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Língua Portuguesa  

1) O texto descritivo é definido quando utilizamos 
a linguagem para expressar a imagem que temos 
das coisas ou pessoas. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta características do texto 
descritivo. 
 
a) Charges, cartuns e editoriais são os principais 
exemplos de textos descritivos. 
b) Gráficos, mapas, ilustrações são recursos 
utilizados no sentido de acrescentar informações 
ao texto verbal. 
c) Sua estrutura é estabelecida através da 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Introdução, desenvolvimento e conclusão é a 
estrutura clássica do gênero... Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta o gênero de 
texto que se enquadra na citação acima citada. 
 
a) narração. 
b) novela. 
c) dissertação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Apresenta-se os seguintes tipos de frases: 
declarativas, interrogativas e imperativas. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 
conceito de frase imperativa. 
 
a) Empregadas quando se quer agir diretamente 
sobre o comportamento do interlocutor, o que 
ocorre quando se dá conselhos, ordens ou 
pedidos. 
b) Empregadas para exprimir desejo: Ex. Deus te 
guie! Bons ventos o levem! 
c) Empregadas quando o Imperador D. Pedro I 
anunciava suas exigências aos republicanos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Define-se morfema como unidade de 
significação mínima, ou seja, elementos 
significativos indecomponíveis. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
de morfema. 
 
a) gov-ern-o 
b) go-ver-no 
c) govern -o 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Coerência diz respeito a unidade de sentido; diz 
respeito ao encadeamento organizado e lógico 
das ideias do texto. Ela decorre da harmonia 
estabelecida entre as significações, evitando 
assim... Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a definição de coerência. 
 

a) ...as contradições. 
b) ...as repetições . 
c) ...a coesão do texto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) No discurso literário,  sobrepõem-se ao 
significado denotativo de um termo, significados 
paralelos. Sobre os seguintes níveis de 
linguagem: Linguagem denotativa e linguagem 
conotativa. Indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta exemplo de linguagem conotativa. 
 
a) No meio do caminho tinha uma pedra. (...) tinha 
uma pedra no meio do caminho. Andrade, C. 
Drummond. 
b) É noite. Sinto que é noite (...) sinto que nós 
somos noite (...) noite nas águas, na pedra. 
Andrade, C. Drummond (Reunião) 
c) A minha vontade é forte... porém minha 
disposição de obedecer-lhe é fraca. Andrade. C. 
Drummond. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) É abrangente em seu significado, quando 
tomamos os seguintes termos: veículo e carro. 
Veiculo é mais abrangente, pois em seu 
significado está contido o significado de carro. 
Essa é a definição de:  
 
a) Sinestesia. 
b) Hiperônimo. 
c) Antônimo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) São elementos da estrutura da comunicação: 
remetente, destinatário, código, repertório, 
mensagem e veículo. Aponte abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta a definição de 
repertório. 
 
a) A quem se destina a mensagem, ou seja o 
veículo que leva a mensagem ao seu destinatário. 
b) Rede de contatos, ou o mesmo que network. 
c) Rede de referências, valores e conhecimentos. 
Nossa bagagem cultural. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Observe o seguinte exemplo: O interior de São 
Paulo está coberto por doces mares, donde se 
extrai o açúcar. Esse é um exemplo de qual figura 
de linguagem? Aponte abaixo a resposta 
CORRETA. 
 
a) Poesia concreta. 
b) Antítese. 
c) Metáfora. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira) 
divide as palavras da língua portuguesa em dez 
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classes, chamadas de classes gramaticais: 
substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, 
artigo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Aponte abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta um exemplo de interjeição. 
 
a) Os índios viviam aqui. 
b) aprender, mandar, permanecer, estar 
c) Nossa! Quantos órfãos chegaram? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Gerais 

11) Os problemas sociais têm maior incidência 
nas grandes cidades em virtude do êxodo rural. 
Sabendo disso, sobre os problemas sociais 
podemos afirmar:  
 
a) A falta de informação pode resultar em 
desempregos, que gera a falta de dinheiro, falta 
dos bens a que o mesmo dá acesso e, pode 
resultar também no analfabetismo.  
b) A causas dos problemas sociais estão ligadas a 
uma série de fatores. Dentre eles, podemos citar a 
falta de planejamento familiar e a falta de 
compromisso dos governantes.  
c) Um dos problemas urbanos que mais preocupa 
a população atualmente é a violência, pois as 
pessoas com melhores condições de vida estão 
vulneráveis aos crimes que ocorrem, 
principalmente nas pequenas cidades do Brasil.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Referente as ações governamentais, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
I- Ações Governamentais são iniciativas 
desenvolvidas pelo governo nos temas de 
produção e consumo sustentáveis. 
II- A ação governamental precisa acontecer por 
medidas práticas como a presença de empresas 
estatais no mercado, a regulamentação adequada 
e a implantação de meios eficientes de controle e 
fiscalização. 
III- O mercado de consumo esteve bastante 
conturbado nos setores de telefonia, planos de 
saúde e transporte aéreo. Agora, houve uma 
crescente melhora por parte da ação 
governamental. 
 
Desta forma, quais as afirmativas CORRETAS? 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

13) A arte brasileira surgiu da mistura de outros 
estilos e se inicia desde o período da Pré-História 
há mais de 5 mil anos, até a arte primitiva.   
 
Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As artes plásticas no Brasil nasceram 
precocemente em relação à descoberta e 
colonização do território. Durante o barroco, os 
maiores nomes a serem destacados 
são Aleijadinho e Mestre Ataíde, respectivamente 
na pintura e na escultura.  
b) No início do século XX, presenciamos 
o Modernismo Brasileiro, marcado inicialmente 
pela Semana de Arte Moderna.  
c) A arquitetura bandeirista e o barroco mineiro  
são considerados por muitos estudiosos como 
expressões de estilos asiáticos que encontraram 
no Brasil uma manifestação e linguagens 
modificadas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) A cultura brasileira é uma síntese da influência 
dos vários povos e etnias que formaram o povo 
brasileiro.  
 
Sobre isto, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Foi dos holandeses que recebemos a herança 
cultural fundamental, onde a história da imigração 
holandesa no Brasil confunde-se com nossa 
própria história.  
b) No Sul do Brasil, as influências 
de imigrantes italianos, americanos e franceses 
são evidentes, seja na língua, culinária, música e 
outros aspectos.  
c) A diversidade cultural predominante no Brasil é 
consequência também da grande extensão 
territorial e das características geradas em cada 
região do país. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre o desenvolvimento sustentável, pode-se 
afirmar que: 
 
a) O desenvolvimento sustentável significa 
atender às necessidades da atual geração, sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações 
em prover suas próprias demandas. 
b) O desenvolvimento sustentável requer 
planejamento e o reconhecimento de que os 
recursos são infinitos, ainda que preservando as 
espécies e os habitats naturais.  
c) O campo do desenvolvimento sustentável pode 
ser dividido em quatro componentes: 
a sustentabilidade natural, a sustentabilidade 
animal, a sustentabilidade política e 
a sustentabilidade socioeconômica. 
d) Nenhuma das alternativas.   
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Raciocínio Lógico (Matemática) 

16) Seja um capital de R$ 575,00 aplicado a 
rendimentos de 13% ao mês a juros composto 
durante 2,75 anos. Qual será o montante no final 
desta aplicação? 
 
a) R$ 32453,12. 
b) R$ 21441,75. 
c) R$ 31423,21. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Uma permutação em um conjunto de 8 letras 
distintas, pode-se formar quantas combinações? 
 
a) 40320 combinações. 
b) 4230 combinações. 
c) 16777216 combinações. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Qual é a soma dos 17 primeiros termos em 
uma progressão Aritmética, sendo o primeiro 
termo a1 = 13 e o décimo a17 = 45. 
 
a) 435. 
b) 495. 
c) 493. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Segue abaixo uma matriz A 3x3. 
 

A =[
    
    
   

] 

 
Qual o determinante da matriz A? 
 
a) 20. 
b) 19. 
c) 0. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Unidade de medida é uma quantidade 
especifica de determinada grandeza física e serve 
de padrão para eventuais comparações sendo 
assim julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I- 1 quilo = 1000 gramas. 
II- 1m³= 1000L 
III- 1 decímetro = 10 milímetros 
IV- 1km = 10³m. 
V- Quando olhamos no velocímetro de um carro e 
lá esta marcando 100km/h, significa que o painel 
esta afirmando que percorremos 100km. 
 
As afirmativas verdadeiras são: 
 
a) I, II e III somente. 
b) I, II e IV somente. 

c) I, III e IV somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21) Considerando a Antiguidade Clássica assinale 
a alternativa CORRETA: 
 
a) O questionamento filosófico gerou na Grécia 
uma sociedade rigorosamente apartada da 
religião, o que a diferenciou das antigas 
civilizações orientais. Os estudos e práticas 
jurídicas em Roma diminuíram significativamente 
a importância da religião nesta sociedade. 
b) A filosofia, na sociedade Grega é comparável 
ao Direito na cultura romana, já que foi um dos 
mais significativos feitos da cultura grega. 
c) A sociologia na sociedade romana é comparada 
a cultura grega. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Sobre a transição da sociedade feudal para a 
capitalista, no início da Idade Moderna assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A expansão comercial e marítima ocorrida nos 
séculos XV e XVI demostra a ascensão do espírito 
burguês empreendedor, que já sinalizava o 
desenvolvimento do recém-nascido capitalismo, 
além de mostrar a força das incipientes 
monarquias nacionais modernas responsáveis 
pela derrocada do feudalismo. 
b) A vertente calvinista do protestantismo 
funcionou como entrave à expansão burguesa e 
ao desenvolvimento do capitalismo. 
c) Os últimos séculos do período medieval foram 
marcados pela forte ruralização, o que contribuiu 
para o surgimento da nova classe denominada 
burguesia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) O período que se estende da proclamação da 
República em 1889 até a Revolução de 1930 é 
chamada pelos historiadores de Primeira 
República ou República velha. Assinale a 
alternativa CORRETA a respeito da Primeira 
República (1889-1930) no Brasil: 
 
a) A constituição de 1891 assegurou que as 
liberdades públicas e o poder político eram 
exercidos com autonomia pelos estados. 
b) A principal característica da República Velha foi 
o absoluto domínio das oligarquias agrárias sobre 
a política.  
c) As classes dominantes no país (Cafeicultores, 
militares e burguesia) permaneceram unidas após 
a proclamação da república. 
d) Nenhuma das alternativas 
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24) A passagem de Vargas pela história brasileira 
oferece múltiplas e distintas formas de 
interpretação, a qual é comum na História. Getúlio 
Vargas foi o pai da legislação trabalhista e o 
governante nacionalista. Por outro lado, tem-se a 
imagem do Vargas populista e ditador do Estado 
Novo. Assim, a Revolução de 1930 marcou o fim 
da República Velha e inaugurou uma nova forma 
de atuação do Estado frente às transformações da 
sociedade brasileira. Assinale a alternativa 
CORRETA sobre as transformações ocorridas 
com a Revolução de 1930: 
 
a) Deu-se continuidade a mesma estrutura política 
existente no período anterior. 
b) Ocorreu a ascensão da burguesia industrial, 
única classe que apoiou Vargas no processo 
revolucionário. 
c) As decisões políticas e financeiras foram 
centralizadas pelo governo, através de alianças, 
em virtude da heterogeneidade das forças 
revolucionárias. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Durante o século XVII a escravidão foi 
implantada no Brasil. O escravo representou muito 
mais do que uma mão de obra barata e eficiente: 
era tido como uma mercadoria passível de ser 
vendida, alugada ou doada conforme a 
conveniência dos senhores. Sobre a mão de obra 
escrava na América portuguesa assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) No Brasil, a exploração da mão de obra escrava 
não foi somente da exploração da força de 
trabalho escrava em latifúndios monocultores já 
que em algumas regiões permitiram-se que alguns 
escravos realizassem uma lavoura de subsistência 
dentro dos latifúndios agroexportadores, as 
chamadas “brechas camponesas”. 
b) Com a introdução da mão de obra africana, a 
escravidão indígena acabou por completo em 
todas as regiões da América colonizada por 
portugueses. 
c) O tráfico de escravos para o Brasil foi abalado 
com a independência política de 1822 quando as 
classes dominantes adotaram ideias mais liberais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Durante a segunda fase da República Velha, 
Prudente de Moraes enfrentou o mais grave 
problema político de seu governo: a Guerra de 
Canudos, ocorrida entre 1896 e 1897, na Bahia. 
Sobre a Guerra de Canudos julgue os itens a 
seguir: 
 
I- O líder da revolta, Antônio Mendes Maciel, 
chamado de Antônio Conselheiro, em 1893, 
acompanhado de aproximadamente 200 pessoas, 

fundou o arraial de Canudos, onde dominava o 
sistema econômico comunitário.  
II- Com o crescimento de Canudos, as autoridades 
federais e estaduais se uniram para destruir o 
arraial, iniciando uma série de quatro expedições. 
III- As causas da Guerra de Canudos estão 
fundamentadas na época da colonização do 
Brasil, já que o sistema econômico latifundiário e 
monocultor voltava-se para o atendimento de 
interesses externos, o que gerou no país o 
contraste entre uma elite rica e próspera e uma 
massa popular faminta, pobre e analfabeta. 
O jornalista Euclides da Cunha, que acompanhou 
de perto a última fase das operações militares 
transcreveu suas impressões a cerca da guerra 
em “Os Sertões”. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) São verdadeiras I, II e III; 
b) São verdadeiras I, II e IV; 
c) São verdadeiras I, II, III e IV; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Como ocorrera em 1830, o movimento de 
1848 influenciou outras regiões da Europa. Nesse 
movimento encontraram-se as três grandes 
ideologias que nortearam a vida social e 
intelectual europeia no século XIX: socialismo, 
liberalismo e nacionalismo. Contando com a 
participação inédita de operários em um 
movimento revolucionário, este episódio se fez 
sob a influência do socialismo utópico, 
principalmente na França. Na França, o povo saiu 
às ruas e ergueu barricadas, liderado pelo 
socialista utópico Louis Blac. Os revolucionários 
conseguiram a abdicação de Luís Felipe e a 
proclamação da República. 
 
O texto acima de refere a: 
 
a) Primavera dos Povos; 
b) Revolução Francesa; 
c) Guerra Franco-Prussiana; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Entre o final de 1884 e o início de 1885, 
quatorze países com ambições coloniais se 
reuniram com o intuito de repartirem o território 
africano entre si. A Inglaterra foi a grande 
beneficiada com a partilha, passando a controlar 
Egito, Somália Britânica, o sul da África e Nigéria. 
A Bélgica, por sua vez, consolidou seu domínio 
sobre o Congo.  A França recebeu sob seu 
controle um grande território ao norte da África, 
além das fronteias do Saara Ocidental, enquanto 
Portugal manteve o controle de Angola e 
Moçambique. Alemanha e Itália controlaram 
diminutos territórios.  
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O evento no qual foram realizadas as partilhas 
acima citadas é: 
 
a) Conferência de Munique; 
b) Conferência de Berlim; 
c) Conferência de Estocolmo; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) O surgimento da globalização e o fim da 
Guerra Fria criaram uma situação denominada 
pelo então presidente americano George Bush de 
Nova Ordem Mundial. Esta se estruturou sob a 
hegemonia econômica e ideológica dos Estados 
Unidos. Essa nova ordem corresponde ao 
capitalismo globalizado, tendo como alicerce 
ideológico o neoliberalismo. Sobre o 
neoliberalismo, julgue as afirmações abaixo: 
 
I- O neoliberalismo propõe a total liberdade às leis 
de mercado; 
II- O neoliberalismo limita a intervenção do Estado 
na economia; 
III- O neoliberalismo propõe a ilimitada intervenção 
do Estado na economia; 
IV- O neoliberalismo anula a abertura comercial 
entre os países, aumentando taxas alfandegárias 
sobre importações. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) São verdadeiras I e II; 
b) São verdadeiras I, II e III; 
c) São verdadeiras I, II, III e IV; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) “Se lutamos contra o fascismo, ao lado das 
Nações Unidas, para que a liberdade e a 
democracia sejam restituídas a todos os povos, 
certamente não pedimos demais reclamando para 
nós mesmos os direitos e as garantias que as 
caracterizam” (trecho de “Manifesto dos 
Mineiros”). O início da Segunda Guerra Mundial 
trouxe consequências diversas para o Brasil. 
Muito mais do que os efeitos militares, a guerra foi 
importante por suas consequências sobre a 
política interna do Brasil. O Estado Novo não mais 
podia manter seu aspecto ditatorial enquanto as 
tropas brasileiras combatiam o fascismo na 
Europa. Sobre o fim do Estado Novo no Brasil, em 
1945, e subsequente redemocratização que se 
segue, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Uma parte da elite, ora antes apoiadora de 
Vargas, em 1943 retirou publicamente seu apoio 
por meio do “Manifesto dos Mineiros” e, durante 
todo o ano seguinte de 1944, multiplicaram-se as 
manifestações favoráveis à redemocratização. 
b) O processo de redemocratização foi realizado 
com a permanência de Getúlio Vargas no poder, 
graças ao sucesso do “Queremismo” promulgado 

por grupos esquerdistas e nacionalistas que 
apoiaram Vargas. 
c) A redemocratização do Brasil ocorreu quando 
Getúlio Vargas se elegeu pela terceira vez através 
de eleições convocadas por ele próprio em 
fevereiro de 1945 através do Ato Adicional. No 
entanto, com sua morte, assumiu o poder seu 
vice, o general Dutra. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) De acordo com os critérios para seleção e 
organização dos conteúdos de ensino de  História, 
inseridos nos, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Os temas ligados à questão urbana, à sua 
dominância sobre o modo de vida rural, à 
predominância da cidade sobre o campo e à 
imposição do ritmo de tempo da fábrica sobre o 
ritmo de tempo da natureza não são problemas 
comuns à maioria da população brasileira e à 
grande maioria dos indivíduos que vivem no 
planeta na atualidade. 
b) O estudo dos problemas urbanos, na 
contemporaneidade, não orienta a possibilidade 
de escolhas de grandes eixos temáticos sobre as 
questões locais, pois não as insere em dimensões 
espaciais de maior grandeza e dimensões 
temporais amplas. 
c) A seleção de conteúdos programáticos é 
variada, mas pose ser feita segundo uma tradição 
de ensino, que é rearticulada e reintegrada em 
novas dimensões e de acordo com temas 
relevantes para o momento histórico da atual 
geração. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Em 2014, explodiram na Venezuela 
manifestações de estudantes e opositores do 
governo de Nicolás Maduro que acabaram em 
confrontos violentos. Desde então, o país 
mergulhou numa crise sem precedentes na 
América Latina. Segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), a Venezuela possui a maior 
inflação do mundo; o Parlamento venezuelano 
decretou crise humanitária por falta de 
medicamentos; há racionamento de energia, 
escassez de produtos básicos de higiene e 
alimentação, aumentando a criminalidade, saques 
e protestos. 
 
Sobre a crise na Venezuela, acentuada em 2016, 
julgue as afirmativas abaixo: 
 
I- A oposição culpa o modelo socialista pela atual 
crise. Já o presidente a atribui à queda dos preços 
do petróleo e a uma "guerra econômica" de 
empresários de direita para desestabilizar seu 
governo. É com esse argumento que ele declarou 
estado de emergência no país e insistente em 
permanecer no poder, mesmo em meio ao 
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agravamento da crise e pressões internas e 
externas.  
II- A queda do preço das commodities no mercado 
mundial levou aos desdobramentos da crise 
capitalista na Venezuela, em meados de 2014, 
uma vez que a renda do país é extremamente 
dependente da exportação de petróleo. 
III- Com o agravamento da crise de 
abastecimento, os venezuelanos estão cruzando 
as fronteiras com Bolívia e Brasil em busca de 
comida e remédios. Dados do governo de 
Roraima sugerem que já são 30 mil o números de 
venezuelanos que deixaram seu país e cruzaram 
a fronteira. 
IV- Em dezembro de 2016 a Venezuela foi 
suspensa do bloco econômico MERCOSUL pelos 
quatros países fundadores: Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. A decisão ocorreu porque a 
Venezuela deixou de cumprir acordos tais como a 
livre circulação de mercadorias entre os países do 
MERCOSUL e a cláusula democrática. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) São verdadeiras I e III; 
b) São verdadeiras I, II, III e IV; 
c) São verdadeiras I, III e IV; 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
33) A grande crise econômica europeia no final da 
Idade Média foi superada graças à expansão do 
comércio, que acabou levando à expansão 
marítima à chegada dos europeus na América. A 
retomada da atividade mercantil e seu acelerado 
crescimento caracterizam a: 
 
a) Revolução Industrial; 
b) Revolução Comercial; 
c) Revolução Socialista; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Na segunda metade do século XVIII ocorreu 
uma profunda transformação no sistema 
capitalista: após séculos de expansão, em 
decorrência do processo de circulação de 
mercadorias, o sistema passou a ter como setor 
mais dinâmico o processo de produção de 
mercadorias. Tal mudança deveu-se a Revolução 
Industrial. Sobre a Revolução Industrial, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Iniciada na Inglaterra expandiu-se por outros 
países a partir no começo do século XIX e definiu 
novas formas de exercício do poder nacional e da 
exportação do trabalho em quase todo o mundo; 
b) Iniciou-se no setor agrário, onde a produção 
para consumo em larga escala se sobrepôs ao 
consumo dos próprios produtores; 

c) Ocorreu substituição de máquinas por 
ferramentas, o que barateou a produção, 
aumentando as vendas e o lucro. 
d) Nenhumas das alternativas. 
 
35) Sobre a América Espanhola, julgue os itens 
abaixo: 
 
I- Apesar de a colonização espanhola na América 
ter sido essencialmente exploratório, os espanhóis 
não evitaram a formação no decorrer do século 
XVIII de uma elite local, os criollos. 
II- A primeira colónia espanhola a se tornar 
independente foi o Haiti, no final do século XVIII 
os latifundiários, influenciados pelos ideais 
libertários da Revolução Francesa romperam com 
o monopólio da metrópole.  
III- Tomado por forte idealismo Símon Bolivar 
reuniu um patriótico exército de mestiços, negros 
libertos e criollos e obteve a independência da 
Colômbia, Venezuela e Equador. 
IV- Somente no século XX, com as revoluções no 
México (1910) e em Cuba (1959) é que surgiram 
as primeiras tentativas de se reverter a herança 
histórica da conquista e da colonização na 
América Latina. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) São verdadeiras I, II, III e IV; 
b) São verdadeiras I e II; 
c) São verdadeiras III e IV; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Sobre o Mercantilismo assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O metalismo representava a soberania dos 
países, uma vez que era caracterizado pela 
procura incessante de regiões mineradoras ao 
redor do mundo. 
b) A balança comercial favorável era caracterizada 
pelo valor das importações serem maior do que as 
exportações. 
c) O mercantilismo foi um conjunto de medidas 
práticas que procurava fortalecer o estado 
absolutista através da promoção do comércio. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) A cultura renascentista fundava-se 
essencialmente no Humanismo, onde se buscava 
a superação da Filosofia escolástica, separando-
se o conhecimento racional do mundo e as 
supostas verdades tidas como universais ou 
incontestáveis da fé católica. Sobre a cultura 
renascentista assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Foram princípios norteadores da cultura 
renascentistas o racionalismo e o individualismo. 
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b) O Renascimento foi uma forma de expressão 
cultural fundada no teocentrismo, onde o 
espiritualismo norteou toda produção cultural. 
c) As descobertas científicas do período 
renascentista foram bem aceitas pelo poder 
tradicional. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) A ditadura estabelecida no Brasil, após 1964, 
diferenciou-se de outras existentes na América 
Latina por: 
 
a) Não ter sido caracterizada por repressão e atos 
ditatoriais. 
b) Não ser exercida por um único militar, mas 
pelos militares em conjunto, sendo o presidente o 
representante de uma facção (facções) mais forte 
naquele momento dentro das Forças Armadas. 
c) Ambas corretas. 
d) Nenhuma alternativa. 
 
39) No início da guerra, os ingleses obtiveram 
uma série de vitórias. Ocuparam grande parte do 
território francês e contaram com o apoio dos 
partidários do Duque da Borgonha. Por essa 
época, o prosseguimento da guerra foi dificultado 
pelo surgimento da Peste Negra, a qual matou 
grande parte da população europeia. Ao mesmo 
tempo, a fome rondava os centros urbanos, e 
novos conflitos se iniciavam entre burguesia e 
aristocracia francesas. No campo, os jacqueries, 
rebeliões camponesas, se alastravam, fragilizando 
ainda mais o poder central na França. 
 
O texto se refere a: 
 
a) Revolução Francesa; 
b) Guerra dos Trinta anos; 
c) Guerra dos Cem anos; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) O fascismo e nazismo foram regimes 
totalitários que obtiveram sustentação por meio do 
autoritarismo. O Estado era personificado num 
único partido, suja ideologia submetia toda a 
população. Sobre o nazifascismo assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Benito Mussolini criou o partido fascista na 
França, organizando em 1919 os feixes franceses 
combatentes; 
b) Os princípios nazistas giravam em torno do 
lema: Ein Reich, ein Volk, ein Führer que quer 
dizer: “um império, um povo, um líder”. 
c) Na Espanha, a Guerra Civil (1936-1939) 
resultou na vitória do general fascista Antonio 
Oliveira Salazar; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


