CONCURSO PÚBLICO 001/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ-PA

- NÍVEL SUPERIOR PROVA PARA O CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA

NOME:___________________________________________________INSCRIÇÃO__________________

CADERNO DE QUESTÕES
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas) correspondentes ao cargo
e nível de escolaridade do candidato;
2- Cada questão apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E; sendo apenas uma correta;
3- Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1. Caso o
CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente o fiscal de
sala;
4- Observe, na FOLHA DE RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma
divergência comunique o fiscal de sala;
5- ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio da FOLHA DE RESPOSTA com caneta
esferográfica de tinta preta;
6- Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos (calculadora,
telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio digital e etc.;
7- O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma) hora do início da
prova, vale ressaltar, que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES após 2(duas) horas do início da prova;
8- O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas;
9- Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala, a FOLHA DE RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES
(caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da prova);
10- Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos.

Boa Prova!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ-PA
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QUESTÃO 01 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

LÍNGUA PORTUGUESA

Depois de ler o texto e compreendê-lo, só não se pode
afirmar que:

TEXTO 01 PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.
(A) a voz do texto sabe do que está falando;
(B) a voz do texto fala de um lugar de experiência;
(C) a voz do texto não está identificada sua autoria,
porque representa um povo, voz de um povo;
(D) a voz do texto usa da repetição lexical de berramos,
demonstrando pobreza vocabular;
(E) a voz do texto produz argumentos sólidos diante da
discussão.

“BERRO AMAZÔNICO”
Falar, já falamos. E não nos ouviram...! Gritar, já
gritamos. E não nos ouviram...! Já falamos. Não
ouviram...! Já gritamos. Não ouviram...! Então,
berramos! Que o nosso berro amazônico possa ser
ouvido em todo o Brasil e tenha ressonância pelo
mundo para que venhamos a ter o respeito que
merecemos e exigimos. Berramos para que a Amazônia
conheça, se reconheça e se ame! Berramos para
afirmar a nossa luta em defesa dos direitos dos povos e
das culturas amazônidas. Berramos para afirmar os
valores e as tradições de nossas manifestações
artísticas e culturais, que fundam o processo de
construção de nossas diversidades e identidades e que
constituem o nosso espírito amazônico. Berramos
porque somos nós, os amazônidas, os maiores
guardiões das nossas riquezas naturais que,
historicamente, vem sendo usurpadas por um sistema
que tem como meta a destruição do homem e da
floresta. Berramos contra a discriminação que nos
marginaliza das grandes prioridades nacionais,
condenando-nos a receber migalhas orçamentárias ou
favores institucionais, notadamente no que se refere às
artes e culturas nativas e à preservação de nosso
patrimônio histórico e cultural. Berramos contra os
meios de comunicação social vinculados às grandes
redes que abrem espaço e repercutem informações
negativas sobre a Amazônia, ignorando as nossas
criação e produção artística e cultural e a nossa
capacidade de refletir e propor alternativas eficazes
para a Região. Berramos contra todas as formas de
discriminação que sofrem as culturas indígenas e
negras, bases fundamentais de nossa civilização
amazônica, exigindo para elas o mesmo tratamento que
queremos para as manifestações de outras etnias.
Berramos porque nossa alma transborda a arte, a
ciência e a cultura desta região que anseia ser
conhecida mundo afora com a expressividade de
nossos talentos. Berramos, finalmente, para que o Brasil
tome a consciência de que a Amazônia, mais do que
sua extensão territorial, possui privilegiada situação na
balança comercial brasileira; se não nos querem
irmanados, com o devido respeito e igualdade de
tratamento, haveremos de construir a nossa própria
história.

QUESTÃO 02 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
De qual das figuras de linguagem a seguir se valeu o
autor desse texto em: “Falar, já falamos. E não nos
ouviram...! Gritar, já gritamos. E não nos ouviram...! Já
falamos. Não ouviram...! Já gritamos. Não ouviram...!
Então, berramos!”?
(A) ironia;
(B) eufemismo;
(C) gradação;
(D) paradoxo;
(E) pleonasmo.
QUESTÃO 03 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Em termos de funções de linguagem, a reiteração da
palavra berramos ao longo do texto indica o uso da
função:
(A) poética;
(B) apelativa;
(C) conativa;
(D) metalinguística;
(E) fática.
QUESTÃO 04 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
No trecho: “Berramos contra os meios de comunicação
social vinculados às grandes redes que abrem espaço e
repercutem informações negativas sobre a Amazônia,
ignorando as nossas criação e produção artística e
cultural e a nossa capacidade de refletir e propor
alternativas eficazes para a Região”, não podemos
confirmar que:
(A) a preposição contra completa o sentido da forma
verbal berramos;
(B) o adjetivo vinculados é regido pelo substantivo
redes;
(C) o único que presente neste fragmento é pronome
relativo;
(D) o substantivo Região está substituindo o substantivo
Amazônia;
(E) o primeiro E está coordenando nuclearmente os
substantivos criação e produção, enquanto que o
segundo coordena os adjetivos artística e cultural.

in O Liberal 16/3/2004
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QUESTÃO 07 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
QUESTÃO 05 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
No fragmento: “No caminho do território da onça-pintada
à terra dos cangurus”, os animais nele escritos
representam, respectivamente:

No fragmento: “se não nos querem irmanados, com o
devido respeito e igualdade de tratamento, haveremos
de construir a nossa própria história”, é incorreto
afirmar:

(A) os quadrúpedes e os bípedes;
(B) Amazônia e Austrália;
(C) os carnívoros e os herbívoros;
(D) o bem e o mal;
(E) os nativos e os estrangeiros

(A) a forma verbal haveremos constitui, junto com de
construir, uma locução verbal que poderia ser
substituída por construiremos sem haver perda de
sentido;
(B) o vocábulo SE, no início do enunciado, dá à
sentença um noção de condição;
(C) o período, neste enunciado, é formado por
Subordinação;
(D) haveremos de construir a nossa própria história
é a Oração Principal;
(E) a forma pronominal nos está em desacordo com a
norma padrão, uma vez que não há motivo para seu
uso.

QUESTÃO 08 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Em qual dos trechos abaixo o A é preposição?
(A) “a 107 quilômetros de Manaus”;
(B) “A Coca-Cola que dois milhões de pessoas”;
(C) “que sai daqui para a Austrália”;
(D) “A usina funciona como um programa social para o
município”;
(E) “de divórcios entre a população”.

TEXTO 02 PARA AS QUESTÕES DE 06 A 10.

QUESTÃO 09 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Doce da Amazônia: Coca-Cola usa açúcar da
floresta e dá novo sabor à vida de 22 mil pessoas.

No excerto: “No município, de 22 mil habitantes, dos
quais apenas sete mil vivem na área urbana, a
produção de 16 mil toneladas de açúcar por um ano,
num canavial de 590 quilômetros quadrados, é sinônimo
de mais de dois mil empregos diretos e indiretos”, ao
usar o termo, a expressão sinônimo, o autor fez uso de
qual função de linguagem?

“A Coca-Cola que dois milhões de pessoas vão beber
durante as Olimpíadas, no outro lado do mundo, tem o
gostinho da Amazônia”. Uma usina encravada na
floresta, numa paisagem rodeada de igarapés, produz o
açúcar que adoça o refrigerante mais vendido em todo o
País e que sai daqui para a Austrália. No caminho do
território da onça-pintada à terra dos cangurus, o
produto da Usina Jayoro ajuda a dar um sabor diferente
à vida dos moradores da pequena Presidente
Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus. No município,
de 22 mil habitantes, dos quais apenas sete mil vivem
na área urbana, a produção de 16 mil toneladas de
açúcar por um ano, num canavial de 590 quilômetros
quadrados, é sinônimo de mais de dois mil empregos
diretos e indiretos.
Em consequência, o distrito-sede tem todas as ruas
asfaltadas e sobram vagas nas escolas. 'A usina
funciona como um programa social para o município. Os
empregos gerados por ela ajudaram até a diminuir os
índices de alcoolismo e de divórcios entre a população',
afirma o prefeito de Presidente Figueiredo, Fernando
Vieira. 'Além disso, o empreendimento abre portas para
que outras agroindústrias se instalem por aqui´”

(A) fática;
(B) apelativa;
(C) emotiva;
(D) poética;
(E) metalinguística.
QUESTÃO 10 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Na passagem: “'Além disso, o empreendimento abre
portas para que outras agroindústrias se instalem por
aqui´”, a locução além de poderia ser substituída por
qual termo abaixo sem prejuízo ao sentido do
enunciado:

(A) não obstante a isso;
(B) sem embargo disso;
(C) conquanto a isso;
(D) ademais;
(E) apesar disso.

IstoÉ, 30 ago. 2000.

QUESTÃO 06 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
No fragmento: “tem o gostinho da Amazônia”, o sentido
de gostinho é:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

(A) pejorativo;
(B) depreciativo;
(C) afetivo;
(D) de totalidade;
(E) de diminuição.
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QUESTÃO 13 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

MATEMÁTICA

Carlos foi convidado para o aniversário de George e
chegando lá Carlos perguntou a George quantos anos
ele estava fazendo e George respondeu na forma da
seguinte charada:

QUESTÃO 11 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
A figura abaixo mostra a trajetória de um salto de esqui,
um esporte praticado para deslizar na neve descrito em

Carlos, vou lhe dar a seguinte dica:
Minha idade é formada por dois algarismos, sendo
que os das dezenas é 2 e os da unidades é a raiz
positiva da equação: - X + X2 – 20 =0
Qual será a idade de George?
(A) 22 anos.
(B) 24 anos.
(C) 29 anos.
(D) 25 anos.
(E) 21 anos.
QUESTÃO 14 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Um investidor aplicou R$ 1.500,00 por tinta e seis
meses, a uma taxa de 3%a.a. em regime de juros
compostos. No final desse período o investimento foi:

Disponível em:
http://2.bp.blogspot.com/KQnMAiyeMqI/TeqhL1VNDgI/AAAAAAAABiA/4ZaKhGPnDUg/s
1600/Simon+Dumont+Red+Bull+Cubed+Pipe.jpg. Acesso em 01/12/2015. (ADAPTADO)

(A) Superior a R$ 3.135,00
(B) Inferior R$ 1.390,00
(C) Superior R$ R$ 1.507,51 e Inferior R$ 1.635,00
(D) Inferior R$ 1.507,51
(E) Superior a R$ 1.635,00 e Inferior R$ 1.800,00

A altura máxima atingida pelo esportista é de:
(A) 10m/s2
(B) 5 m/s2
(C) 400 m/s2
(D) 800 m/s2
(E) 80 m/s²

QUESTÃO 15 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Em uma emergência de um hospital público em Curuçá,
oito enfermeiros atenderam trinta e cinco pacientes em
duas horas. No outro dia, cinco enfermeiros atenderam
um quinto dos pacientes do dia anterior. Em quanto
tempo os enfermeiros atenderam esses pacientes?

QUESTÃO 12 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Em Curuçá, foi feito uma enquete com 1.788 pessoas
com a seguinte pergunta: Qual a preferência de tipos de
mulheres nesse município?

(A) 4 horas.
(B) 5 horas.
(C) 6 horas.
(D) 7 horas.
(E) 24 horas.

A tabela abaixo, mostra o número desta enquete:
COR DOS
CABELOS
LOIRO
CASTANHO
RUIVO

COR DOS OLHOS
AZUL CASTANHO VERDE PRETO
120
180
100

250
120
85

189
100
330

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

25
289
-----------

Qual a média aritmética da preferência por mulheres
loiras?
(A) 584
(B) 100
(C) 146
(D) 133
(E) 400
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QUESTÃO 19 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

João está com algumas dívidas na praça e para quitálas, resolveu solicitar um empréstimo bancário no valor
de R$ 100.000,00 por 360 dias, a uma taxa de 2,5%
a.m. Marque a alternativa correta que contemple a
fórmula para que o resultado do valor financeiro (Célula
B4) seja o valor de R$ 134.488,88.

QUESTÃO 16 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Marque a ordem correta para que a operação do seu
computador funcione devidamente.
(A) Input – Processo – Output
(B) Input – Output
(C) Entrada – Saída
(D) CPU – Entrada – Saída
(E) CPU – Input – Output
QUESTÃO 17 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Fonte: Autor Próprio

Em função de muitos ataques de hacker em diversos
dados sigilosos, atualmente a maioria das empresas
estão utilizando a certificação digital como uma forma
de envio mais seguro das informações a diversos
órgãos governamentais e privados. Qual a técnica que
garante a veracidade do envio da informação pelo real
remetente?

(A) =B1*(1+B3)*B2
(B) =B1^(1+B3)+B2
(C) =B1^(1+B3)/B2
(D) =B1*(1+B3)^B2
(E) =B1*(1+B3)/B2
QUESTÃO 20 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

(A) VPN.
(B) Senha.
(C) Não repúdio.
(D) Integridade.
(E) Confidencialidade.

Sabemos que a cópia de segurança de todos os dados
e informações utilizadas é de suma importância para
todos. Diante disso, marque a alternativa correta sobre
o modelo de backup diário.
(A) Copia todos os arquivos não selecionados que
foram modificados no dia da execução do backup diário.
(B) Copia parcialmente os arquivos selecionados que
foram modificados no dia da execução do backup diário.
(C) Copia todos os arquivos selecionados que não
foram modificados no dia da execução do backup diário.
(D) Copia todos os arquivos não selecionados que não
foram modificados no dia da execução do backup diário.
(E) Copia todos os arquivos selecionados que foram
modificados no dia da execução do backup diário.

QUESTÃO 18 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Nos dias atuais não vivemos mais sem aparelhos
eletrônicos pois facilitam nossas vidas, principalmente,
quando queremos nos comunicar com o meio externo.
Nesse contexto o uso da internet, assim como, da
intranet nos auxilia para troca de dados de forma interna
e segura.
Com base no texto acima, marque a alternativa
incorreta.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

(A) A internet, é um sistema global de rede que interliga
milhões de computadores em todo mundo utilizando um
conjunto de protocolos padrão.
(B) A intranet, é um sistema público utilizado para o
compartilhamento de informações.
(C) A internet, é um conglomerado de redes locais
espalhados pelo mundo.
(D) A intranet, é geralmente utilizada em servidores
locais instalados nas empresas.
(E) A internet, é uma grande teia, integrada por
máquinas de todos os tipos e tamanhos.
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QUESTÃO 23 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

LEGISLAÇÃO

Segundo a Lei 9394/96, A Educação Básica
compreende a Educação Infantil – creches (de 0 a 3
anos) e pré-escolas (de 4 a 5 anos); é gratuita mas não
obrigatória. Marque a alternativa que indique de quem é
a competência deste nível de ensino:

QUESTÃO 21 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Na constituição federal, Art. 5º - Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Marque a alternativa que não corresponda aos termos
deste artigo constitucional:

(A) Estados, Municípios e Distrito Federal
(B) Estados
(C) União
(D) Municípios
(E) Distrito Federal

(A) Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
(B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de sua própria escolha;
(C) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;
(D) É livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
(E) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

QUESTÃO 22 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
O Estatuto do Idoso institui direitos a pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos, podendo este gozar
de todos seus direitos fundamentados à Lei, desta
forma, todos tem assegurados as oportunidades e
facilidades, para preservação de sua saúde física,
mental, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade. É correto afirmar que:
(A) é obrigação da família, da sociedade e do Poder
Público zelar por estes direitos. Como também direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte e ao lazer.
(B) Somente o Estado é responsável pelos direitos dos
idosos uma vez que, o próprio estado que estabelece no
instituto.
(C) Somente a Família, é responsável pelo idoso, se
este não possui família, deverá procurar os órgãos
públicos responsáveis.
(D) O Estado, deve dispor abrigos para idosos, desta
forma, o idoso deve permanecer em custodia do estado
caso não tenha moradia.
(E) O estatuto do idoso é destinado a regular os direitos
assegurados por lei às pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos. Que estejam em abrigos
dependentes do estado.
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QUESTÃO 26 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Amadurecida aos poucos e alimentada por atos políticoeconômicos, muito antes do Sete de Setembro, a
Independência do Brasil foi fruto de um lento processo.
Sobre os acontecimentos pré-independência, pode-se
afirmar que apenas uma alternativa está incorreta.
Marque-a.

QUESTÃO 24 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
O período que vai do século X ao XV é chamado de
Baixa Idade Média por ter sido marcado pelo
aparecimento de elementos que culminariam na
decadência do feudalismo. Marque a alternativa
incorreta.

(A) O desejo de independência, antiga aspiração dos
brasileiros, estava difundida entre todas as classes
sociais.
(B) A abertura dos portos às nações amigas em 1808
forneceu a liberdade econômica e garantiu uma vida
autônoma para o Brasil.
(C) A vinda da Família Real pra o Rio de Janeiro foi um
dos elementos que fizeram com que os brasileiros
ficassem reféns da forma monárquica de governar
europeia.
(D) O ideal de independência era reforçado pela
rivalidade existente entre portugueses e brasileiros.
(E) Com a evolução dos acontecimentos, no entanto, as
posições foram se tornando mais radicais. As cortes
deixaram de representar o centro dos interesses.

(A) As origens de tais mudanças encontram-se no
esgotamento do sistema feudal, progressivamente
abalado pelas transformações em curso na Europa,
sendo a principal delas o surto demográfico.
(B) A diminuição progressiva no ritmo das invasões, que
caracterizavam toda a alta idade média, ofereceu a
contrapartida de condições mais estáveis de vida.
(C) Houve um significativo aumento da população, por
volta do século X estimava-se que os índices de
natalidade superassem os de mortalidade em toda a
Europa.
(D) Como cada feudo produzia o bastante para o seu
próprio consumo devido as limitações técnicas
predominantes, não ocorria o aumento da produtividade
necessária para satisfazer a crescente população
(E) A expansão demográfica andava paralelamente com
a mobilidade social do sistema feudal, baseado em
unidades produtivas auto-suficiente

QUESTÃO 27 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Sobre as civilizações pré-Colombianas, em sua
organização social e política, é correto afirmar que:
(A) Os povos encontrados pelos europeus na América
possuíam um nível de cultura e poder político uniforme.
(B) Tribos de diferentes estoques culturais, possuidoras
de níveis de organização social os mais diversos se
espalhavam por todo o continente.
(C) Eram os grupos indígenas da grande planície
sulamericana, os apaches e cherokees que se
submetiam a um poder patriarcal.
(D) No meio desses povos e culturas destacavam-se
três regiões com o mesmo nível de conhecimento social
e poder político.
(E) Entre as plantas cultivadas pelos povos préColombianos destacam-se o feijão e o arroz.

QUESTÃO 25 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
A Revolução Industrial mudou a face do mundo
conhecido, expandindo os conceitos europeus de
civilização a todos os recantos da terra, foi um dos
acontecimentos mais importante da História Moderna.
Sobre a Revolução Industrial é correto afirmar que:
(A) A transição do processo manufaturista à
mecanização das fábricas implicou uma revolução no
modo de produção, mas não contribuiu para a
destruição da habilidade do artesão.
(B) A partir do século XVIII, a economia europeia,
principalmente a inglesa, sofreu um forte impacto de
expansão e se transformava num centro de grandes
concentrações urbanas
(C) Ainda nas duas primeiras metades do século XIX,
França, Alemanha e Itália alcançaram o mesmo nível de
industrialização da Inglaterra.
(D) Certos especialistas se referem à fase da Revolução
Industrial que vai de 1780 a 1850 de revolução do ferro
e eletricidade
(E) Foi a partir do século XVI, que na Europa teve início
um grande êxodo rural, com pessoas deixando o campo
e se dirigindo às cidades em busca de trabalho.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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QUESTÃO 28 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Sobre a Segunda Guerra Mundial, qual das alternativas
abaixo está incorreta:
(A) Ao assinar o pacto de não agressão com a
Alemanha, a França garantiu à Polônia e à União
Soviética que isso em nada afetaria os acordos
franceses com esses dois países.
(B) A Polônia aproveitou a oportunidade para reivindicar
territórios da Tchecoslováquia.
(C) A Hungria passou também a exigir território Tcheco.
(D) A Itália, Alemanha e Japão se uniram numa coalizão
no sentido de proclamar o nazi-fascismo, com tendência
comunista por todo o mundo.
(E) A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra
Mundial deu-se por conta do ataque japonês à base
naval americana de Pearl Harbor.
QUESTÃO 29 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
No dia 31 de outubro de 1930, em meio às grandes
manifestações populares, Getúlio Vargas chegava ao
Rio de Janeiro. A revolução, da qual o político gaúcho
era um dos líderes, estava vitoriosa a menos de um
mês, após a sua deflagração. Qual o motivo alegado por
Getúlio Vargas para legitimar o golpe que culminou com
a Revolução de 1930?
(A) A vitória sobre o candidato da situação Júlio Prestes.
(B) O assassinato de João Pessoa.
(C) A força que a revolução teve primeiramente nos
estados do nordeste.
(D) A renúncia pacífica do então presidente Washington
Luiz.
(E) A vitória de Júlio Prestes.
QUESTÃO 30 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Pode-se afirmar sobre a Cabanagem que:
(A) foi um movimento libertário profundamente elitista,
que se originou em razão da grande distância que
separava a Amazônia dos centros de decisão dos
colonizadores e do Império.
(B) desde o período colonial a Amazônia e o Pará
sempre se mantiveram unidos territorialmente, política e
socialmente ao processo de formação da nação
brasileira.
(C) a separação territorial, política e social da região
Amazônica em relação à Capital do Império, gerou um
sentimento de revolta e descontentamento entre a
população da província do Grão Pará.
(D) o movimento da Cabanagem foi considerado o único
em que as camadas sociais, juntas assumiram o poder
na província do Grão Pará.
(E) o terceiro governo cabano foi instalado no auge de
uma calmaria nos setores políticos e marcado pelo
excedente da produção e pelo controle da população.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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