ bem pouco tempo, não havia uma escola
sequer.
A)
B)
C)
D)
E)

Erradicaria, fez.
Deve erradicar, faz.
Erradicou, fazia.
Erradicara, fará.
Devia ter erradicado, devia ter feito.

I. tipo e número do expediente, seguido da sigla do
órgão que o expede.
II. local e data em que foi assinado, por extenso, com
alinhamento à direita.
III. assunto: resumo do teor do documento.
IV. destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem
é dirigida a comunicação.

as, aqueles, há, há.
às aqueles, há, ah.
as, àqueles, a, há.
às, a aqueles, a, a.
as, àqueles, a, a.

A)
B)
C)
D)
E)
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Apenas I e II
Apenas I e III
Apenas I, II e IV
Apenas I, II e III
I, II, III e IV
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14. Analise as proposições abaixo e responda ao que se
• Noções de Informática
pede:
11. Analise as seguintes proposições e responda ao que
I. O Internet Explorer permite aos usuários a
se pede:
visualização de páginas HTML disponíveis na
internet.
I. Macro é um pequeno programa que podemos criar
II. O botão Segurança, localizado na Caixa de
dentro do Word para automatizar tarefas, desde as
Diálogo do comando Opções da Internet, tem a
mais simples, como formatar caracteres, até as mais
função de gerenciar o comportamento do Internet
complexas, como transmitir dados pela internet.
Explorer em relação aos cookies.
II. No Word, o recurso da autocorreção está intimamente
III. Todos os arquivos de uma página na internet são
ligado ao recurso da correção ortográfica e gramatical.
armazenados a cada visita à mesma, haja vista
III. É possível fazer cálculos automáticos no Microsoft
não existir um recurso no navegador que os
Word, desde que sejam internamente em uma tabela,
armazene de forma temporária.
através do comando fórmula.
IV. No procedimento de Download, verifica-se que o
IV. Para se selecionar todo o texto do corpo do
arquivo baixado é apagado definitivamente do
documento
Word,
basta
se
pressionar,
servidor em que estava anteriormente hospedado.
concomitantemente, as teclas CTRL + S.
Está CORRETO o disposto em:

Está INCORRETO o disposto em:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

I, III e IV.
II e IV.
II, apenas.
I, II e IV.
II e III.

I e IV.
I, II e IV.
II, III e IV.
I, apenas.
I e II.

12. Acerca do Microsoft Excel, assinale a alternativa
INCORRETA:

15. Analise as proposições e marque a alternativa
CORRETA:

A) Algumas funções do Excel não necessitam de
argumentos como complemento.
B) A função =CONT.VALORES(B2:B9) retornará a
quantidade de células, dentro do intervalo fornecido,
que não estão vazias.
C) A fórmula =SOMA(B4;B5;C5;32;D20) não retornará
nenhum resultado, haja vista a inserção de um
número inteiro, diverso da indicação de uma célula,
dentro dos argumentos.
D) A função =ALEATÓRIO() retorna um número aleatório
maior ou igual a zero e menor que 1 (um).
E) É possível a criação de gráficos em Excel, bastando
que se selecione a sequência numérica na planilha e
se solicite o comando de criação de gráficos.

I. Bad block é uma área em um disco que apresenta
defeito incorrigível, que impossibilita a sua leitura e
gravação.
II. O desfragmentador de disco é a ferramenta que
organiza os clusters em uma unidade de disco.
III. Backup é o processo de cópia de arquivos para
mídia diversa, visando à possibilidade de
recuperação de dados em caso de perda dos
mesmos dos locais originais em que estavam
gravados.
IV. Inexiste no Windows ferramenta de restauração de
sistema, havendo necessidade do usuário, face a
situação de infecção por vírus, formatar todo o
sistema.
A)
B)
C)
D)
E)

13. A versão do Windows mais utilizada até então pelos
usuários é:
A)
B)
C)
D)
E)

Windows NT.
Windows 98.
Windows XP.
Windows Vista.
Windows ME.
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As alternativas I, II e III estão corretas.
As alternativas II e IV estão falsas.
Todas as alternativas estão incorretas.
Apenas a alternativa III está correta.
Apenas as alternativas I, III estão corretas.
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Administração Pública, Atualidades, Realidade Social,
19. Analise as seguintes proposições e responda ao que
Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica
se pede:
do Estado de Goiás e do Brasil
1. É dever do funcionário residir na localidade onde for
16. Analise as seguintes proposições e responda ao que
lotado para exercer as atribuições inerentes ao seu
se pede:
cargo, ou em localidade vizinha, se disto não resultar
inconveniência para o serviço público.
I. Promover o desenvolvimento econômico e social,
2. Salvo disposição constitucional em contrário, o
erradicando a pobreza e a marginalização e
funcionário será aposentado por invalidez,
reduzindo as desigualdades regionais e as
compulsoriamente aos oitenta anos de idade, ou
diferenças de renda.
voluntariamente.
II. Contribuir para uma sociedade livre, justa, produtiva
3. Disponibilidade é o afastamento temporário do
e solidária.
funcionário efetivo ou estável em virtude da extinção
III. Promover a integração econômica com os estados
do cargo ou da declaração de sua desnecessidade.
do centro-oeste e sudeste, especialmente no
4. À funcionária que adotar ou obtiver a guarda judicial
intercâmbio de tecnologias e troca de experiências.
de criança de até 1 (um) ano de idade será concedida
IV. Promover o bem comum, sem qualquer forma de
licença remunerada de 180 (cento e oitenta) dias,
discriminação quanto à origem, raça, sexo, cor,
mediante apresentação de documento oficial
idade ou crença.
comprobatório da adoção ou da guarda.
V. Promover ações que fortaleçam o pluralismo político.
5. O processo administrativo disciplinar será instruído por
uma comissão composta por 4 (quatro) funcionários
Representam os objetivos fundamentais do Estado de
efetivos, designada pela autoridade que o houver
Goiás o disposto em:
instaurado, dentre os quais escolherá seu presidente,
vice-presidente, secretário e suplente.
A) I, II, IV e V.
B) III, IV e V.
O resultado da somatória dos números
C) I, II, III e IV.
correspondentes às alternativas corretas é:
D) I, III, IV e V.
E) I, II e IV.
A) 06
B) 10
C) 11
17. O Gabinete da Presidência é unidade administrativa
D) 13
que constitui a estrutura da AGECOM, e é formado
E) 15
por:
A) Assessoria Jurídica, Secretaria-Geral, Gerência de
Administração e Finanças e Gerência de Divulgação.
B) Gerência de Administração, Gerência de Divulgação e
Gerência de Apoio Técnico.
C) Supervisão Administrativa, Secretaria-Geral, Gerência
de Divulgação e Assessoria Jurídica.
D) Gerência de Notícias Eletrônicas e Secretaria-Geral,
apenas.
E) Assessoria Jurídica e Secretaria-Geral.

20. Nos termos da Constituição Estadual de Goiás,
compete ao Estado, juntamente com a União e
Municípios, EXCETO:
A) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência.
B) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência.
C) Combater as causas da pobreza e da marginalização,
promovendo a integração das camadas sociais
desfavorecidas.
D) Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos.
E) Fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar.

18. São formas de provimento a cargo público no Estado
de Goiás, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Nomeação.
Reintegração.
Acesso.
Reversão.
Remanejamento.
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23. Acerca dos quase oito anos de mandato do presidente
21. Pela primeira vez na história, uma copa do mundo de
Luís Inácio Lula da Silva no Brasil, assinale a única
futebol será realizada no continente africano. Devido a
alternativa incorreta:
esse fato, o continente mais “pobre” do planeta está
ainda mais em evidência nos meios de comunicação
A) O presidente Lula é considerado um exemplo de
do Brasil e do mundo. Há séculos explorada pelas
governante que se identifica com a esquerda mas que,
potências mundiais, a África é o continente menos
no entanto, aplica políticas distantes das tradicionais
desenvolvido do mundo, apesar de possuir enormes
bandeiras socialistas.
riquezas minerais e energéticas, fato que contribui
B) Ao aplicar uma “receita” econômica conservadora, de
para justificar o uso das aspas no termo pobre citado
caráter mais moderado, o governo brasileiro não tem
neste enunciado. Acerca das relações atuais entre o
entrado em rota de colisão forte contra o governo
Brasil e o continente africano, analise as afirmativas
norte-americano.
abaixo:
C) Desde o seu primeiro mandato, a política externa do
governo Lula mantém um tom de conciliação. Apesar
I. As várias viagens feitas pelo presidente Lula, à África,
de ser um governo que se diz ligado às questões
populares e às esquerdas, Lula mantém uma boa
durante o seu mandato, reflete o crescente interesse
relação com o governo dos Estados Unidos.
brasileiro pelo continente africano.
D)
O governo Lula tem se mostrado abertamente
II. O continente africano vem se tornando nos últimos anos
favorável às pretensões do presidente venezuelano
um grande parceiro comercial do Brasil. A estimativa
Hugo Chaves de promover a Integração Bolivariana
para o ano de 2010 é que as exportações brasileiras
da América Latina. Fato que comprova isso foi a
para aquele continente ultrapassem o recorde histórico
ratificação da entrada do Brasil no grupo da ALAB –
do ano passado que foi de um bilhão de dólares.
Aliança Latino-americana Bolivariana.
III. Nigéria, África do Sul e Angola são considerados três
E) Desde 2004 o Brasil chefia as tropas da missão de
dos países que concentram o maior volume de
paz da ONU no Haiti, assumindo um papel que os
exportações brasileiras para o continente africano.
Estados Unidos teriam certa dificuldade em
desempenhar, em virtude do esforço que já despende
Podemos afirmar corretamente que:
com as guerras do Iraque e do Afeganistão.
A)
B)
C)
D)
E)

As afirmativas I e II são verdadeiras.
As afirmativas I e III são verdadeiras.
As afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.

24. Neste ano de 2010 a capital federal, Brasília,
completou 50 anos da sua inauguração. Acerca do
assunto, analise as afirmativas abaixo:
I. A transferência da capital, do Rio de Janeiro para o
Planalto
Central,
objetivava
interiorizar
o
desenvolvimento e este se fez pela entrada maciça de
capital estrangeiro, privilegiando a produção de bens
de consumo duráveis.
II. A construção de Brasília era o objetivo 27 do Plano de
Metas do governo Juscelino Kubitschek apresentado
na sua campanha eleitoral em 1955. A promessa de
construir Brasília contribuiu para a sua vitória na
eleição daquele ano, derrotando no segundo turno o
candidato Jânio Quadros.
III. Com a construção de Brasília o Brasil aumentou ainda
mais o desequilíbrio nas contas públicas. Os gastos
para a mega obra elevaram ainda mais a inflação do
país, assim também como a nossa dívida externa.

22. Acerca dos conhecimentos sobre o Estado de Goiás,
analise as afirmativas abaixo:
I. Declarada patrimônio da humanidade pela ONU, a
cidade de Goiás é marcada, dentre outros aspectos,
por preservar construções do período colonial
brasileiro.
II. A cidade de Goiás é tradicionalmente chamada de
Goiás Velho.
III. O cururu é considerado uma manifestação cultural
típica do Estado de Goiás.
Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Podemos afirmar corretamente que:

As afirmativas I e II são verdadeiras.
As afirmativas I e III são verdadeiras.
As afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.

A)
B)
C)
D)
E)
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As afirmativas I e II são verdadeiras.
As afirmativas I e III são verdadeiras.
As afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.
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25. Segundo estudo da Universidade Federal de Goiás,
28. Os Orçamentos que compõem a Lei Orçamentária
enquanto a Amazônia perdeu 735 mil quilômetros
Anual são:
quadrados nos últimos sete anos, o cerrado perdeu
835 mil quilômetros quadrados. A diferença equivale a
A) Anuidade, equilíbrio e publicidade.
uma área do tamanho de Santa Catarina. Acerca do
B) Fiscal, receita, desembolso e seguridade.
bioma brasileiro do cerrado, assinale a única opção
C) Ativo, passivo, exercício anteriores.
correta:
D) Fiscal, investimentos e seguridade social.
E) Fiscal e seguridade social.
A) O cerrado é considerado o maior bioma brasileiro e
abriga cerca de 85% de toda a biodiversidade natural
29. Pelo princípio da unidade:
do nosso país.
B) O bioma do cerrado abriga hoje três das seis bacias
A) Cada unidade orçamentária deve possuir somente um
hidrográficas do país, sendo responsável assim pela
orçamento próprio.
produção de metade da água doce presente nos rios
B) As despesas devem ser liquidadas uma única vez.
brasileiros.
C) O empenho da despesa deverá ocorrer sempre em
C) A paisagem natural do cerrado mais afetada hoje pelo
relação a um elemento de despesa.
desmatamento fica inserida dentro do Estado de
D) As receitas e despesas do poder público devem estar
Goiás.
contidas numa única proposta orçamentária sem
D) A localização central do cerrado e a sua baixa altitude
prejuízo de referir-se aos orçamentos fiscais, da
impedem que as águas das nascentes dos rios,
seguridade social e de investimento das empresas
presentes na região, corram em direção as demais
estatais.
bacias hidrográficas do país.
E) Deverá existir apenas um Plano Plurianual.
E) A presença de três grandes bacias hidrográficas da
30. Segundo a definição de bem público e de acordo com
América do Sul na região do cerrado (Tocantinso art. 98 do Código Civil Brasileiro, Lei n° 10.406, de
Araguaia, São Francisco e Prata) favorece a
10 de Janeiro de 2002, marque a alternativa correta:
biodiversidade, bastante afetada pela expansão
agrícola.
A) São públicos todos os bens de domínio nacional
• Finanças Públicas
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público
interno, todos os outros são particulares, seja qual for
26. Ao conjunto de problemas relacionados ao processo
a pessoa que pertencerem.
de Receitas e Despesas Governamentais e dos
B) São bens públicos todos os bens informais, sem
fluxos monetários refere-se ao termo:
demonstração real.
A) Contabilidade Pública
C) São bens públicos, todos aqueles que tem seu valor
B) Orçamento Público
monetário representado no ativo.
C) Finanças Pública
D) São bens públicos unicamente os bens de uso
D) Auditoria Pública
comum, ou seja, rios, mares e lagoas.
E) Planejamento Público
E) Nenhuma das respostas anteriores.
27. Os Bens de uso comum do povo são bens públicos,
porém não são objetos de registros em mutações
patrimoniais. Estes são utilizados por qualquer
indivíduo, e sua ampliação, reforma ou manutenção se
dá pela Administração Pública, mesmo que se
constituam em registros próprios patrimoniais. Acerca
do assunto, marque a alternativa que contenha
somente exemplos de bens públicos de uso comum
do povo.

ESPECÍFICA

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

31. As assembléias constituintes de 1987 davam direito
aos cidadãos de apresentarem propostas e emendas
ao texto constitucional. Nesse sentido, foram intensas
as pressões dos grupos organizados para representar
interesses setoriais junto ao Congresso Constituinte e
forçar suas decisões de acordo com esses interesses.
Esses grupos eram chamados de:

Semoventes, mobiliários, máquinas e equipamentos.
Máquinas e equipamentos.
Ferramentas e utensílios.
Mobiliários e equipamentos.
Rios, mares e lagoas.
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Constituintes.
Precatórios.
Interventores.
Relatores.
Lobbies.
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34. Analise a letra da música abaixo:
32. Após analisarmos a charge abaixo, podemos afirmar
corretamente que:
“ALEGRIA, ALEGRIA”
Sobre a cabeça os aviões
sob os meus pés os caminhões
aponta contra os chapadões
meu nariz.
Eu organizo o movimento
eu oriento o carnaval
eu inauguro o movimento
no planalto central do país.
Viva a bossa, sa, sa
Viva a palhoça, ça, ça, ça, ça.
(Caetano Veloso)

A) Apesar de não ter contado com a participação popular,
o processo de independência do Brasil provocou
algumas mudanças radicais na estrutura social
brasileira, como por exemplo, a abolição da
escravatura.
B) A Independência do Brasil foi dirigida pela elite rural
brasileira, contando com o apoio da Inglaterra e
excluindo a participação popular.
C) O povo assistiu “bestializado” à independência do
Brasil, uma vez que, historicamente sabemos que o
povo nunca manifestou muito interesse pelas
questões políticas do nosso país.
D) O aumento das relações comerciais entre o Brasil e a
Inglaterra, decorrente da assinatura do Tratado de
Methuen em 1810, contribuiu de forma decisiva para a
independência do nosso país.
E) D. Pedro I conduziu a separação do Brasil de Portugal
em associação com os interesses da elite que queria
preservar a integridade territorial e o mercado nacional
de escravos, apesar do não consentimento da
Inglaterra em relação a nossa independência.

Acerca do movimento artístico cultural a que ela se
refere, podemos citar como característica:
A) A atitude contestatória à cultura de massa que se
destacava em virtude da censura imposta a outros
segmentos da produção cultural no momento em que
a letra está inserida.
B) A tentativa de promover uma alienação política na
sociedade brasileira à época do regime militar.
C) A intenção de incentivar à sociedade brasileira a pegar
em armas e combater o regime militar através da luta
armada e de atos terroristas.
D) A tentativa de menosprezar os artistas do movimento
tropicália que faziam apologia à censura durante o
regime militar no brasil.
E) O combate à corrupção pública e notória que ocorria
no palácio do planalto brasileiro à época da ditadura
militar.
35. Analise os versos abaixo:

33. É comum a indústria cinematográfica “recorrer” a fatos
históricos na produção de filmes. Geralmente, as
produções que retratam tais fatos históricos costumam
fazer bastante sucesso, foi assim com “O Nome da
Rosa”, “Platoon”, “Dr. Jivago” e “Romeu e Julieta”.
Indique a alternativa cuja seqüência dos momentos
históricos corresponde à dos filmes:

“A natureza e as leis da natureza permaneciam
escondidas na noite. Deus disse, "Faça-se Newton", e
tudo ficou claro.”
(Traduzido de J. M. Roberts, "History of the World", Oxford University Press, 1993)

Alexander Poppe, autor dos versos, foi um dos
contemporâneos de Isaac Newton, na Inglaterra da
segunda metade do século XVII. Como outros
pensadores dessa época, Poppe exaltou o valor da obra
de Newton, atribuindo para a mesma um lugar de
destaque na criação de novas concepções sobre o
homem, a natureza, a ciência e a verdade. A principal
descoberta científica a que se refere o poema foi:

A) Idade Antiga, Guerra do Laos (França x Laos),
Renascimento, Revolução Francesa.
B) Início da Idade Média, Revolução Chinesa, Segunda
Guerra Mundial, Absolutismo Real.
C) Iluminismo, Guerra dos Seis Dias (Israel), Revolução
Russa, Renascimento.
D) Idade Moderna, Guerra da Coréia (EUA x Coréia),
Ascensão de Stalin, Iluminismo.
E) Final da Idade Média, Guerra do Vietnã (EUA x
Vietnã), Revolução Russa, Renascimento.

A)
B)
C)
D)
E)
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38. Analise a letra da música a seguir:
36. Criada durante o Estado Novo por Getúlio Vargas, a
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT - objetivava
E passado o período colonial
principalmente:
O país se transformou num bom quintal
E depois de dadas as contas a Portugal
A) Apresentar Vargas como o grande protetor dos
Instaurou-se o latifúndio nacional, ai!
trabalhadores, instituindo o seguro-desemprego, o
Subdesenvolvido, subdesenvolvido (refrão)
FGTS e regulamentando a jornada de trabalho.
(Carlos Lyra/Chico de Assis)
B) Garantir aos trabalhadores o descanso semanal
remunerado, a existência de sindicatos e o Fundo de
Acerca da letra, podemos afirmar corretamente que os
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
versos:
C) Garantir o salário-mínimo, a independência sindical, o
seguro desemprego e a conciliação entre capital e
A) Fazem alusão ao caráter agroexportador da economia
trabalho.
brasileira durante o período colonial, cujo o algodão
D) Impor o controle estatal sobre os sindicatos e garantir,
figura como principal produto da nossa balança
através das leis trabalhistas, a imagem de Vargas
comercial nos séculos XVI e XVII.
como o "pai dos pobres".
B) Representam uma crítica à atuação do movimento dos
E) Contrapor-se à "Carta do Trabalho", de autoria
sem terras no Brasil que, de maneira inconstitucional,
fascista, que regia as relações capital-trabalho no
promovem invasões de terras produtivas na região
agrária do país.
Brasil.
C) Enfatizam o caráter agrário da economia brasileira
durante o período colonial. Sugerem ainda a
37. Acerca dos regimes populistas que surgem na
dependência da economia brasileira ao capital
América Latina, sobretudo a partir dos anos 30 do
estrangeiro.
século XX e vigoram até os anos 60-70 do século
D)
Fazem apologia a concentração latifundiária brasileira
passado, assinale “V” para as afirmativas verdadeiras
e incentivam o rompimento com o capital estrangeiro.
e “F” para as afirmativas falsas.
E) Destacam a economia agropastoril do Brasil como a
causa do subdesenvolvimento do país.
( ) As oligarquias tradicionais perdem a hegemonia
política para o Estado que passa por um processo
39. A literatura de cordel é um tipo de poesia popular
de fortalecimento.
impressa em folhetos ilustrados com xilogravuras. O
( ) Ocorreu a manipulação das aspirações populares
nome vem da forma como os poemas são
pelo Estado autoritário e paternalista tendo a
apresentados ao público: pendurados em cordões em
intermediação dos sindicatos que encontram-se
feiras populares. Acerca desse assunto, analise as
atrelados ao governo.
afirmativas abaixo:
( ) Foi utilizado um discurso antiimperialista que
I. Trazido pelos portugueses na segunda metade do
responsabilizava a espoliação internacional pelas
século XIX, esse gênero literário é bastante difundido
contradições internas e justificava a maior
na região Nordeste.
participação do Estado nas atividades econômicas.
II.
Geralmente, os poemas de cordel narram fatos
( ) O Estado adotou uma posição de não-alinhamento,
cotidianos, como acontecimentos políticos, festas
formando um bloco independente do liderado pelos
populares, relatos de milagres promovidos por santos
Estados Unidos e do liderado pela União Soviética,
e feitos “heróicos” ligados à vida de cangaceiros
ou seja, o Terceiro Mundo.
famosos, como Lampião.
( ) Surgiram movimentos como o Tenentismo, que
III. O alagoano Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do
defenderam a importância dos militares na vida
Assaré, foi um dos grandes difusores da técnica da
política do país.
xilogravura e da literatura de cordel pelo Nordeste
brasileiro.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
Podemos afirmar corretamente que:
A) V, V, F, F, V
A) As afirmativas I e II são verdadeiras.
B) F, V, F, F, V
B) As afirmativas I e III são verdadeiras.
C) F, F, V, V, F
C) As afirmativas II e III são verdadeiras.
D) F, V, F, V, V
D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
E) V, V, V, F, F
E) Todas as afirmativas são falsas.
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40. Há 25 anos terminava um dos períodos mais duros da
42. Acerca do contexto histórico do Brasil Imperial, analise
história do Brasil, a ditadura militar. No entanto, o
as afirmativas abaixo:
Brasil convive até hoje com as sombras desse
passado. Acerca desse assunto, analise as afirmativas
I. Ao proclamar a independência, o príncipe D. Pedro
abaixo:
rompeu com a comunidade portuguesa, que insistia
em ocupar cargos públicos. A direção política do País
I. A ditadura acabou, mas questões importantes como a
foi entregue aos homens aqui nascidos, condição
abertura dos arquivos da repressão sobre os civis, a
essencial para ser considerado cidadão no novo
identificação e a punição dos torturadores e as
Império.
indenizações às vítimas ainda são questões abertas
II. Com a abdicação de Dom Pedro I em 1831, iniciou-se
sobre o tema. O próprio presidente Lula já declarou
um período marcado pelo crescimento econômico
publicamente que é contrário a abertura dos arquivos
decorrente da produção de café, o que possibilitou a
da ditadura por se tratar de segredo de Estado e por
execução de uma reforma política, o Ato Adicional
se referirem a crimes que já prescreveram.
(1834), que deu estabilidade ao Império.
II. Após o fim da ditadura, muitas pessoas lesadas, ou
III.
A centralização do poder foi objeto de sérias disputas
que tiveram parentes presos, torturados ou mortos
ao longo de todo o século XIX e explica várias
durante o regime tentaram processar os torturadores
contendas internas às elites imperiais, como a Revolta
do período, já que a Lei de Anistia não cita
da Armada ocorrida durante o Segundo Reinado.
diretamente os crimes da ditadura, pois, oficialmente
os militares nunca admitiram que tais crimes
ocorreram. Porém, a Justiça arquiva esses processos
Podemos afirmar corretamente que:
com base na prescrição do prazo legal, que se dá
quando o réu não pode mais ser condenado por ter se
A) As afirmativas I e II são verdadeiras.
passado muito tempo do delito.
B) As afirmativas I e III são verdadeiras.
III. O Estado brasileiro decidiu, sob o governo Lula,
C) As afirmativas II e III são verdadeiras.
assumir a responsabilidade pelos crimes e indenizar
D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
as pessoas que provem ter sido prejudicada pela ação
E) Todas as afirmativas são falsas.
repressiva da ditadura.
43. Acerca da economia brasileira a partir da segunda
metade do século XIX e início do século XX, analise
as afirmativas abaixo:

Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

As afirmativas I e II são verdadeiras.
As afirmativas I e III são verdadeiras.
As afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.

I. A instalação contínua e organizada de fábricas,
durante a segunda metade do século XIX, resultou no
rompimento das estruturas agroexportadoras
herdadas da época colonial.
II. O advento da República e a instalação do sistema
federativo possibilitou aos Estados estabelecer
compromissos com o capital internacional, resultando
no investimento de empresas estrangeiras em setores
de serviços urbanos e comerciais.
III. A concentração de capitais e a mão-de-obra,
proveniente dos movimentos migratórios, fez com que
os centros urbanos do Nordeste se destacassem na
implantação do sistema fabril.

41. Acerca da economia brasileira na década de 80 do
século passado, podemos afirmar que a mesma se
caracterizava:
A) Pelo crescimento exagerado da renda e do produto,
que era acompanhado da elevação do nível de vida
em geral.
B) Pelo aumento da produção industrial e do mercado
consumidor, o que permitia uma divisão mais
igualitária da renda.
C) Pelo crescimento acelerado do PIB, que convivia com
altas taxas de inflação.
D) Pela estagnação do PIB e pelo aumento do volume
das exportações que se orientava para saldar a dívida
externa.
E) Pela continuação do modelo de substituição de
importações, que mantinha o equilíbrio da balança de
pagamentos.

Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)
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Apenas a afirmativa I é verdadeira.
Apenas a afirmativa II é verdadeira.
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Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
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44. O candomblé, considerado hoje uma religião afro46. Analise a charge abaixo:
brasileira, chegou ao Brasil entre o século XVI e o XIX
com os escravos africanos. Acerca do tema, analise
as afirmativas abaixo:
I. O candomblé é uma religião estruturada em torno do
culto aos coraixitas-iorubás, como são chamadas as
divindades das nações africanas.
II. As cerimônias, realizadas nos chamados “terreiros”,
são marcadas por cantos e danças ao som dos
atabaques, cujo ritmo varia segundo a divindade
homenageada.
III. No Brasil, em virtude da repressão ao candomblé no
decorrer dos séculos, os praticantes costumam
associar as divindades com os santos católicos. Por
exemplo: Iemanjá, que representa a Deusa dos rios,
mares e oceanos, é associada a Nossa Senhora da
Conceição.

Fazendo uma comparação entre a conjuntura
brasileira à época do tricampeonato mundial de futebol
com a conjuntura à época do tetracampeonato
mundial, não podemos afirmar que:
A) Legislação autoritária e imprensa amordaçada
compuseram a conjuntura política do Brasil
tricampeão, enquanto a luta pela cidadania ganha
espaço no Brasil tetracampeão.
B) Elevados níveis de pobreza, no Brasil do
tricampeonato,
persistem
no
Brasil
do
tetracampeonato, provocando a multiplicação das
"doenças da miséria", como a malária e a cólera.
C) Repressão armada e tortura de presos políticos
marcaram o Brasil tricampeão, enquanto crises de
governabilidade e escândalos políticos estão
presentes no Brasil tetracampeão.
D) Soluções emergências, algumas de caráter
assistencial, como a Campanha contra a Fome,
procuraram, no Brasil tetracampeão, combater a
situação de apartheid social, já grave no Brasil
tricampeão.
E) Crescimento econômico e reajuste salarial
demonstram que, tanto no Brasil tricampeão quanto
no tetracampeão, a renda nacional é equitativamente
distribuída.

Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

As afirmativas I e II são verdadeiras.
As afirmativas I e III são verdadeiras.
As afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.

45. Acerca do período da história do Brasil denominado
de Nova República, principalmente os anos 90 do
século passado, não pode ser considerada uma
característica:
A) O neoliberalismo, adotado pelos governos brasileiros
que preconiza a intervenção e o controle do Estado na
economia e nas atividades sindicais.
B) Os problemas enfrentados pelo setor agrícola,
decorrentes do acúmulo de dívidas com instituições
bancárias, da política de juros altos e da elevação dos
preços dos insumos que, vez por outra, ameaçam
comprometer as safras agrícolas.
C) A crise no setor de saúde pública, responsável pelo
precário atendimento às camadas populares,
contrastando com os avanços verificados nos campos
da medicina e da odontologia nacionais e
comprovando que sua solução depende da adoção de
medidas políticas adequadas.
D) A elevação do contingente populacional sem terra,
decorrente do empobrecimento generalizado, da
concentração da propriedade da terra e da lentidão do
Estado na aplicação de projetos de reforma agrária.
E) A política de privatizações de empresas estatais
mobilizou setores políticos e empresariais do país,
objetivando conter o déficit público, aumentar a
produtividade e reduzir os gastos com a máquina
governamental.

47. “A igreja era boa ou era má?”, “Quais foram os pontos
positivos do regime militar?”, “O governo de Getúlio
Vargas foi bom ou ruim para o Brasil?”. Perguntas
desse tipo costumam revelar uma visão de história
onde há a crença de que a realidade humana é regida
pelo confronto entre princípios puros. Essa visão da
história é o que chamamos de:
A)
B)
C)
D)
E)
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Maniqueísmo
Dualismo
Neologismo
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48. Qualquer estudo científico começa com a delimitação
50. A divisão do Brasil colonial em capitanias hereditárias
daquilo que se vai estudar, pois não é possível
prendia-se ao sistema colonial luso e era uma medida
estudar tudo ao mesmo tempo. Muitos historiadores
que já havia sido praticada em outros domínios
dividem o vasto domínio do conhecimento a que se
portugueses. Contrariamente ao que por muito tempo
dedicam em: Pré-História e História. Acerca do
foi admitido, sugerido pelo termo “hereditário”, o
assunto, analise as afirmativas abaixo:
sistema não instaurava feudos no Brasil. Isso por que:
I. Essa periodização não tem aplicação universal e não
pode ser entendida como a periodização da História
do mundo.
II. Muitos manuais de nível superior subdividem a
História em Idade Antiga, Idade Média, Idade
Moderna e Idade Contemporânea. No entanto, essa
periodização considera apenas a História Ocidental.
Mesmo para muitas sociedades que integram o
mundo ocidental, como a brasileira, tal periodização
deve ser vista com reservas, pois a rigor, ela diz
respeito á História da Europa.
III. A antiguidade costuma ser dividida em: Antiguidade
Oriental e Antiguidade Clássica. O termo
Antiguidade Clássica, que diz respeito à Grécia e a
Roma, indica a localização geográfica dessas duas
civilizações.

A) Não havia no Brasil a presença de uma figura
patriarcal e conservadora que se assemelhasse a um
senhor feudal europeu.
B) Apesar da estrutura política descentralizada do
sistema de capitanias hereditárias, a sua economia
voltada para o mercado externo e a escravidão como
base da produção, descaracterizaram o sistema de
capitanias como sendo do tipo feudal.
C) O sistema feudal é um sistema sócio-econômico
exclusivo das civilizações européias da antiguidade
clássica.
D) O trabalho sérvio praticado no Brasil colonial era do
tipo chamado “incomienda”, já a servidão feudal era
do tipo “mita”.
E) A ocupação do território brasileiro se deu nos moldes
da grande propriedade rural, havendo a utilização da
servidão em massa, principalmente na produção
açucareira.

Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

51. Acerca dos conhecimentos sobre o período colonial
brasileiro, analise as afirmativas abaixo:
I. A Carta de Doação era um documento presente no
sistema de capitanias hereditárias que estabelecia
todos os direitos e os deveres dos donatários, assim
como também, todos os direitos e deveres do rei
metropolitano.
II. A atividade mineradora atingiu o auge no final do
século XVII e proporcionou o surgimento de um
mercado consumidor interno na colônia, assim como a
expansão do povoamento no litoral brasileiro.
III. A vinda da família real portuguesa para a colônia, em
1808, proporcionou o fortalecimento das relações
mercantilistas entre Brasil e Portugal, assim como o
retorno do Pacto Colonial que havia sido desativado
pelo marquês de Pombal.

49. Acerca da Semana de Arte Moderna, ocorrida no
Brasil em 1922, analise as afirmativas abaixo:
I. Um dos objetivos principais dos organizadores foi
assustar e chocar a burguesia, revolucionando os
padrões estéticos dominantes no período nas variadas
formas de expressão artística.
II. Foi um movimento de defesa do realismo e do
naturalismo contra as velhas tendências românticas.
III. Foi um movimento de contestação aos velhos padrões
estéticos, às estruturas mentais tradicionais e um
esforço de repensar a realidade brasileira.

Podemos afirmar corretamente que:
Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.
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As afirmativas I e II são verdadeiras.
As afirmativas I e III são verdadeiras.
As afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.
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52. Acerca dos conhecimentos sobre a “escrita da
54. No Ocidente, o final do século XIX ficou conhecido
história”, assinale a alternativa correta:
como a belle époque. Acerca desse período, assinale
a alternativa incorreta:
A) Durante muitos anos a História Tradicional foi
soberana e absoluta nos livros didáticos e escolas
A) Paris e Viena eram as capitais da época a serem
brasileiras. Tal “História” possui um cunho positivista,
imitadas. No Brasil, as elites instruídas, foram muito
que exalta os heróis das classes dominantes e se
influenciadas pela cultura francesa no período da belle
apresenta de maneira conservadora e reacionária.
époque. O idioma francês, por exemplo, passou a ser
B) A “História Crítica” foi excluída do meio acadêmico por
amplamente difundido no meio da nossa elite da
possuir uma flagrante conexão com modos autoritários
época.
de pensamento, de relacionamento humano e de
B) Data do final do século XIX o surgimento do estilo
existência coletiva.
literário chamado de simbolista. De feições bem mais
C) A “Nova História Crítica” apresenta a história como o
rebuscadas que o parnasianismo, a poesia simbolista,
resultado exclusivo da ação das classes dominantes,
de inspiração Francesa, se caracteriza pela
possuidoras dos meios de produção e da cultura
objetividade e directividade nas palavras.
intelectual.
C) O Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, era o
D) A “História Libertária” surgiu no final do século XIX
grande centro intelectual do país naquele momento.
como tentativa de romper com a “História Tradicional”
D) Naquela época, se tornar um poeta ou escritor famoso
e promover uma história mais popularizada e próxima
dos feitos das classes populares.
era um meio de ascensão social no Brasil. Podemos
E) A filósofa brasileira Marilena Chauí é uma das grandes
citar como exemplo disso, Machado de Assis, mulato
representantes da “História Positivista” no Brasil da
e filho de pintor de paredes, que chegou a ser
atualidade.
“bajulado” por autoridades e latifundiários da época.
E) A “febre parisiense” não atacou apenas a capital do
53. “À época da proclamação da República no Brasil, para
Brasil naquela época. Várias outras capitais
os brasileiros instruídos, o progresso era equivalente à
“espalhadas” pelo país também se deixaram
modernidade. E ela parecia está chegando
influenciar pelo “espírito” da belle époque.
exatamente naquela segunda metade do século XIX.
No Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente,
55. Acerca do período da História do Brasil denominado
quase todos os meses abriam-se fábricas”.
Primeiro Reinado – 1822 / 1831 – analise as
(Mario Schmidt – “Nova História Crítica”).
afirmativas abaixo:
Acerca do período citado no texto acima, analise as
afirmativas abaixo:

I. Esse período corresponde à monarquia de Dom
Pedro I que, sem o apoio das elites agrárias
brasileiras, rompeu com Portugal e se declarou o
primeiro imperador da história do Brasil.
II. Apesar de ser uma monarquia, esse período é
considerado relativamente curto, uma vez que,
apenas nove anos depois, Dom Pedro I acabou
renunciando ao trono brasileiro por motivos de
saúde.
III. A monarquia de Dom Pedro I pode ser considerada,
na forma, uma monarquia liberal, mas na prática, ela
era uma monarquia absolutista.

I. A partir de 1850, no Brasil, a tecnologia mais
avançada era a da locomotiva sobre os trilhos,
máquina de aço que transportava milhares de sacas
de café mais rápido do que as mulas.
II. As cidades de Salvador e Recife foram as primeiras
do Brasil a possuírem ferrovias. Elas se tornaram
indispensáveis ao transporte da produção açucareira
do interior das fazendas do Nordeste para os portos
litorâneos.
III. Em 1889, a cidade de São Paulo inaugurava a
primeira usina hidrelétrica de porte do Brasil, a Usina
Nacional de Energia Elétrica.

Podemos afirmar corretamente que:

Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
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Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
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________________________________________________________________________________________
58. Os habitantes originais da América foram chamados
56. Assinale a única das características a seguir que não
de índios pelos europeus. No entanto, sabemos que
pertence ao período colonial brasileiro:
os diversos povos “indígenas” eram bastantes
diferentes uns dos outros, apesar de possuírem
A) A economia brasileira tinha que complementar a
características comuns. Acerca dos povos que
economia da metrópole, enviando matéria-prima para
habitavam o Brasil antes de 1500, analise as
ela e consumindo os produtos manufaturados que
afirmativas abaixo:
vinham dela.
B) O Brasil deveria ser submetido às práticas
I. Praticavam a caça, a pesca e a coleta, apesar de
mercantilistas impostas pela sua metrópole.
muitas tribos já conhecerem a prática da agricultura.
C) O Brasil era proibido de possuir fábricas de
II. Algumas tribos “indígenas” praticavam a
manufaturas em seu território.
antropofagia ritualística.
D) Apesar de possuir uma economia baseada na
III. A prática do comércio mercantil era desconhecida
entre eles.
monocultura açucareira, a produção agrícola brasileira
era bem diversificada, o que contribuía para a
Podemos afirmar corretamente que:
expansão do mercado interno.
E) Portugal possuía o monopólio comercial sobre o
A) As afirmativas I e II são verdadeiras.
Brasil, o que caracterizava a prática do chamado
B) As afirmativas I e III são verdadeiras.
pacto colonial.
C) As afirmativas II e III são verdadeiras.
D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
57. Acerca do período da história do Brasil denominado
E) Todas as afirmativas são falsas.
Estado Novo, assinale “V” nas afirmativas verdadeiras
59. Acerca do período denominado República Oligárquica,
e “F” nas afirmativas falsas e, em seguida, marque a
analise as afirmativas abaixo:
opção que contém a sequência correta, de cima para
baixo.
I. A República Oligárquica, instituída em 1889, é o
período em que as oligarquias agrárias do Nordeste
( ) O golpe de 1937, que instaurou a ditadura do
brasileiro irão monopolizar o cenário político do
Brasil.
Estado Novo no Brasil, foi liderado por Getúlio
II. A Revolta da Vacina, considerada uma revolta
Vargas que utilizou o pretexto da “preservação da
popular urbana, está inserida no contexto da
democracia ameaçada pelos comunistas”.
República Oligárquica.
( ) Data desse período a criação da A.N.L – Aliança
III.
O Convênio de Taubaté pode ser considerado um
Nacional Libertadora – grupo comunista que por
exemplo de política de valorização do café praticada
várias vezes tentou, através da luta armada,
pelos governos daquela época.
derrubar a ditadura do Estado Novo. O maior
exemplo dessas tentativas foi a Intentona
Podemos afirmar corretamente que:
Comunista de 1939.
A) As afirmativas I e II são verdadeiras.
( ) A Constituição de 1937 foi redigida pelo jurista
B) As afirmativas I e III são verdadeiras.
Francisco Campos e inspirada nas leis do regime
C) As afirmativas II e III são verdadeiras.
fascista polonês do marechal Pilsudski.
D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
( ) O governo de Vargas nesta época proibiu greves,
E) Todas as afirmativas são falsas.
prendeu operários, perseguiu comunistas e
anarquistas. Vários sociólogos e historiadores
60. “O governo, com tantas autoridades superiores
acostumadas a passear nos próprios tílbures, não viu
chamam o modo de Getúlio Vargas governar de
problema algum em cobrar um novo imposto dos
Populismos, que no Brasil Varguista também podia
passageiros de bonde, lá no final de 1879. A
ser chamado de Trabalhismo.
população da capital foi para as ruas protestar. A
( ) Assim como as ditaduras de Adolf Hitler, na
polícia não ficou a pé: veio rápido, a cavalo, descendo
Alemanha, Benito Mussolini, na Itália e general
o cacete. A massa então se defendeu, arrancando
Franco na Espanha, a ditadura de Getulio Vargas
trilhos, virando veículos e fazendo barricadas.
é caracterizada como uma ditadura fascista
Finalmente, o exército interveio: o problema do
genuinamente totalitária.
transporte era resolvido transportando os pobres para
a prisão ou para o cemitério”. (Mario Schmidt – “Nova
A sequência correta é:
História Crítica”). O texto acima se refere a uma
revolta popular urbana ocorrida na capital do império
A) V, F, V, V, F
brasileiro. Essa revolta foi a chamada:
B) V, V, V, F, F
A) Revolta da Vacina
C) F, F, V, V, V
B)
Revolta do Bonde
D) V, F, V, F, V
C)
Guerra dos Trilhos
E) V, F, V, V, V
D) Revolta do Vintém
E) Revolta do Quebra-quilos
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