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PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

11. NULA 

12. Em “Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.” 

a) O sujeito está oculto b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 

____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

14. É uma característica da Linguagem Culta: 

a)Não utilização de marcas de concordância.  

b)Uso regular da forma nós.       

c)Uso constante de a gente.  

d)Uso de gírias.  

 

15. Indique a opção em que a concordância aparece de maneira CORRETA: 
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a)Publicou-se notícias falsas. 

b)Cerca de dez atores faltou aos ensaios. 

c)Marcos ou César se casarão com Luciana. 

d)Voltou à tarde o menino e o pai dele. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 10 

frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse conjunto, qual 

a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, 

cinza e marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça 

e uma camisa? 

 

a) 10 
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b) 12 

 

c) 15 

 

d) 18 

 

 

 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influencia do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getulio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 
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nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 

a)A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 

b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida freqüência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 

 

 

24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica       

 

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(   ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados “temas geradores”, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(   ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luis Inácio Lula da 

Silva. 

(   ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve “descer” ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(    ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos 

e aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

a) V, V, F, F, F b) V, V, V, V, F c) V, F, V, V, F d) V, F, F, F, V              
 

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 
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27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 

pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 

 

a) Jean Piaget   b) Santo Agostinho       

c) Skinner   d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    

 

29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

 

(1) Inteligência linguística.  (2) Inteligência lógica matemática .                            

(3) Inteligência espacial.   (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) 3, 2, 4, 1, 5  b) 3, 5, 1, 2, 4  c) 3, 2, 5, 1, 4  d) 2, 1, 4, 5, 3            

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma r 

elação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

 

a) Kurt Lewin    b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro         d) Lev S. Vygostsky 

 

31. No Mundo Antigo, a civilização hebraica teve, dentre outras particularidades, uma 

relação muito forte que tem seus traços presentes até os dias atuais, merecem destaque 

como característica dessa civilização: 

 

a)A criação de uma civilização baseada em cidades autônomas e independentes, 

também conhecidas como Cidades Estado. 
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b)A religião politeísta em que personagens como Isaac, Jacó e Abraão eram 

considerados as principais divindades existentes. 

c)As inovações tecnológicas que possibilitaram um grande crescimento na 

produtividade agrícola na região palestina. 

d)A prática religiosa com uma crença monoteísta e messiânica libertadora. 

 

 

32.  A Grécia Antiga manteve várias formas políticas de governo que contribuíram para 

debates significativos sobre a ética e a cidadania. As alternativas abaixo se relacionam a 

esses povos: 

 

I- Os atenienses eram povos conquistadores e possuíram um vasto império englobando 

o Egito e a Pérsia. 

II- Os espartanos tinham uma estrutura social rígida em que os espartanos eram a classe 

privilegiada. 

III- Os atenienses praticavam a sua democracia que tinha como característica a 

exclusão de mulheres, escravos e estrangeiros das decisões políticas. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas da alternativa: 

a)1 e 2 somente. b)2 e 3 somente. c)1, 2 e 3. d)3 Somente 

 

33. A China vem, nos últimos anos, expandindo a sua economia tendo se submetido às 

regras da OMC (Organização Mundial do Comércio). Assinale a alternativa correta em 

relação ao cenário atual chinês. 

 

a)Os déficits comerciais que os Estados Unidos mantêm com a China vêm levando os 

norte americanos a adotarem medidas protecionistas e retaliações totais com o chineses. 

b)Não existe produção petrolífera no país, por isso a posição de quarto maior comprador 

de petróleo mundial. 

c)Com o aumento comercial, os recursos energéticos aumentaram assim como a 

capacidade petrolífera ser autossuficiente. 

d)A China expandiu seu comércio por várias partes do mundo apesar de manter 

sua política ainda fechada e com a manutenção de partido único. 

 

34. A Política neoliberal pode ser vista como resposta aos desafios da Globalização, 

esse novo modelo de política garantiu que: 

 

a)O uso cada vez maior da Informática garante privacidade em todas as informações. 

b)O Brasil, ao assumir a Política neoliberal na década de 90, diminuiu 

consideravelmente sua dívida social. 

c)As Informações digital e genética foram estatizadas. 

d)As decisões tomadas são contrárias as decisões de países que se mantém com a 

economia estatizada. 
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35. Em meados dos anos 2000, partidos de esquerda conseguiram assumir o poder 

político em vários países da América do Sul. Sobre esse cenário podemos AFIRMAR 

que: 

a)Apesar de muitos partidos de esquerda terem chegado ao poder, o sistema de 

economia de mercado foi preservado. 

b)Desentendimentos entre Lula e Chávez promoveram a retomada de uma corrida 

armamentista sul americana. 

c)A ascensão desses regimes esquerdistas levou a todos os países a adotarem o sistema 

de economia planificada. 

d)O Paraguai teve que deixar o MERCOSUL devido a uma aproximação estratégica 

com os Estados Unidos. 

36. Em um mosteiro medieval, tudo deve ser construído para que os ofícios sejam 

exercidos pelos monges não sejam obrigados a correr para todos os lados de fora, pois 

isso não seria bom para as suas almas. Baseado nesses conceitos assinale a opção 

CORRETA.  

 

a)O mosteiro contava com camponeses para os trabalhos diversos e satisfazer as 

necessidades materiais, daí o desprezo pelo trabalho por parte dos monges. 

b)Os monges possuíam indiferença com o trabalho, pois a preocupação da ordem era 

com a salvação espiritual e não com bens terrenos. 

c)A valorização do trabalho, visto que os próprios monges deviam prover a sua 

subsistência. 

d)A presença de valores germânicos bárbaros como a ociosidade dos que dominavam e 

o trabalho para os dominados. 

 

37. Um dos heróis mais emblemáticos das histórias em quadrinhos é o Capitão América, 

hoje, com vários filmes lançados nos remete a uma reflexão sobre a sua criação. Na 

imagem abaixo vemos uma das cenas de suas histórias na metade do século passado. 

Analise a imagem e assinale a opção que mais se adéqua a criação do personagem 

Capitão América na luta contra: 

 

 

a)A União Soviética na Guerra Fria. 

b)O terrorismo extremista islâmico. 

c)Os regimes totalitários na Segunda Guerra 

Mundial. 

d)A Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. 
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38. Observamos que, ainda hoje, existe muita disputa em várias partes do mundo por 

conta da Religião. Essa disputa vem de muito tempo e teve como ponto culminante a 

Reforma religiosa do século XVI. Sobre este momento é CORRETO afirmar que: 

 

a)A Reforma Puritana possibilitou a Portugal a romper definitivamente com o 

Catolicismo Romano. 

b)Os Tribunais de Inquisição eram responsáveis pela punição de infiéis e por uma 

censura a livros não autorizados por Roma. 

c)A Contrarreforma conciliou a visão religiosa de Lutero com o pensamento calvinista. 

d)A Igreja Anglicana foi a escolhida na luta contra a expansão protestante na Europa, 

organizando um exército conhecido como Companhia de Jesus. 

 

39. Sobre a Política governista do Brasil e seu posicionamento na Nova Ordem 

Mundial, assinale a opção CORRETA. 

 

a)O país deixou de ser subdesenvolvido alcançando a condição de economia emergente 

como a Rússia. 

b)O Desenvolvimento econômico deve-se, sobretudo, a sua condição de país 

industrializado e não dependente de capital externo. 

c)A posição do Brasil evolui para a de potência regional, mas permanece a 

periferia do sistema liderado pelos Estados Unidos. 

d)Com a Nova Ordem, o Brasil busca vantagens se rivalizando com Os Estados Unidos 

e com a União Europeia. 

 

40.  Por meio de tudo isto – pela divisão do trabalho, supervisão do trabalho, multas, 

sinos e relógios, incentivos em dinheiro, pregações e ensino, supressão das feiras e dos 

esportes – formaram-se novos hábitos de trabalho e impôs-se uma nova disciplina do 

tempo. 
THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. 

O apogeu desse processo relacionado ao tempo teve e a nova forma de produção se dá 

com: 

a) O stakhanovismo, porque preconizava maior produção na indústria, a partir da 

extensão da jornada de trabalho, diminuindo o “tempo ocioso” do operário, e 

organizando-o em grandes vilas. 

b) O taylorismo, porque preconizava a concorrência entre as diversas tarefas 

desempenhadas pelos trabalhadores, reproduzindo, no interior da fábrica, os ideais de 

competição do capitalismo liberal. 

c) O toyotismo, porque, ao se basear na extrema especialização das tarefas, nos estoques 

abundantes das mercadorias produzidas e na rígida disciplina e hierarquia, introduziu no 

Japão os valores da sociedade capitalista. 

d) O fordismo, porque, além de implementar a produção em série, aumentando a 

produtividade, trouxe um conjunto de preceitos morais que deveriam ser seguidos 

pelos trabalhadores fora da fábrica. 

 

41. Pode não ter sido um fenômeno isolado, mas foi muito mais fundamental do que os 

outros fenômenos contemporâneos, e suas consequências foram, portanto, mais 

profundas. Em 1789, diferentemente de todas as revoluções que a precederam e a 
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seguiram, uma revolução social de massa, e incomensuravelmente mais radical do que 

qualquer levante comparável. Seus exércitos partiram para revolucionar o mundo; suas 

ideias de fato o revolucionaram. 
 HOBSBAWM, E. A era das revoluções. 

 

 

Sobre este momento histórico a que o trecho Hobsbawn se refere, AFIRMA-SE que: 

I- Era inspirada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, a revolução 

significou a vitória definitiva sobre os entraves que representava ao desenvolvimento 

socioeconômico da burguesia, a estrutura de propriedade e de direitos feudais do 

Antigo Regime. 

II- O processo revolucionário foi conduzido por membros da alta burguesia, 

assegurando a efetivação do projeto político de sua classe em oposição ao projeto 

radical dos representantes da pequena burguesia e das camadas populares. 

III- A revolução exerceu uma influência internacional, pois foi um modelo bem 

sucedido da coletivização da propriedade das terras e de uma estabilização política. 

 

a)Se apenas I e II estão corretas. b)Se apenas II e III estão corretas. 

c)Se apenas I está correta. d)Se I, II e III estão corretas. 

 

42. Em 2014, mais um conflito explode na Europa envolvendo a Rússia e a Ucrânia, a 

partir da imagem abaixo do primeiro ministro ucraniano assinale a opção CORRETA 

sobre este conflito: 

 

a)O Governo atual ucraniano é 

favorável a sua entrada na União 

Europeia, opondo-se a Rússia. 

b)A crise decorreu devido a 

população ucraniana exigir a 

independência da Rússia. 

c)A Rússia apoia o governo atual, 

que é contrário a volta do socialismo 

no país. 

d)O impasse se estabeleceu no 

âmbito político sem a necessidade 

de enfrentamento armado. 

 

 

43. O Regime Militar instituído em nosso país na década de 1960 durou um período 

superior a vinte anos. Sobre este momento de nossa história, assinale a opção 

VERDADEIRA. 

 

a) Manteve-se o sistema político representativo, com eleições indiretas em todos os 

níveis, exceto para Presidente da República. 

b) A uma ordem estabelecida pela constituição de 1967 e a arbitrariedade dos Atos 

Institucionais. 
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c) O Crescimento do comércio associado a um crescimento do Produto Interno Bruto do 

país. 

d) O rodízio das Forças Armadas na presidência, estabelecidas por eleições indiretas. 

 

 

 

 

 

44. A imagem abaixo nos mostra dois momentos políticos em relação a Fernando Collor 

de Melo. Sobre este político e suas ações históricas, assinale a opção VERDADEIRA. 

 

 

 

a) Em 1992 o processo de impeachment mudou o cenário político tendo o PT assumido 

o poder com Lula. 

b)Collor sofreu vários processos ao longo de sua carreira política onde o ponto 

culminante foi sua saída do poder em 1992 via eleição indireta. 

c)O processo de impeachment de Collor serviu para a efetiva conscientização política da 

população brasileira, sem a possibilidade de seu retorno a um cargo político. 

d)No período em que esteve no comando político de nosso país, promoveu uma 

abertura da economia aos produtos estrangeiros alegando a qualidade duvidosa 

dos produtos nacionais. 

 

45. A Petrobrás, que está no centro dos acontecimentos na atualidade, foi uma iniciativa 

do Governo de Getúlio Vargas onde: 

a)Getúlio Vargas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis da época para 

implantar no país a indústria de base, instituindo uma visão mais nacionalista com 

a Petrobrás. 

b)O país estava seguindo uma tendência dominante naquele período, sendo a criação da 

Petrobrás apoiada pelos Estados Unidos. 

c)O crescimento de demanda no país gerou o interesse na criação da Petrobrás e Getúlio 

fez acordo com a Alemanha para exportar a produção excedente. 

d)O capital empregado na criação da empresa era internacional e o controle da mesma 

passou a ser dividido entre Getúlio e Roosevelt.  
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46. Se formos analisar as relações sociais de poder no Brasil Império, vemos que 

tivemos mudanças importantes em relação ao período colonial. Na época imperial a 

sociedade brasileira: 

a) Tratou a sociedade de forma mais democrática, com o declínio acentuado da 

escravidão depois de 1840 e com a vinda de imigrantes europeus que traziam ideias 

modernizadoras. 

b)Continuou com a escravidão como fonte de produção de riqueza, ficando restrita à 

cultura do café em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

c)Permaneceu marcada pelo escravismo, embora já houvesse mudanças de muitos 

hábitos, por influência da modernização de alguns setores. 

d)Conseguiu livrar-se das influências europeias, afirmando uma matriz, respeitando as 

tradições seculares de sua história. 

 

47. Considerando que o movimento conhecido por Inconfidência Mineira é um dos 

marcos históricos da história do Brasil, podemos AFIRMAR que os inconfidentes 

mineiros: 

a)Consideravam que o monopólio comercial deixavam a região e a sociedade local mais 

rica. 

b)Defendiam o livre comércio com o ouro sendo vendido pelo seu real valor aos 

estrangeiros de forma legal. 

c)Acreditavam que o contrabando iria aumentar o lucro das pedras e do ouro já que 

dificultava a circulação. 

d)Eram favoráveis a chegado dos estrangeiros que conheciam a forma mais lucrativa de 

comercializar o ouro. 

 

48. A União entre Portugal e Espanha, conhecida como União Ibérica, durou um 

período de 60 anos. Durante esse período, o Brasil: 

a)Sofreu com invasões por parte dos holandeses, rivais dos espanhóis, interessados 

na produção açucareira. 

b)Atingiu o auge da produção de açúcar tendo como financiadores, os espanhóis. 

c)Ficou livre da pressão dos colonizadores, mais preocupados em recuperar o trono na 

Europa. 

d)Registrou vários conflitos internos entre suas capitanias interessadas na instabilidade 

econômica da colônia. 

 

49. O período colonial brasileiro possuía traços marcantes em sua sociedade. Baseado 

neste momento assinale a opção VERDADEIRA: 

a)O local conhecido como Casa Grande demonstrava o poder dos Senhores de 

escravos e engenhos, tendo se expandido pelo litoral da colônia, como um símbolo 

patriarcal.  

b)A miscigenação étnica fez com que, nesse período, tivéssemos a ausência de conflitos 

entre o colonizador e o colonizado. 

c)O concubinato nas relações amorosas era muito comum nesse período, mas foi banido 

a partir do período imperial. 

d)A cordialidade brasileira, baseada na submissão do nativo, se comprova com as 

uniões duradouras entre todos os habitantes da colônia. 

 

50. A imagem abaixo de Nelson Mandela e a frase emblemática nela contida nos 

remetem a um dos grandes nomes políticos mundiais tendo recebido, inclusive, o 

Prêmio Nobel da Paz. Essa popularidade dele se deve: 
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a)A sua campanha em favor de milhões de 

africanos vitimados pela AIDS e sem 

assistência. 

b)Ao fim, negociado e sem revanchismo, 

do regime do apartheid. 

c)A luta contra o imperialismo e a favor da 

independência de todos os países africanos. 

d)A eliminação do analfabetismo na África 

do Sul.  

 




