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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

PÓS-HONESTIDADE 
 

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém 1 
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos 2 
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa 3 
parceria de corruptores;  Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando 4 
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido 5 
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam 6 
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a 7 
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país. 8 

Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de 9 
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão 10 
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a 11 
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida. 12 

A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos, 13 
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e 14 
testados.  15 

Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos. 16 
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas 17 

posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina, 18 
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 19 
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna. 20 
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno 21 
da palavra liberdade. 22 

Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está 23 
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas 24 
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância. 25 

Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele 26 
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde 27 
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por 28 
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto". 29 

O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a 30 
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de 31 
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é 32 
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do 33 
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a 34 
capacidade de ser honestos. 35 

Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de 36 
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao 37 
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na 38 
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua 39 
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou 40 
passiva, é um problema ético. 41 

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82. 



 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA                                                                                                     Página 4 de 12 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01) O texto evidencia 

 

(A) Afirmações negativas encontrando respaldo 

coletivo. 

(B) Declarações inconsequentes causando impacto 

social. 

(C) Pronunciamentos abalizados de diversos 

interlocutores gerando reflexão popular. 

(D) O fenômeno da “pós-honestidade” tem 

posicionamentos antiéticos que implicam 

repercussão negativa na sociedade. 

 

02) O texto 

 

(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de 

divulgação de fatos sem respaldo de verdade.  

(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter 

compromisso com a verdade. 

(C) Condena os que se deixam levar por informações 

sobre as quais não refletem.  

(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e 

desprezam a mentira. 

 

03) De acordo com o texto, depreende-se que  

 

(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois 

pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos 

nas “informações fabricadas” constantes no 

primeiro parágrafo.  

(B) A disseminação de informações e notícias 

propositadamente criadas tem como motivação 

informar o leitor sobre os fatos que acontecem no 

mundo. 

(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz 

com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como 

vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos 

processos de viralização de conteúdo enganoso.  

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da 

informação, carece do comprometimento dos 

veículos de comunicação social. 

 

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal 

a expressão 

 

(A) “informação falsa” (L.2). 

(B) “de notícias falsas” (L.13). 

(C) “à vida democrática” (L.17). 

(D) “da ditadura militar” (L.37). 

05) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1). 

(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26). 

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando 

Vermelho;” (L.4/5). 

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão 

“da ditadura” (L.37) o termo 

 

(A) “de emprego” (L.20). 

(B) “à vida democrática” (L.17). 

(C) “de notícias” (L.13). 

(D) “da pós-honestidade” (L.40). 

 

07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica 

uma ação 

 

(A) Hipotética. 

(B) Concluída. 

(C) Habitual.  

(D) Momentânea. 

 

08) Tem função predicativa a expressão 

 

(A) “falsa” (L.2). 

(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30). 

(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32) 

(D) “de ouvintes” (L.38). 

 

09)  

 

“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais 

sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em 

baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar: 

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é 

indeterminado. 

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor 

de adjunto adnominal. 

(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo. 
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10)  

 

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua 

esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe 

oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe 

expliquem causalidades complexas da vida social...” 

(L.18/20). 
 

Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a 

indicada em 

(A) A forma verbal  “oferecem”  está no plural 

concordando com “fatos”. 

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis”, denotam, 

respectivamente” condição e alternância. 

(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 

causalidades complexas da vida social...”, exercem 

a mesma função morfossintática. 

(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor 

adjetivo. 

 

11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em 
 

(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28). 

(B) “...que se autogoverna” (L.20). 

(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39). 

(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”. 

(L.27/28). 

 

12) A alternativa em que o fragmento destacado 

contém uma ideia de estado de sujeito é 

 

(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3). 

(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,” 

(L.6). 

(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1). 

(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2). 

 

13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em  

 

(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a 

empresários” (L.36). 

(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha” 

(L.9). 

(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação 

com a esfera pública,” (L.34). 

(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17). 

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto, 

é correto afirmar 

 

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais 

sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se 

substituir o verbo HAVER por existir. 

(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”, 

em “que se autogoverna” (L.20) o “que”,  em “que o 

povo “se regozijou"’ (L.36). 

(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode 

ser tomada como uma oração com a omissão da 

forma verbal e que expressa uma comparação 

implícita. 

(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes 

do substantivo que modifica, provocará alteração 

semântica na frase. 

 

15)  

 

“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com 

a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser 

honestos.” (L.34/35). 

 
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está 
presente uma relação de 

(A) Modo  

(B) Consequência. 

(C) Condição 

(D) Proporcionalidade. 
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16) As tendências pedagógicas no Brasil surgem 

divididas em duas vertentes, as de cunho liberal e 

as de cunho progressista.   A didática na Tendência 

Pedagógica Escola Nova diretiva tem como 

características: 

 

I. O aluno como sujeito da aprendizagem. 

II. O professor como estimulador e orientador da 

aprendizagem. 

III. Uma pedagogia embasada na racionalidade técnica. 

IV. A valorização do “eu” do aluno e também as 

atividades adequadas as suas características 

individuais. 

V. A participação dos alunos de maneira ativa, 

aprendendo pela descoberta. 

 

Estão corretas apenas:  

 

(A) I, II e III. 

(B) I, II, IV e V. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) I, IV e V. 

 

17) “O processo avaliativo é parte integrante da práxis 

pedagógica e deve estar voltado para atender as 

necessidades dos alunos.” 

 

Uma professora que avalia o próprio processo de 

ensino e as atividades que realiza em sala de aula, 

analisa as respostas dadas pelas crianças, 

buscando compreender a lógica utilizada por elas 

na realização das tarefas propostas, investigando o 

que os alunos pensam sobre o que foi ensinado 

realiza uma avaliação: 

 

(A) Classificatória. 

(B) Somativa. 

(C) Formativa. 

(D) Tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) O Projeto Político-Pedagógico representa a 

essência da escola. Cada escola possui 

características específicas e está inserida em um 

contexto social único. Em relação ao Projeto 

Político Pedagógico assinale (V) para as afirmativas 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

 

  )  Não pode ficar restrito à direção da escola. 

 ) Os membros da  comunidade escolar tem que ter 

clareza de seus objetivos, metas e ações. 

 )  Deve nortear apenas todo o trabalho  pedagógico. 

 )  Deve ser aceito por todos os envolvidos. 

 ) É elaborado de maneira  participativa e 

democrática. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

(A) V- V- V- V- F. 

(B) V- F- V- F- V. 

(C) V- F- F- F- V. 

(D) V- V- F- V- V. 

 

19) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 

9394/96, estabelece as incumbências das escolas e 

dos docentes. De acordo com a lei não é correto 

afirmar que cabe à escola: 

 

(A) Elaborar o Plano Nacional de Educação junto ao 

Município. 

(B) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de 

cada docente. 

(C) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-

aula estabelecidos. 

(D) Prover meios para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento. 

 

20) As Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto 

de definições doutrinárias. Para o Ensino 

Fundamental apresenta como norteador de suas 

ações pedagógicas os princípios:  

 

(A) Da impessoalidade. 

(B) Éticos da autonomia. 

(C) Da igualdade. 

(D) Da isonomia. 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                   QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Em abril de 1793, A Convenção Nacional Francesa 

criou um comitê que era comandado pelos 

Jacobinos. Esse comitê era: 

 

(A) Comitê da Salvação Publica. 

(B) Comitê do Diretório da França. 

(C) Comitê da República Francesa. 

(D) Comitê da Concórdia Revolucionaria.  

 

22) O dia 15 de novembro de 1889 ocorreu um 

importante fato histórico no Brasil. Nesse dia 

ocorreu: 

 

(A) O descobrimento do Brasil. 

(B) A proclamação da República Brasileira. 

(C) O enforcamento de Tiradentes. 

(D) A independência do Brasil. 

 

23) No ensino de História, ao se trabalhar a temática 

“os habitantes do Brasil” com o aluno do Ensino 

Fundamental, espera-se que o mesmo desenvolva a 

seguinte habilidade: 

 

(A) Reconhecer a diversidade de povos indígenas no 

momento da chegada dos europeus à América. 

(B) Conhecer a organização de uma missão jesuíta e as 

atividades realizadas na américa espanhola.. 

(C) Compreender o processo de transmissão oral das 

lendas e dos mitos de geração a geração no 

continente europeu. 

(D) Conhecer a cultura material, a arte e a tradição oral 

de povos africanos. 

 

24) A Ponte da Amizade foi inaugurada de março de 

1965 estreitando os laços dos dois países 

fronteiriços. Os países interligados pela Ponte da 

Amizade são: 

 

(A) Paraguai e Argentina. 

(B) Uruguai e Paraguai. 

(C) Brasil e Paraguai. 

(D) Bolívia e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

25) A mina aurífera localizada no município de Nova 

Lima em Minas Gerais foi fechada em 2003, depois 

de quase 280 anos de atividade. Em termos 

históricos e dada a importância desta mina para o 

período aurífero brasileiro, ela ficou conhecida 

como: 

 

(A) A mina de Moro Velho. 

(B) A mina de Serra Pelada. 

(C) A mina da Serra de Diamantina. 

(D) A mina de Mato Grosso. 

 

26) No Ensino Fundamental, a partir do Ensino de 

História ao aluno é possibilitado “refletir sobre as 

mudanças inseridas pelos europeus na pratica da 

escravidão no continente africano”. Esta habilidade 

pode ser desenvolvida através da seguinte 

temática: 

 

(A) Os povos que vieram da África. 

(B) Os tropeiros e a ocupação do Sul. 

(C) Lendas e mitos indígenas. 

(D) O Império Napoleônico. 

 

27) No Brasil, o mais conhecido dos quilombos, local 

onde os escravos fugidos formavam seus núcleos 

de povoação, era Palmares, que se localizava na: 

 

(A) Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. 

(B) Serra da Saudade, atual estado de Minas Gerais. 

(C) Serra do Capão, atual estado do Pará. 

(D) Serra da Mantiqueira, atual estado de Mato Grosso. 

 

28) A Revolução Industrial fez com que a sociedade se 

reorganizasse em torno da industrialização, 

fazendo com que se dividisse basicamente em duas 

camadas sociais. Como se chamavam tais camadas: 

 

(A) A burguesia e a classe média. 

(B) Senhor feudal e escravos. 

(C) Monarcas e camponeses. 

(D)  Burguesia e o proletariado. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 60 
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29) No ensino de História, ao se trabalhar a temática “a 

produção do açúcar” com o aluno do Ensino 

Fundamental, espera-se que o mesmo desenvolva a 

seguinte habilidade: 

 

(A) Conhecer as dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres que viviam no Brasil colônia no período 

açucareiro. 

(B) Entender a importância econômica do pau-brasil 

para Portugal. 

(C) Perceber as influencias indígenas na construção da 

língua espanhola. 

(D) Conhecer algumas rotas percorridas pelos 

bandeirantes em terras chilenas. 

 

30) No Brasil, durante o reinado de D. Pedro II, eclodiu 

uma revolta conhecida como Quebra-Quilos, que se 

espalhou por várias províncias. Sobre a revolta de 

Quebra-Quilos é adequado afirmar que: 

 

(A) O movimento se opunha as mudanças introduzidas 

pelos novos padrões de pesos e medidas recém 

introduzidas no Brasil imperial. 

(B) A denominação de Quebra-Quilos surgiu em São 

Paulo quando revoltosos invadiram as casas 

comerciais. 

(C) A história de Quebra-Quilos em Pernambuco 

começou no ano de 1974, na Vila de São Vicente. 

(D) A revolta não preocupou as autoridades 

provinciais, pois poucas vilas aderiram ao 

movimento. 

 

31) No Ensino Fundamental, a partir do Ensino de 

História ao aluno é possibilitado “conhecer o 

cotidiano dos tropeiros e as principais atividades 

desenvolvidas por eles”. Esta habilidade pode ser 

desenvolvida através da seguinte temática: 

 

(A) Os tropeiros e a ocupação do Sul. 

(B) A Revolução Francesa. 

(C) As civilizações antigas da Ásia. 

(D) O Islão e o seu contato com o oriente.  

 

32) Com a Revolução Industrial, muitas mudanças que 

ocorreram na vida humana, estruturavam-se na 

crença que os recursos naturais eram infinitos e 

estavam apenas a serviço do homem. Acerca dos 

impactos ambientais da industrialização na vida 

humana, podemos corretamente afirmar que: 

 

(A) A atividade industrial de larga escala não acarretou 

grandes impactos ambientais na Inglaterra. 

(B) Para minimizar as agressões ao meio ambiente, 

estão sendo desenvolvidos novos métodos 

produtivos aplicados à indústria. 

(C) Atualmente, o modelo de produção implantado 

com a Revolução Industrial não sofreu nenhuma 

crítica. 

(D) A população não é estimulada ao consumo 

consciente dos recursos naturais e a reciclagem de 

materiais e matérias-primas no dia-a-dia. 

 

33)  Aos alunos do Ensino Fundamental, o Professor 

poderá apresentar a seguinte definição: “Nome 

dado ao movimento que marcou o longo 

processo de abolição da escravidão.”  

 

No contexto da História, o fragmento acima conceitua: 

(A) Feudalismo. 

(B) Ditadura. 

(C) Abolicionismo. 

(D) Socialismo. 

 

34) No Brasil foi desenvolvido um programa conhecido 

como “Programa Avança Brasil” envolvendo 

diversos órgãos do país. Esse programa foi 

implantado no governo de: 

 

(A) Fernando Henrique Cardoso. 

(B) Jose Sarney. 

(C) Fernando Collor. 

(D) João Figueiredo.  

 

35) A Guerra dos Cem Anos pode ser compreendida no 

contexto da formação dos estados nacionais 

europeus. A respeito da Guerra dos Cem Anos, 

podemos corretamente afirmar que: 

 

(A) O motivo do atrito entre a França e a Inglaterra foi 

a disputa sobre a região de Flandres, importante 

produtora de tecidos. 

(B) A razão da guerra foi à disputa pelo trono inglês 

reivindicado por Henrique VIII da França. 

(C) Em 1615, o exército da Inglaterra invadiu a França 

ocupou a cidade de Paris e aprisionou o Rei Carlos 

VI. 

(D) O Tratado de Troyes entrou em vigor e estabeleceu 

a não divisão do território francês em 1615 
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36) Um professor de História que deseja desenvolver a 

temática “Brasil: Primeiro Reinado e as regências” 

com os alunos deverá fazê-lo através do seguinte 

conteúdo: 

 

(A) A cultura grega. 

(B) O Império Persa. 

(C) O Império Homérico. 

(D) O Primeiro Reinado (1822-1831). 

 

37) O líder revolucionário, da Revolução Puritana 

(1653), que se auto intitulou como Lorde Protetor 

da Republica foi: 

 

(A) Jaime III. 

(B) Oliver Cromwell. 

(C) Elizabeth I. 

(D) Carlos I. 

 

38) Um professor de História que deseja desenvolver a 

temática “A Idade Antiga: a evolução de Roma” com 

os alunos deverá fazê-lo através do seguinte 

conteúdo: 

 

(A) A conquista do Mediterrâneo. 

(B) A Revolução Pernambucana de 1817. 

(C) O Tenentismo e a Revolução de 1930. 

(D) A Independência do Brasil. 

 

39) Aos alunos do Ensino Fundamental, o Professor 

poderá apresentar a seguinte definição:  

 

“A expressão era utilizada para descrever o estado 

de forte tensão político-militar entre o bloco 

Ocidental liderado pelos Estados Unidos e o bloco de 

Leste liderado pela antiga União Soviética (URSS) 

que se viveu durante quase toda a segunda metade 

do século XX.” 

 

No contexto da História, o fragmento acima conceitua: 

(A) Guerra do Congo. 

(B) Guerra do Vietnã.  

(C) Guerra Fria. 

(D) Guerra do Paraguai. 

 

 

 

 

 

40) As cruzadas foram expedições militares europeias 

enviadas ao oriente a partir do final do século XI. E, 

acerca das cruzadas é adequado afirmar que: 
 

(A) A Igreja Católica não se fortaleceu, pois utilizou os 

cruzados para combater as heresias dentro da 

própria Europa. 

(B) As cidades comerciais italianas não alcançaram 

uma grande riqueza devido à exploração dos 

cruzados e peregrinos para a Palestina. 

(C) As cruzadas consistiram em expedições guerreiras 

estimuladas pelo papado com o objetivo de 

reconquistar a terra santa. 

(D) O objetivo das cruzadas era exclusivamente 

religioso e não teve influência nos aspectos 

políticos e econômicos. 

 

41) Aos alunos do Ensino Fundamental, o Professor 

poderá apresentar a seguinte definição: “Forma de 

controle político sobre o eleitor por meio da 

coação e do abuso de autoridade, para que vote 

em determinado candidato.”  
 

No contexto da História, o fragmento acima conceitua: 

(A) Voto de cabresto. 

(B) Voto secreto. 

(C) Voto obrigatório. 

(D) Voto partidário.  

 

42) A guerra ocorrida na Inglaterra (1455-1485) pela 

disputa pelo trono inglês entre as duas famílias 

britânicas Lancaster e York foi: 
 

(A) Guerra das Duas Rosas. 

(B) Guerra dos Trinta Anos. 

(C) Guerra do Iraque. 

(D) Guerra dos Cem Anos. 

  

43) A Segunda Revolução Industrial foi o período 

grandes mudanças econômicas e sociais realizadas 

na Europa, na metade do século XIX. Acerca da 

Segunda Revolução Industrial é adequado afirmar 

que: 
 

(A) As indústrias produziram bens de consumo e 

geralmente tecidos de algodão. 

(B) A agricultura e os meios de transporte não 

sofreram transformações nesse período. 

(C) Os novos maquinários eram feitos de ferro e 

movidos a vapor.  

(D) A eletricidade e o petróleo impulsionaram o 

desenvolvimento das indústrias e outras áreas. 
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44) A Revolução Puritana aconteceu na Inglaterra no 

século XVII, durante a guerra civil (1640-1648), 

onde o Rei e o Parlamento se enfrentaram. Com 

relação à Revolução Puritana é adequado afirmar 

que: 

 

(A) Carlos I aceita pacificamente todas as condições 

impostas pelo parlamento e as cumpriu. 

(B) O parlamento assumiu a condução da política 

religiosa e tributária e em troca do apoio dado a 

Carlos I. 

(C) 1753, diante da oposição dos conservadores e dos 

grupos radicais, Cromwell reabriu o parlamento. 

(D) A oposição conseguiu vencer Carlos I e depois se 

manteve unida nas propostas do novo governo na 

Inglaterra.  

 

45) Em 1924, após da morte de Lênin, dois líderes 

passaram a disputar o poder na União Soviética. Os 

principais líderes envolvidos nessa disputa eram: 

 

(A) John Locke e Diderot. 

(B) Stalin e Trotsky. 

(C) Alembert e Stalin. 

(D) Stalin e Adam Smith. 

 

46) O Império Bizantino foi fortemente marcado por 

questões religiosas, entre outras. A religião oficial 

obrigatória no Império Bizantino era: 

 

(A) O Hinduísmo. 

(B) O Budismo. 

(C) O Cristianismo. 

(D) O Judaísmo. 

 

47) A devastação do meio ambiente no nosso país 

começou cedo, desde a época do Brasil colônia. E 

acerca do desmatamento no Brasil nesse período é 

adequado afirmar que: 

 

(A) Na época do Brasil colônia, o desmatamento se 

resumia a Mata Atlântica devido à sua localização. 

(B) Foi na Floresta Amazônica que os portugueses se 

instalaram para fazer seus carregamentos de 

madeira. 

(C) Os portugueses se instalaram na Mata Atlântica que 

dificultava para o carregamento das caravelas. 

(D) O desmatamento no Brasil ocorreu simplesmente 

para a comercialização da madeira. 

48) O governo de João Goulart (1961-1964) foi o mais 

atribulado da história da República Brasileira. A 

partir de conhecidos prévios sobre esse governo é 

adequado afirmar que: 

 

(A) O governo de Goulart não deu continuidade a uma 

política externa independente seguida pelo 

anterior. 

(B) No seu governo não houve uma política agrária 

devido aos vários interesses sociais. 

(C) João Goulart adotou uma política nacional 

reformista, baseada no Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico. 

(D) Jango incentivou a participação de empresas 

estrangeiras em vários setores e não se preocupou 

com a insatisfação social. 

 

49) João Goulart, em 1964, sem condições de resistir ao 

Golpe Militar deixou o Brasil e se exilou no seguinte 

país: 

 

(A) Uruguai. 

(B) Argentina. 

(C) Paraguai. 

(D) Estados Unidos. 

 

50) O Reino de Gana destacou-se pela produção de um 

produto que abasteceu por um longo período as 

regiões mediterrâneas africanas e europeias. Esse 

produto era: 

 

(A) Diamantes. 

(B) Ouro. 

(C) Cobre. 

(D) Ferro. 

 

51) A população brasileira, após décadas de Ditadura 

Militar, escolheu um novo Presidente, na primeira 

eleição direta, em tempos de democracia. O ano 

desse acontecimento foi: 

 

(A) 1985. 

(B) 2007. 

(C) 1989. 

(D) 1945. 
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52) Que candidato as eleições de 1989, no Brasil, atraiu 

o apoio de diferentes setores da sociedade, com a 

promessa de modernizar a economia, promovendo 

políticas de cunho neoliberal e a abertura da 

participação estrangeira na economia nacional. 

 

(A) Fernando Collor. 

(B) Itamar Franco. 

(C) Jose Sarney. 

(D) João Figueiredo. 

 

53) Em 1967, era criada a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), um órgão de proteção ao índio no Brasil. 

A criação desse órgão se deu no governo de: 

 

(A) Janio Quadros. 

(B) Costa e Silva. 

(C) João Figueiredo. 

(D) Dilma Rousseff. 

 

54) Em determinado período histórico brasileiro, 

escravos revoltosos de origem mulçumana, eram 

contrários à escravização, à imposição do 

catolicismo e às restrições religiosas. Tal fato 

ocorreu na cidade de Salvador (província da 

Bahia), em 1835. Que movimento ficou conhecido 

como: 

 

(A) Revolta dos Malês. 

(B) Cabanagem. 

(C) Guerra dos Farrapos. 

(D) Sabinada. 

 

55) Ao término da guerra Franco-Prussiana foi 

assinado o tratado de Frankfurt entre a França e a 

Alemanha, em 1871. Este tratado estabelecia: 

 

(A) O tratado estabelecia o pagamento de uma 

indenização de três bilhões a ser pago pela 

Alemanha a França e a participação do segundo 

Reich criado por Bismarck. 

(B) O tratado determinava uma indenização de um 

milhão de francos a ser pago pela França ao 

império alemão, bem como a concessão dos 

terrenos de Alsácia e Lorena. 

(C) Esse acordo determinava uma aliança entre a 

França e a Alemanha na liderança do Império 

Austríaco. 

(D) O tratado de Frankfurt fixava direitos de 

importação da Alemanha sob as mercadorias que 

entravam nos portos franceses. 

 

56) Aos alunos do Ensino Fundamental, o Professor 

poderá apresentar a seguinte definição: “Foram 

povos guerreiros, provavelmente originários 

do sudoeste da Alemanha, que dominaram 

grande parte da Europa ao longo de quatro 

séculos.” 

 

 No contexto da História, o fragmento acima conceitua: 

(A) Celtas. 

(B) Vikings. 

(C) Jesuítas. 

(D) Persas. 

 

57) A crise de 1929, conhecida popularmente como A 

Grande Depressão, atingiu vários países, inclusive 

o Brasil. Essa crise, no Brasil do ano 1929, afetou o 

setor: 

 

(A) O setor da indústria de couro. 

(B) O setor siderúrgico. 

(C) O setor cafeeiro. 

(D) O setor açucareiro. 

 

58) Atualmente, no Brasil as eleições são realizadas de 

dois em dois anos, com alternância entre eleições 

nacionais e estaduais e eleições municipais, sempre 

nos anos pares. Estamos em ano eleitoral (2018), 

que cargos serão disputados: 

 

(A) Presidente da república, governador de estado, 

deputados e senador. 

(B) Governador de estado, juízes federais e prefeitos. 

(C) Vereadores, senadores e presidente da republica. 

(D) Senadores, juízes federais e prefeitos. 
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59) Aos alunos do Ensino Fundamental, o Professor 

poderá apresentar a seguinte definição: 

“Fenômeno social característico do sertão 

nordestino em fins do século 19 e início do 

século 20. Constituía-se de grupos formados 

por pessoas à margem da lei, em geral por 

motivos de vingança, rixas familiares, 

assassinatos ou pequenos delitos de roubo. Por 

um lado, eram considerados heróis por muitos, 

por enfrentar o poder dos coronéis e ajudar 

várias comunidades. Por outro, entretanto, 

acabavam vistos com temos por uma parcela 

significativa da população, devido às ações 

violentas. Inúmeros latifundiários, ainda 

ofereciam armas e munição, em troca de 

segurança e apoio contra os inimigos. ” 

 

No contexto da História, o fragmento acima conceitua: 

(A) Celtas. 

(B) Tenentes.  

(C) Cangaço. 

(D) Cowboys. 

 

60) A luta e a organização dos trabalhadores 

resultaram em importantes conquistas, tais como: 

a redução da jornada de trabalho, a consolidação 

dos direitos ao trabalhador, entre outros. Os 

movimentos que contribuíram para a classe 

trabalhadora foram: 

 

(A) O movimento nativista e os movimentos sociais. 

(B) Os sindicatos e os movimentos grevistas.  

(C) O sufragismo e organizações não governamentais. 

(D) Revoltas nativistas e movimentos ruralistas 

 

 


