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CADERNO DE 
PROVAS 

GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL  
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

EM HISTÓRIA 

 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
1. Aguarde a autorização do fiscal de sala para iniciar a prova. 

2. Este Caderno de Provas contém 100 (cem) questões objetivas de múltipla escolha e 1 (uma) proposta de redação. 

3. Para cada questão, dentre 4 (quatro) alternativas de resposta, haverá apenas 1 (uma) adequada ao enunciado. 

4. Após a autorização para o início da prova, confira este Caderno de Provas e o cargo ao qual você concorre especificado 

no canto superior direito deste. Caso verifique incorreção, inconsistência ou defeito, solicite ao fiscal de sala a substitui-

ção. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido. 

5. Observe as instruções específicas contidas no Cartão de Respostas e utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta fabricada em material transparente para assinalar as respostas. 

6. A duração máxima da prova será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas e a 

transcrição da redação. 

7. Você SOMENTE poderá se retirar definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 2h30min (duas horas e 

trinta minutos) do início dessa. 

8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala este Caderno de Provas, o Cartão de Respostas DEVIDAMENTE PRE-

ENCHIDO E ASSINADO e a Folha de Redação. 

9. Você poderá levar a folha de rascunho do Cartão de Respostas que se encontra ao final deste Caderno de Provas. Utilize-

a EXCLUSIVAMENTE para a marcação de suas respostas. Qualquer anotação que ultrapasse essa finalidade implicará a 

retenção da folha de rascunho pelo fiscal de sala.  

10. Você não poderá ingressar ou permanecer na sala de provas caso esteja portando um dos seguintes objetos fora da em-

balagem fornecida pelo Unilavras Concursos: boné, óculos escuros, bolsas, material de consulta, protetor auricular, lápis, 

lapiseira, régua, marca-texto, borracha, corretivo, recipiente ou embalagem que não sejam fabricados com material trans-

parente, e ainda equipamentos como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, pager, palmtop, ipod, 

ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro, relógio de qualquer modelo ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos. 

11. Durante as provas, não se levante sem permissão, não se ausente da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal, 

nem se comunique com outros candidatos ou terceiros. 

12. Deverão permanecer na sala os três últimos candidatos até que o último termine a prova. Todos deverão sair de uma só 

vez após atestarem o acondicionamento dos Cartões de Respostas e das Folhas de Redação em envelope próprio e la-

crado e assinarem o Termo de Encerramento. 
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Redação 

 
Utilitarismo serve como segunda língua para 

temas morais, diz Greene 

 

O americano Joshua Greene começou sua 

carreira científica tentando entender o que acon-

tecia no cérebro das pessoas diante de um dilema 

inusitado: usar ou não usar um rapaz gordo como 

breque de bonde? 

Esse tipo de cenário, por mais estapafúrdio 

que pareça, virou uma das bases da pesquisa 

sobre o funcionamento das nossas noções de 

certo e errado, em grande parte graças a Greene 

e colegas. 

Nos dois principais estudos conduzidos pe-

lo psicólogo e filósofo, o corpo do pobre sujeito 

só é prensado pelo bonde porque tem o tamanho 

exato para impedir que o veículo mate outras 

cinco pessoas. Troca-se uma vida por cinco, por-

tanto. 

Greene e colaboradores descobriram que 

as pessoas reagem de modo específico a contex-

tos diferentes desse cenário. É mais fácil que 

alguém tope sacrificar o pobre obeso se tiver de 

apertar um botão ou uma alavanca para desviar o 

bonde do que se tiver de empurrar a vítima na 

direção do veículo com as próprias mãos, ainda 

que o resultado de ambas as ações seja o mesmo. 

O cérebro levado a imaginar esses cenários 

reage de forma muito diversa — no segundo 

caso, ativando áreas ligadas às emoções. Os da-

dos levaram o psicólogo da Universidade Har-

vard a formular suas ideias sobre a origem dual 

dos sistemas morais: eles teriam uma profunda 

base emocional, a qual só mais tarde ganha ele-

mentos de racionalidade. 

Em seu livro "Moral Tribes" (tribos mo-

rais), Greene propõe que isso está na raiz de boa 

parte das desavenças políticas e culturais. Nossa 

moralidade emocional funciona bem quando 

lidamos com membros de nossa própria tribo, 

diz ele, mas patina diante de pessoas ligadas a 

grupos muito diferentes. 

Para sair desse impasse, ele propõe uma 

adesão pragmática ao utilitarismo, ou seja, a ten-

tativa de priorizar o mínimo de sofrimento e o 

máximo de bem-estar para o maior número pos-

sível de pessoas. 

Essa estratégia, que ele chama de "pragma-

tismo profundo", está baseada numa série de 

estratégias propostas por Greene: evitar o uso de 

julgamentos emocionais e automáticos diante de 

uma controvérsia moral; debater com base em 

fatos antes de chegar a conclusões sobre o que é 

certo e errado; resistir à tentação de puxar a bra-

sa para a sardinha do seu próprio grupo num 

debate. 

Com isso, teríamos à mão uma "metamora-

lidade" —um arcabouço que permitiria resolver 

dilemas morais envolvendo grupos de visões 

muito diferentes entre si. 

[...] 

Um dos problemas do utilitarismo proposto 

pelo senhor é que ele tem pouco apelo intuiti-

vo se comparado à moralidade mais "automá-

tica" da maioria das pessoas. Haveria algum 

meio de aumentar o apelo dele? 

Concordo que não existe saída fácil. A grande 

força — e a grande fraqueza — do utilitarismo é 

que ele vai além da simples intuição. Como ex-

plico em meu livro, quando você tem tribos dife-

rentes com interesses conflitantes, não há como 

apelar para as intuições morais delas, que podem 

ser bem diferentes entre si. 

Digamos que o utilitarismo é como uma segunda 

língua que todos podemos aprender a falar de um 

jeito desajeitado. Não é o idioma no qual expres-

saríamos naturalmente nossos instintos morais, 

mas é algo que podemos acessar se estivermos 

dispostos a fazer esse esforço, porque todos nos 

importamos com as consequências das nossas 

ações. 

Seria um nível básico de imparcialidade cuja 

fundação é o fato de que todos temos algum 

compromisso com a justiça, com a ideia de evitar 

o sofrimento e buscar a felicidade, mesmo que 

não tenhamos um sentimento profundo no nosso 

coração que crie um apego por esse ponto de 

vista. 

O pensamento religioso, que muitas pessoas 

associam às bases da moralidade, acaba sem-

pre sendo tribal, na sua opinião? 

Todas as religiões têm elementos universais e 

outros que são típicos de cada tribo. Por exem-

plo, a ideia básica da regra de ouro [presente nos 

ensinamentos de Jesus e Confúcio, por exem-

plo], "não faça aos outros o que você não quer 

que façam com você", ocorre numa variedade 
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muito grande de religiões e é compatível com 

uma metamoralidade. 

O que acaba fazendo muita diferença é: qual o 

tamanho do seu círculo de preocupação em de-

terminada cultura religiosa? Ele se estende ape-

nas aos seus vizinhos e correligionários ou vai 

mais longe? 

Então, a questão não é dizer que a religião é 

compatível ou incompatível com a metamorali-

dade, mas perceber que ela pode funcionar como 

uma espécie de portal moral para uma visão mais 

global. 

Um fenômeno meio assustador que aparece às 

vezes em experimentos na sua área de pesqui-

sa é a chamada punição antissocial, quando os 

participantes de um estudo aceitam perder 

recompensas apenas para punir quem é gene-

roso demais. É algo que se manifesta com 

mais frequência com participantes que são de 

países desiguais e pouco democráticos. Quais 

as implicações dessa descoberta? 

Essa é uma observação bastante interessante. 

Para deixar claro do que estamos falando: nesses 

jogos de laboratório, normalmente cada um dos 

participantes recebe uma pequena soma em di-

nheiro e pode investi-la numa espécie de fundo 

comum ou ficar com o dinheiro para si, ou então 

investir só parte da soma e guardar o resto. O 

dinheiro investido volta com juros ao longo das 

rodadas e é dividido igualmente entre os partici-

pantes. 

Ou seja, racionalmente, do ponto de vista coleti-

vo, seria do interesse de todo mundo fazer o in-

vestimento. Mas, se alguém guarda o dinheiro e 

deixa os outros investirem, individualmente ela 

sai ganhando mais do que os outros, às custas 

deles. 

Para evitar isso, os participantes têm o direito de 

punir os colegas: podem tirar parte do dinheiro 

de outros jogadores entre as rodadas. Só que, 

para isso, eles também perdem parte do dinheiro 

deles. Portanto, a punição tem um custo para 

quem pune. 

Em vários casos, os outros jogadores punem 

quem contribui pouco para o fundo comum. É a 

chamada punição pró-social, que mantém as con-

tribuições coletivas num nível mais alto. Mas há 

também a punição antissocial que você citou: há 

quem escolha punir quem contribui muito para o 

fundo, tirando dinheiro de quem é "generoso 

demais". 

Quando você pergunta para as pessoas que ade-

rem a essa punição por que elas fazem isso, em 

geral elas respondem coisas como "não gosto 

desse jogo, não gosto que me forcem a seguir 

essas regras estranhas". Elas tendem a perceber o 

sistema como algo coercitivo. 

É intrigante que o sr. coloque as coisas dessa 

maneira, porque eu já tinha visto outras ex-

plicações segundo as quais a variável-chave 

seria a confiança —em culturas nas quais as 

pessoas não confiam nas instituições, elas ten-

deriam a agir desse modo. 

Sim, acho que o que eu disse antes tem mais ou 

menos esse significado. A questão é uma revolta 

contra o sistema segundo o qual as coisas funci-

onam. 

Acho que é um fenômeno similar ao que vemos 

quando as pessoas votam em políticos com retó-

rica violenta, de personalidade antissocial e de-

sonesta, como Donald Trump. 

O raciocínio é: "Não estou nem aí se essa esco-

lha acabar até me prejudicando, tudo o que eu 

quero é chacoalhar esse sistema que está me 

mantendo por baixo". 

Parece haver um consenso de que a desigual-

dade econômica tem aumentado no mundo 

todo. Há dados mostrando qual o efeito disso 

sobre as tentativas de achar um terreno co-

mum no que diz respeito a dilemas morais? 

Sociedades desiguais são naturalmente mais 

divididas? 

Uma democracia que continua a ser uma demo-

cracia tende a autocorrigir esse tipo de desequilí-

brio: existem mecanismos para fazer com que as 

pessoas que concentram a riqueza em suas mãos 

acabem revertendo boa parte de seus ganhos em 

benefício de toda a sociedade. 

Mas, ao menos nos EUA, um certo ramo da elite 

econômica queria achar outra estratégia para 

manter seus ganhos. E é óbvio que eles não iam 

dizer na cara de todo mundo: "Vamos diminuir 

os impostos pagos pelas grandes empresas e pe-

los ricos e gastar menos com serviços que bene-

ficiam a população". Não seria uma plataforma 

muito popular. 

Eles precisavam de outra coisa para fazer com 

que as pessoas embarcassem no projeto deles, e            

por isso têm apelado para preconceitos tribais 
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naturais: o problema são os mexicanos, os mu-

çulmanos, os elitistas esnobes querendo tirar o 

seu suado dinheirinho do americano comum. 

[...] 

 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/ 

2018/07/utilitarismo-serve-como-segunda-lingua-para-temas-mo-

rais-diz-greene.shtml>.  Acesso em jul. 2018. [Adaptado] 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Partindo da ideia de que o utilitarismo pres-

supõe “a tentativa de priorizar o mínimo de so-

frimento e o máximo de bem-estar para o maior 

número possível de pessoas”, elabore um artigo 

de opinião que discuta a questão que se segue: 

 

Utilitarismo: elemento norteador para  

a resolução de conflitos no desempenho  

da função pública? 

 

Instruções: 

 

1. O texto deverá ter entre 20 e 30 linhas. 
2. A fuga total ao tema e ao tipo e gênero tex-

tuais solicitados ensejará aplicação de nota 

zero à prova. A fuga parcial determinará 

diminuição proporcional da nota. 
3. Ensejarão também a atribuição de nota zero 

à prova discursiva: colocação de qualquer 

marca de identificação do autor; apresenta-

ção de texto nulo; colocação de epigramas; 

inserção de registros indevidos, não ligados 

diretamente ao desenvolvimento do texto, 

como invocação de proteção divina; dese-

nhos; recados para a banca examinadora; 

apostilas e anotações marginais. 

4. Deverá ser feito à caneta e à mão e será de 

exclusiva responsabilidade do candidato ga-

rantir a legibilidade do texto. Não será cor-

rigida prova discursiva ilegível. 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 

11. 

Texto I 

 

Capítulo LXXVI  

O estrume 

 
Súbito deu-me a consciência um repelão, acu-

sou-me de ter feito capitular a probidade de Do-

na Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois 

de uma longa vida de trabalho e privações. Me-

dianeira não era melhor que concubina, e eu ti-

nha-a baixado a esse ofício, à custa de obséquios 

e dinheiros. Foi o que me disse a consciência; 

fiquei uns dez minutos sem saber que lhe repli-

casse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da 

fascinação exercida por Virgília sobre a ex-        

-costureira, da gratidão desta, enfim da necessi-

dade. Notou a resistência de Dona Plácida, as 

lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os 

silêncios, os olhos baixos, e a minha arte em 

suportar tudo isso, até vencê-la. E repuxou-me 

outra vez de um modo irritado e nervoso. 

Concordei que assim era, mas aleguei que a 

velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo 

da mendicidade: era uma compensação. Se não 

fossem os meus amores, provavelmente Do-

na Plácida acabaria como tantas outras criaturas 

humanas; donde se poderia deduzir que o vício é 

muitas vezes o estrume da virtude. O que não 

impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. 

A consciência concordou, e eu fui abrir a porta a 

Virgília. 
Joaquim Maria Machado de Assis, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas – fragmento 

QUESTÃO 1)  No texto I, 

 

A) verifica-se linguagem predominantemente 

denotativa, com trechos em linguagem figurada, 

os quais conferem maior dinamicidade à narra-

ção. 

B) predomina a linguagem coloquial, com evi-

dentes trechos que buscam reproduzir o relacio-

namento do narrador, inclusive em seus momen-

tos de questionamentos. 

C) sobressai a linguagem conotativa, com diálo-

gos hipotéticos e a presença marcante da proso-
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popeia na construção das imagens propostas pelo 

autor. 

D) utilizaram-se inúmeros arcaísmos que impos-

sibilitam o entendimento do texto e a consequen-

te assimilação da mensagem exposta pelo seu 

autor. 

 

QUESTÃO 2) Considerando o objetivo e a lin-

guagem presentes nesse texto, é correto afirmar 

que ele   

 

A)  apresenta características descritivas, embora 

predomine a dissertação argumentativa. 

B) centra-se na narração, com trechos expositi-

vos que contribuem para a construção da mensa-

gem. 

C) expõe objetivamente características injunti-

vas, com evidentes trechos persuasivos. 

D) mostra-se predominantemente expositivo, 

com trechos ricos em arcaísmos e neologismos. 

 

QUESTÃO 3) Ao “capitular a probidade de 

Dona Plácida”, o narrador 

 

A)  sentiu-se extremamente consciente do bem 

que ora fazia à velha senhora. 

B) mostrou-se abalado em suas certezas, de mo-

do a cair em uma tormentosa reflexão. 

C) indignou-se com sua postura e a partir daí 

mudou suas atitudes com a velha senhora. 

D) revoltou-se com a atitude interesseira da ve-

lha senhora, motivo central de sua indignação. 

 

QUESTÃO 4) Por meio das falas do narrador, é 

possível inferir que ele é 

 

A)  uma pessoa extremamente bondosa, a qual se 

preocupa, em primeiro lugar, com a comodidade 

de Dona Plácida. 

B) um ser humano extremamente religioso, o 

qual põe os preceitos divinos acima de qualquer 

proveito próprio. 

C) uma pessoa reflexiva que busca a alteridade 

em primeiro lugar, preocupando-se com aqueles 

que estão à sua volta. 

D) um ser humano questionador, mas que acaba 

por encontrar uma saída conveniente para a satis-

fação de seus desejos. 

QUESTÃO 5) No trecho “Súbito deu-me a 

consciência um repelão...”, 

 

A) a expressão ‘um repelão’ exerce a função 

sintática de sujeito. 

B) a expressão ‘a consciência’ exerce a função 

de sujeito simples. 

C) a forma verbal ‘deu’ apresenta apenas objeto 

direto. 

D) o sujeito está anteposto à forma verbal ‘deu’. 

 

QUESTÃO 6) O pronome ‘lhe’, presente no 

excerto “fiquei uns dez minutos sem saber que 

lhe replicasse.”, refere-se 

 

A) à Dona Plácida. 

B) à concubina. 

C) à consciência. 

D) a Virgília. 

 

QUESTÃO 7) Releia: 

 

“Notou a resistência de Dona Plácida, as lágri-

mas dos primeiros dias, as caras feias, os silên-

cios, os olhos baixos, e a minha arte em suportar 

tudo isso, até vencê-la.” 

 

No contexto em que se encontra, o pronome ‘la’ 

refere-se 

 

A) à resistência. 

B) à minha arte. 

C) à ex-costureira. 

D) à consciência. 

 

QUESTÃO 8) Releia:  

 

“O que não impede que a virtude seja uma flor 

cheirosa e sã.” 

 

Assinale a opção em que a palavra ‘que’ apre-

senta classificação morfossintática diferente da-

quela destacada no fragmento acima. 

 

A)  “Medianeira não era melhor que concubi-

na...” 

B) “Ela acrescentou que eu me aproveitara da 

fascinação...” 
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C) “... mas aleguei que a velhice de Do-

na Plácida estava agora ao abrigo da mendicida-

de...” 

D) “donde se poderia deduzir que o vício é mui-

tas vezes...” 

 

QUESTÃO 9) Releia este fragmento:  

 

“Se não fossem os meus amores, provavelmente 

Dona Plácida acabaria como tantas outras cria-

turas humanas...”  

 

Assinale a opção em que a palavra ‘se’ apresenta 

o mesmo valor semântico verificado no fragmen-

to acima. 

 

A) Se todos já foram embora eu não sei. 

B) Se fala muito de paz ultimamente, é o que 

todos dizem. 

C) Se é tarde para nos salvar ninguém jamais 

afirmou. 

D) Se todos dizem a verdade, tudo é possível. 

 

QUESTÃO 10) Na frase “Foi o que me disse a 

consciência...”, a palavra que exerce a função 

sintática de 

 

A) objeto direto. 

B) objeto indireto. 

C) sujeito. 

D) adjunto adnominal. 

 

QUESTÃO 11) Releia este fragmento:  

 

“Concordei que assim era, mas aleguei que a 

velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo 

da mendicidade: era uma compensação.” 

 

No contexto em que se encontra, o conectivo 

destacado poderá ser substituído, sem alteração 

semântica, por todos que seguem, exceto: 

 

A) todavia. 

B) entretanto. 

C) portanto. 

D) contudo. 

 

 

 

Leia a tirinha abaixo para responder às questões 

de 12 a 14. 

 

Texto II 

 

 
 

QUESTÃO 12)  No texto II, a palavra saúde se 

encontra acentuada de acordo com os preceitos 

da norma-padrão.  

 

Assinale a alternativa em que aparece uma pala-

vra erroneamente acentuada. 

 

A) feiúra 

B) saúva 

C) saída 

D) saúda 

 

QUESTÃO 13) Para a construção do humor do 

texto II, não foram utilizados os recursos abaixo, 

exceto: 

 

A) estrangeirismo. 

B) arcaísmo. 

C) ironia. 

D) neologismo. 

 

QUESTÃO 14) Com relação ao texto II é cor-

reto afirmar que 

 

A) a apreensão completa dos sentidos da charge 

se faz de forma integral utilizando-se apenas o 

texto verbal.  

B) a imagem da lancha e da mulher de biquíni, 

embora seja importante na construção de senti-

dos, não é imprescindível na assimilação da 

mensagem. 
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C) a charge tematiza um problema social, embo-

ra traga em seu subtexto um posicionamento 

favorável à manutenção do status quo. 

D)  a posição física em que se encontra a mulher 

sugere uma possível participação ativa no crime 

sugerido pela charge. 

 

Leia o texto III para responder às questões 15 e 

16. 

 

Texto III  

Noite 

 

Úmido gosto de terra, 

cheiro de pedra lavada, 

- tempo inseguro do tempo! – 

sombra do flanco da serra, 

nua e fria, sem mais nada. 

 

Brilho de areias pisadas, 

sabor de folhas mordidas, 

- lábio da voz sem ventura!- 

suspiro das madrugadas 

sem coisas acontecidas. 

 

A noite abria a frescura 

dos campos todos molhados, 

- sozinho, com o seu perfume!- 

preparando a flor mais pura 

com ares de todos os lados. 

Bem que a vida estava quieta. 

Mas passava o pensamento... 

- de onde vinha aquela música? 

E era uma nuvem repleta 

Entre as estrelas e o vento. 
 

(MEIRELES, Cecília. Obra completa. Rio de Janeiro: 

Aguilar, 1967.) 

 

QUESTÃO 15) É correto afirmar que no texto 

III 

 

A) predomina a tipologia narrativa, embora apa-

reçam fragmentos em que se percebem trechos 

descritivos. 

B) aparece a tipologia injuntiva, com trechos 

descritivos e narrativos, dando-se ênfase ao sen-

sorial. 

C) constata-se a predominância da tipologia des-

critiva, com trechos em que se dá ênfase à sines-

tesia. 

D) percebe-se a ocorrência da tipologia expositi-

va, com o uso de hipérboles e ambiguidades.        

 

QUESTÃO 16) No contexto em que se encon-

tra, a palavra flanco traz a ideia de 

 

A) mata. 

B) lado. 

C) trilha. 

D) buraco. 

 

Leia o texto IV para responder às questões de 17 

a 22. 

Texto IV 

 

 
Disponível em: http://marcelostanzel.blogspot.com.br/2010/01/tirinhas-
hagar.html 

 

QUESTÃO 17) Com relação ao texto IV, é cor-

reto afirmar que 

 

A) a forma verbal “haviam” está corretamente 

empregada, uma vez que concorda com o sujeito 

“escolas”, que se encontra no plural. 

B) a palavra “escolas” funciona como sujeito da 

forma verbal “haviam”, o que justifica o fato de 

tal verbo estar empregado no plural. 

C) a forma verbal “são” enquadra-se no grupo 

dos verbos transitivos diretos, fato que se justifi-

ca pelo fato de não estar acompanhado de prepo-

sição. 

D) a forma verbal “haviam” está empregada de 

forma incorreta, pois o verbo haver, no contexto 

em que aparece, é impessoal e não deve ser em-

pregado no plural. 
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QUESTÃO 18) A oração que inicia o segundo 

balão (primeiro quadrinho) instaura no contexto 

o valor semântico de 

 

A) causa. 

B) tempo. 

C) consequência. 

D) conclusão.  

  

QUESTÃO 19) No contexto em que se encon-

tra, a palavra “papai” assume a função sintática 

de 

 

A) sujeito. 

B) objeto direto. 

C) aposto. 

D) vocativo. 

 

QUESTÃO 20) No contexto em que está inseri-

da, a palavra “mimadas” classifica-se sintatica-

mente como 

 

A) predicativo do sujeito. 

B) objeto direto. 

C) predicativo do objeto. 

D) aposto. 

 

QUESTÃO 21) Assinale a oração em que a pa-

lavra que apresenta o mesmo valor morfossintá-

tico que se percebe na tira  

 

A) A pessoa que acaba de chegar à escola é mi-

nha mãe. 

B) Veja que hoje já não se fazem escolas como 

antigamente. 

C) Já que as escolas eram longe, tínhamos de 

andar muitos quilômetros. 

D) Desde que chegou à escola, a menina não 

para de estudar. 

 

QUESTÃO 22) A conjunção “mas”, presente no 

último quadrinho, poderá ser substituída, sem 

comprometimento de sentido, apenas por 

 

A) portanto. 

B) por isso. 

C) todavia. 

D) então. 

QUESTÃO 23) Segundo alguns estudiosos da 

língua portuguesa, a preposição até pode ou não 

admitir o uso do acento indicador de crase, ou 

seja, muitas vezes, dependendo do sentido da 

oração, o uso do acento grave é opcional. Consi-

derando esse fato, assinale a opção em que o uso 

do acento de crase é opcional, não transgredindo 

os preceitos da norma-padrão e não acarretando 

mudança de sentido. 

 

A) Os românticos amam até a morte. 

B) Fomos até a fazenda para visitar nossa mãe. 

C) Até as meninas foram à praia no sábado. 

D) Chegamos até Paris e voltamos a Roma. 

 

QUESTÃO 24) Assinale a alternativa em que se 

usaram corretamente as vírgulas. 

 

A) Pedro pediu, que o ajudássemos na feitura 

dos exercícios, pois ele estava com dificuldades 

em Português. 

B) Amigos sinceros, todos sabemos das dificul-

dades de André, mas sabemos também, de suas 

traquinagens. 

C)  A parede da casa, era branquinha, branqui-

nha e parecia que todos ali escreveram suas his-

tórias e fantasias. 

D) A Paulo, diga-lhe o que sabe a respeito das 

investigações, mas diga-lhe, também, a verdade 

sobre as gravações. 

 

QUESTÃO 25) Considere as regras do portu-

guês-padrão e assinale a alternativa correta. 

 

A) João só intervém nas despesas quando os 

outros interveem por ele. 

B) Os pais provêem os lares com o melhor e 

mantém a casa em ordem. 

C) O voo para Roma partirá em 5h e todos têm 

que estar prontos a tempo. 

D) Venha dar a sua rúbrica e não seja paranóica 

com os erros de digitação. 
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Matemática 

 
QUESTÃO 26) Considerando π = 3, a área de 

um círculo de raio 3 cm é igual à área de um 

quadrado cujo lado está compreendido entre 
 

A) 4 cm e 5 cm. 

B) 5 cm e 6 cm. 

C) 6 cm e 7 cm. 

D) 7 cm e 8 cm. 

 

 

QUESTÃO 27) Mário percebeu que há um va-

zamento em sua piscina. Após algumas observa-

ções, ele concluiu que a cada hora, 10 L de água 

são subtraídos do volume total da piscina. Sa-

bendo-se que são necessárias exatamente duas 

semanas para que a piscina fique completamente 

vazia e desprezando-se fatores meteorológicos, é 

correto afirmar que o volume total da piscina é 
 

A) 2800 litros. 

B) 3600 litros. 

C) 4230 litros. 

D) 5620 litros. 

 

 

QUESTÃO 28) Considerando π = 3, um deco-

rador precisará preencher com areia colorida um 

objeto cilíndrico em formato esférico cujo raio 

mede 9 cm. Para isso, serão necessários 
 

A) 2916 cm³ de areia colorida. 

B) 1958 cm³ de areia colorida. 

C) 1253 cm³ de areia colorida. 

D) 729 cm³ de areia colorida. 

 

 

 

QUESTÃO 29) Considerando os dias, é correto 

afirmar que o mês de abril representa, em relação 

ao ano, aproximadamente 
 

A) 0,82. 

B) 0,082. 

C) 0,0082. 

D) 0,00082. 

 

 

QUESTÃO 30) A função f(x) = 3x² - 4 + 3x 

representa a fabricação f(x) de peças de roupas 

no decorrer de x horas. Nessas condições, em 8 

horas são fabricadas 

 

A) 212 peças de roupas. 

B) 208 peças de roupas. 

C) 204 peças de roupas. 

D) 201 peças de roupas. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31) Um estudante ganhou um tecla-

do musical com 36 teclas brancas. Ele estava 

praticando alguns acordes (junção de teclas dife-

rentes) pressionando sempre duas teclas brancas 

diferentes ao mesmo tempo. Se esse estudante 

for esgotar todas as possibilidades de se montar 

esses acordes, então ele produzirá 

 

A) 630 acordes distintos. 

B) 680 acordes distintos. 

C) 720 acordes distintos. 

D) 750 acordes distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 32) Qual a probabilidade de, em um 

baralho com 52 cartas, uma pessoa retirar aleato-

riamente uma carta de copas? 

 

A) 0,5. 

B) 0,4. 

C) 0,25. 

D) 0,1. 
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QUESTÃO 33) Ao analisar o gráfico da função 

h(x) = |x| - 3, percebe-se que ele é constituído 

por 

 
 

A) duas semirretas com mesma origem num 

ponto negativo em relação a y. 

B) duas semirretas com mesma origem num pon-

to positivo em relação a y. 

C) duas semirretas com mesma origem num 

ponto negativo em relação a x. 

D) duas semirretas com mesma origem num 

ponto positivo em relação a x. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34) Patrícia aplicou uma certa quan-

tia a juros simples de 4% ao mês por 3 meses. 

Em seguida, reaplicou esse novo montante (tam-

bém a juros simples) por 6 meses a uma taxa de 

5% ao mês. No final desses 9 meses, ela possuía 

um montante de R$ 2912,00. Nessas condições, 

o capital investido inicialmente por Patrícia foi 

de  

A) R$ 1912,00. 

B) R$ 2000,00. 

C) R$ 2124,00. 

D) R$ 2450,00. 

 

 

 

QUESTÃO 35) Suponha que um avião particu-

lar esteja a uma altura de 2000 m e que, nesse 

instante, ele faça um ângulo de 30° com a hori-

zontal e comece a descer para efetuar o pouso. 

Nessas condições, ele voaria ainda  

 

A) 4 km. 

B) 3,5 km. 

C) 3 km. 

D) 2,5 km. 

 

 

 

 

Informática 

 
QUESTÃO 36) Em relação ao processador de 

textos Writer, idioma português do Brasil, assi-

nale a alternativa que apresenta o subitem do 

menu Arquivo que permite a alteração do nome 

de um documento do tipo ODT bem como a mu-

dança do local onde foi salvo no computador, 

mantendo o tipo desse documento. 
 

A) Salvar. 

B) Salvar como. 

C) Exportar. 

D) Recarregar. 

 

QUESTÃO 37) Em relação ao processador de 

textos Writer, idioma português do Brasil, assi-

nale a opção que deve ser selecionada na caixa 

de diálogo "Salvar como", para que seja possível 

proteger e restringir quem pode abrir, ler e editar 

um documento. 
 

A) Salvar com senha. 

B) Extensão de arquivo automática. 

C) Editar as configurações do filtro. 

D) Salvar arquivo remoto. 

 

QUESTÃO 38) O processador de textos Writer 

possui um recurso que permite aplicar um mes-

mo grupo de características em partes do docu-

mento que desempenham a mesma função, como 

Títulos, por exemplo. Além disso, esse recurso 

possibilita formatar facilmente um documento de 

forma consistente e mudar o formato com um 

mínimo de esforço. Por exemplo, esse recurso 

permite aplicar o seguinte conjunto de caracterís-

ticas a todos os títulos do documento: tamanho 

da fonte 14 pt, Times New Roman, negrito e 

centralizado. As informações apresentadas nesta 

questão se referem ao recurso do Writer denomi-

nado 
 

A) estilos. 

B) formatação direta. 

C) listas de marcadores. 

D) modelos. 

 

QUESTÃO 39) Veja o texto a seguir que deve 

ser analisado nesta questão e que foi formatado 

no Writer, idioma português do Brasil: 
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O Writer é o componente de processamento 

de textos do LibreOffice. 

 

Assinale a alternativa que indica os tipos de for-

matação que foram aplicadas ao texto em análise 

nesta questão. 
 

A) Itálico e negrito. 

B) Itálico e tachado. 

C) Negrito e sublinhado. 

D) Tachado e sublinhado. 

 

QUESTÃO 40) Analise o gráfico a seguir, que 

foi elaborado na planilha de cálculo Calc. 
 

 
 

Em relação ao gráfico apresentado nesta questão 

e de acordo com as características do Calc, assi-

nale a alternativa incorreta. 
 

A) Foram vendidos mais Smartphones em 2017 

do que em 2016. 

B) Foram vendidos menos Desktops em 2017 do 

que em 2016. 

C) O gráfico apresentado nesta questão é do tipo 

Coluna. 

D) A legenda está localizada à direita do gráfico.  

 

QUESTÃO 41) Considere as células A1 até A3, 

B1 até B3, C1 até C3, D1 até D3, E1 até E3, F1 

até F3 e G1 até G3, de uma planilha eletrônica 

do Calc, idioma português do Brasil, com valo-

res inseridos conforme representado no esquema 

a seguir. 

 

 A B C D E F G 

1   Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

2 
Temperatura média 
máxima (o Celsius) 28 29 28 27 25 23 

3 
Temperatura média 
mínima (o Celsius) 17 17 17 14 13 9 

 

De acordo com o esquema apresentado nesta 

questão, assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, as identificações das células 

que contêm a temperatura média máxima para o 

mês de abril e a temperatura média mínima para 

o mês de fevereiro. 
 

A) A2 e A3 

B) C2 e E3 

C) E1 e E2 

D) E2 e C3 

 

QUESTÃO 42) Considere que uma empresa 

trabalha com o conceito de Estoque de Seguran-

ça, que pode ser definido da seguinte maneira: 
 

Estoque de Segurança = Média de vendas diária x 

Tempo de entrega do fornecedor (em dias) 
 

O Estoque de Segurança é utilizado para calcular 

o Estoque Mínimo de cada peça na empresa. 

Nesse sentido, considere as células A1 até A4, 

B1 até B4, C1 até C4 e D1 até D4, de uma plani-

lha eletrônica do Calc, idioma português do Bra-

sil, com valores inseridos conforme representado 

no esquema a seguir: 
 

 

A B C D 

1 

Código 

do 

Produto 

Nome 

do  

Produto 

Média de 

vendas 

diária 

Tempo de 

entrega do 

fornecedor 

2 1 Prego 250 4 

3 2 Parafuso 250 5 

4 3 Martelo 5 5 
 

De acordo com o esquema apresentado nesta 

questão, assinale a alternativa que apresenta a 

fórmula correta para o cálculo do Estoque de 

Segurança para o produto Parafuso. 
 

A) =C2*D2 

B) =MULT(C3;D3) 

C) =MÉDIA(C2:C4) 

D) =SOMA(C2:C4)*SOMA(D2:D4) 

 

QUESTÃO 43) Avalie a situação a seguir: 
 

Um usuário recebeu uma mensagem por e-mail 

solicitando que ele atualizasse seus dados cadas-

trais relativos a um serviço digital, sendo direci-

onado a um site que solicitava seu CPF, senha de 

acesso, endereço de e-mail e senha do endereço 
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de e-mail. O usuário suspeitou tratar-se de um 

golpe.  

 

Com base nessas informações, assinale a alterna-

tiva incorreta em relação aos procedimentos re-

comendáveis em tal situação, após o usuário 

identificar que a mensagem recebida é uma ten-

tativa de golpe e, também, para prevenir-se con-

tra futuras fraudes. 
 

A) Apagar a mensagem imediatamente. 

B) Encaminhar a mensagem original para os 

contatos da sua lista de e-mail, sem incluir aler-

tas sobre o conteúdo da mensagem. 

C) Instalar mecanismos de segurança, como 

programas antimalware, firewall pessoal e filtros 

antiphishing. 

D) Entrar em contato, por canal seguro, com a 

instituição responsável por manter os dados do 

serviço digital e informar da tentativa de golpe.  

 

QUESTÃO 44) Assinale a alternativa correta 

em relação às funcionalidades ofertadas pela 

maioria dos serviços de e-mail da atualidade. 
 

A) Ao responder um e-mail, um arquivo que foi 

anexado no e-mail original é encaminhado au-

tomaticamente para os destinatários da resposta. 

B) Ao encaminhar um e-mail, um arquivo que 

foi anexado no e-mail original não é encaminha-

do automaticamente para os destinatários do 

encaminhamento. 

C) Ao enviar uma nova mensagem de e-mail, os 

destinatários inseridos no campo cópia oculta 

(Cco) não aparecerão para os demais destinatá-

rios da mensagem enviada. 

D) Ao enviar uma nova mensagem de e-mail, os 

destinatários inseridos no campo com cópia (Cc) 

não aparecerão para os destinatários inseridos no 

campo "Para" da mensagem enviada. 

 

QUESTÃO 45) Assinale a alternativa incorreta 

em relação às características do software de sis-

tema operacional Ubuntu. 
 

A) É um sistema operacional open source. 

B) É um sistema operacional baseado no Linux. 

C) Não permite que seja realizado dual boot com 

o Windows. 

D) Possui versões para servidor, desktop e plata-

forma de computação em nuvem.  

Legislação 

 
QUESTÃO 46) Em relação a Lei Orgânica do 

Município de Bom Despacho/MG, compete ao 

município, exceto: 
 

A) manter relações com a União, os Estados 

Federados, o Distrito Federal e os demais       

municípios. 

B) organizar, regulamentar e executar seus     

serviços administrativos.  

C) desapropriar, por necessidade ou utilidade 

pública ou por interesse social, nos casos previs-

tos em lei. 

D) autorizar que a câmara de vereadores estabe-

leça os quadros e o regime único dos servidores. 

 

QUESTÃO 47) Considerando o texto constitu-

cional, o Senado Federal é composto por repre-

sentantes dos Estados e do Distrito Federal, elei-

tos segundo o princípio majoritário. O número 

de senadores eleitos para cada Estado e o Distri-

to Federal, bem como a renovação do mandato 

corresponde a 

 

A) quatro Senadores, com mandato de 4 anos, 

que se renova de 3 em 3 anos, cumulativamente, 

por um a dois terços. 

B) três Senadores, com mandato de 6 anos, que 

se renova de 4 em 4 anos, alternadamente, por 

um a dois terços. 

C) três Senadores, com mandato de oito anos, 

que se renova de 4 em 4 anos, alternadamente, 

por um a dois terços. 

D) quatro Senadores, com mandato de 8 anos, 

que se renova de 4 em 4 anos, cumulativamente, 

por um a dois terços. 

 

QUESTÃO 48) Em relação à organização dos 

poderes, prevista na Constituição Federal de 

1988, é atribuição do Presidente da República 

 

A) iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos na Constituição Federal de 1988. 

B) expedir instruções para a execução das leis, 

decretos e regulamentos. 

C) exercer, sem auxílio dos Ministros de Estado, 

a direção superior da administração federal. 
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D) autorizar operações externas de natureza fi-

nanceira, de interesse da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municí-

pios.  

 

QUESTÃO 49) Nos termos do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Bom Des-

pacho/MG, considera-se infração disciplinar o 

ato praticado pelo servidor, com violação dos 

deveres e das proibições decorrentes do cargo ou 

da função que exerce. Podem ser aplicadas as 

seguintes penas, exceto:  
 

A) advertência verbal. 

B) repreensão. 

C) demissão. 

D) suspensão disciplinar, que não excederá 45 

dias.  

 

QUESTÃO 50) Em relação a Lei Orgânica do 

Município de Bom Despacho/MG, não é ade-

quado afirmar que a autonomia do Município se 

configure especialmente pela 

 

A) elaboração e promulgação da Lei Orgânica.  

B) eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereado-

res.  

C) eleição dos secretários municipais e vereado-

res. 

D) organização de seu governo e administração. 

 

QUESTÃO 51) Considerando a previsão no 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Bom Despacho/MG, o aproveitamento é o 

reingresso no serviço público municipal de ser-

vidor em disponibilidade. Em relação ao apro-

veitamento, assinale a afirmativa correta. 

 

A) O aproveitamento independerá de prova de 

capacidade mediante inspeção médica.  

B) O aproveitamento dependerá de prova de 

capacidade mediante inspeção médica.  

C) Será facultativa, a critério do Município, a 

prova de capacidade mediante inspeção médica 

para a efetivação do aproveitamento do servidor 

em disponibilidade.  

D) Provada a incapacidade definitiva em ins-

peção médica, não será decretada a aposentado-

ria.  

 

QUESTÃO 52) Estabelece a Constituição Fede-

ral de 1988 que a casa é asilo inviolável do indi-

víduo, ninguém nela podendo penetrar sem con-

sentimento do morador, salvo  

 

A)  nos casos de flagrante delito, desastre ou 

para cumprir determinação policial. 

B) em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou durante o dia, por de-

terminação judicial. 

C) nos casos de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou durante a noite, por de-

terminação judicial e policial. 

D) em casos de determinação de ordem policial. 

 

QUESTÃO 53) A partir da análise do texto 

constitucional é reconhecida a instituição do júri, 

com a organização que lhe der a lei, assegurados 

  

A) a ampla defesa, o sigilo das votações, a sobe-

rania dos veredictos, a competência para o jul-

gamento dos crimes culposos contra a vida. 

B) a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a 

soberania dos veredictos, a competência para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

C) a plenitude de defesa, a publicidade das vota-

ções, a soberania dos veredictos, a competência 

para o julgamento dos crimes dolosos e culposos 

contra a vida. 

D) a ampla defesa, a publicidade das votações, a 

soberania dos veredictos, a competência para o 

julgamento dos crimes de qualquer natureza. 

 

QUESTÃO 54) Em relação aos direitos e garan-

tias fundamentais, previstos na Constituição Fe-

deral de 1988, não é privativo de brasileiro nato 

o cargo 

 

A) de Presidente do Senado Federal. 

B) de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

C) de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

D) de Ministro de Estado da Defesa.  

 

QUESTÃO 55) Em relação aos direitos e garan-

tias fundamentais, previstos na Constituição Fe-

deral de 1988, somente terão direito a recursos 

do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 

televisão, na forma da lei, os partidos políticos 

que alternativamente  



 UNILAVRAS Concursos 

        GESTOR PÚB. MUN. – ENS. SUP. COMP. EM HISTÓRIA 

 

 

– 15 – 

 

A)  obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 6% (seis por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos dois 

terços das unidades da Federação, com um mí-

nimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos 

em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo me-

nos quinze Deputados Federais distribuídos em 

pelo menos um terço das unidades da Federação. 

B) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 3% (três por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos um 

terço das unidades da Federação, com um míni-

mo de 5% (cinco por cento) dos votos válidos 

em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo me-

nos quinze Deputados Federais distribuídos em 

pelo menos um terço das unidades da Federação. 

C) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 3% (três por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos um 

terço das unidades da Federação, com um míni-

mo de 3% (três por cento) dos votos válidos em 

cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 

cinco Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. 

D) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 3% (três por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos um 

terço das unidades da Federação, com um míni-

mo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em 

cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 

quinze Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. 

 

QUESTÃO 56) Conforme previsão constitucio-

nal, a União intervirá nos Estados e no Distrito 

Federal para assegurar a observância dos seguin-

tes princípios constitucionais: 

 

A) forma republicana, sistema representativo e 

regime democrático; direitos da pessoa humana; 

autonomia municipal; prestação de contas da 

Administração Pública direta e indireta; aplica-

ção do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente 

de transferências, na manutenção e desenvolvi-

mento do ensino e nas ações e serviços públicos 

de saúde. 

B) forma republicana, sistema representativo e 

regime democrático; direitos da pessoa humana; 

autonomia municipal e estadual; prestação de 

contas da Administração Pública direta somente; 

aplicação do mínimo exigido da receita resultan-

te de impostos estaduais, compreendida a prove-

niente de transferências, na manutenção e desen-

volvimento do ensino e nas ações e serviços pú-

blicos de saúde. 

C) soberania estatal; dignidade da pessoa huma-

na; prestação de contas da Administração Públi-

ca direta e indireta; aplicação do mínimo exigido 

da receita resultante de impostos estaduais, com-

preendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas 

ações e serviços públicos de saúde. 

D) forma republicana, sistema representativo e 

regime democrático; direitos da pessoa humana; 

autonomia estatal; prestação de contas da Admi-

nistração Pública direta e indireta; aplicação do 

mínimo exigido da receita resultante de impostos 

estaduais e municipais, compreendida a proveni-

ente de transferências, na manutenção e desen-

volvimento do ensino e nas ações e serviços pú-

blicos de saúde. 

 

QUESTÃO 57) Em relação ao regime discipli-

nar, previsto no Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Bom Despacho/MG, assinale a 

afirmativa correta. 

 

A) É vedada a acumulação remunerada de car-

gos e funções públicas, sem ressalvas. 

B) Provada a boa-fé, o servidor optará por um 

dos cargos ou uma das funções.  

C) Se a acumulação proibida for em cargo de 

outra entidade estatal ou paraestatal, o servidor 

não será demitido. 

D) Verificada em processo administrativo a 

acumulação proibida, não será possível a instau-

ração de procedimento penal cabível.  

 

QUESTÃO 58) Em relação à organização do 

Estado, prevista na Constituição Federal de 

1988, a fiscalização do Município será exercida  

 

A)  pelo sistema de controle externo do Poder 

Executivo Municipal. 

B) pelos Conselhos de Contas Municipais medi-

ante controle interno e externo. 

C) somente pelo Poder Legislativo Municipal.  

D) pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 

controle externo, e pelos sistemas de controle 
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interno do Poder Executivo Municipal, na forma 

da lei. 

 

QUESTÃO 59) Com relação à Lei 9.784/99, 

que regulamenta o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal, o ad-

ministrado tem os seguintes direitos perante a 

Administração, exceto: 

 

A) ser tratado com respeito pelas autoridades e 

servidores, que deverão facilitar o exercício de 

seus direitos e o cumprimento de suas obriga-

ções. 

B) formular alegações e apresentar documentos 

antes da decisão, os quais serão objeto de consi-

deração pelo órgão competente. 

C) fazer-se assistir, obrigatoriamente, por advo-

gado. 

D) ter ciência da tramitação dos processos admi-

nistrativos em que tenha a condição de interessa-

do, ter vista dos autos, obter cópias de documen-

tos neles contidos e conhecer as decisões profe-

ridas. 

 

QUESTÃO 60) Em relação à Lei 9.784/99, que 

regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública federal, é(são) inadmissí-

vel(is) no processo administrativo 

 

A) as provas obtidas por meios ilícitos. 

B) a aplicação de sanção de natureza pecuniária. 

C) a aplicação de sanção que consista em obri-

gação de fazer. 

D) a aplicação de sanção que consista em obri-

gação de não fazer. 

 

QUESTÃO 61) Em relação à Lei complementar 

101/2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, o prazo de validade da verificação 

dos limites e das condições relativas à realização 

de operações de crédito de cada ente da Federa-

ção e da análise realizada para a concessão de 

garantia da União será de   

 

A) no mínimo 80 dias e no máximo 150 dias. 

B) no mínimo 90 dias e no máximo 270 dias. 

C) no mínimo 80 dias e no máximo 170 dias. 

D) no mínimo 70 dias e no máximo 200 dias. 

QUESTÃO 62) Considerando a Lei Orgânica do 

Município de Bom Despacho/MG, o município 

assegura no seu território e nos limites de sua 

competência, os direitos e garantias fundamen-

tais que as Constituições da República e do Es-

tado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País. Ao munícipio não é vedado 

 

A) recusar fé a documento público. 

B) criar distinção entre brasileiros ou ter prefe-

rência em relação às demais unidades da Federa-

ção. 

C) estabelecer culto religioso, sem nenhuma 

ressalva. 

D) estabelecer culto religioso, ressalvada, na 

forma da lei, a colaboração de interesse público.  

 

QUESTÃO 63) Considerando a Lei 8.666/93, 

que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti-

tuição Federal e institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) Obra corresponde a toda construção, reforma, 

fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 

por exclusão direta ou indireta. 

B) Compra corresponde a toda aquisição remu-

nerada de bens para fornecimento de uma só vez 

ou parceladamente. 

C) Execução indireta é feita pelos órgãos ou 

entidades da Administração, pelos próprios mei-

os. 

D) Alienação é toda transferência de domínio de 

bens a terceiros. 

 

QUESTÃO 64)  Sobre as modalidades de licita-

ção previstas na Lei 8.666/93, assinale a alterna-

tiva incorreta. 

 

A) Concorrência é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados que, na fase inicial 

de habilitação preliminar, comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução de seu objeto. 

B) Tomada de preço é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados do ramo pertinente 

ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados em número mínimo de 3, pela uni-

dade administrativa, a qual fixará, em local 

apropriado cópia do instrumento convocatório e 
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estenderá aos demais cadastrados na correspon-

dente especialidade que manifestarem seu inte-

resse com antecedência de até 24 horas de apre-

sentação das propostas. 

C) Concurso é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico mediante a insti-

tuição de prêmios ou remuneração aos vencedo-

res. 

D) Leilão é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para a venda de bens mó-

veis inservíveis para a Administração ou de pro-

dutos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 

para a alienação de bens imóveis previstos no 

art. 19 da Lei 8.666/93.  

 

QUESTÃO 65) Conforme descrito no Estatuto 

dos servidores públicos do Município de Bom 

Despacho/MG, no art. 18, a posse é o ato de in-

vestir a pessoa em cargo público ou em função 

pública. São componentes para empossar o can-

didato, exceto: 

 

A) o Prefeito Municipal. 

B) os Secretários Municipais. 

C) os Dirigentes de autarquias e fundações pú-

blicas municipais.  

D) o Presidente da Câmara.  

 

QUESTÃO 66) Realizada a parceria em desa-

cordo com o plano de trabalho e com as normas 

da Lei 13.019/2014 e da legislação específica, a 

Administração Pública poderá, garantida a pré-

via defesa, aplicar à organização da sociedade 

civil as seguintes sanções, exceto:  

 

A) advertência. 

B) suspensão temporária de participação em 

chamamento público, por prazo não superior a 3 

anos. 

C) declaração de idoneidade para participar de 

chamamento público. 

D) impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo da 

Administração Pública, por prazo não superior a 

dois anos. 

 

 

QUESTÃO 67) Considerando a Lei 4.320/64, 

que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e ba-

lanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal, tributo é a receita derivada, 

instituída pelas entidades de direito público, 

compreendendo, exceto:  

 

A) os impostos. 

B) as taxas. 

C) as contribuições. 

D) as operações de crédito.  

 

QUESTÃO 68) Considerando a Lei 4.320/64, 

que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e ba-

lanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal, a dívida flutuante compreen-

de 

 

A) os serviços da dívida a pagar. 

B) os depósitos judiciais. 

C) os débitos do contribuinte. 

D) os restos a pagar, incluindo os serviços da 

dívida. 

 

QUESTÃO 69) Quanto à organização dos pode-

res, nos termos do texto constitucional, o Minis-

tério Público abrange 

 

A) somente o Ministério Público da União. 

B) o Ministério Público da União, dos Estados e 

dos Municípios. 

C) o Ministério Público da União, que compre-

ende o Ministério Público Federal, o Ministério 

Público do Trabalho, o Ministério Público Mili-

tar e o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios. 

D) somente o Ministério Público dos Estados e 

Municípios. 

 

QUESTÃO 70) Quanto à organização dos pode-

res, prevista no texto constitucional, são órgãos 

do Poder Judiciário, exceto: 

 

A) o Supremo Tribunal Federal. 

B) o Conselho Nacional de Justiça. 

C) o Superior Tribunal de Justiça. 

D) o Tribunal de Contas.  
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Língua Estrangeira – Inglês 
 

 

 

QUESTÃO 71) Mary is talking to a friend on 

the phone. She says: 

 

" I'm reading a really good book at the moment. 

It's about a girl who..." 

 

Choose the sentence that is incorrect: 

 

A) Mary is still reading the book. 

B) Mary is not reading the book at the time of 

speaking. 

C) She has already read the book. 

D) It seems that she has started reading it, but 

has not finished it yet. 

 

QUESTÃO 72) All the sentences have mistakes, 

except one. Choose the correct sentence: 

 

A) “I have a party next week. Do you come?" 

B) "That box is heavy. "I'll help you with it." 

C) Did you call Peter? "No, I forgot. I call him 

now." 

D) "I don't want to stay here alone. Do you stay 

with me?" 

 

QUESTÃO 73) Choose the sentence which is in 

the Passive Voice. 

 

A) They managed to enter the house without 

being seen. 

B) They entered the house and nobody saw 

them. 

C) Somebody told them what was happening. 

D) They managed to enter the house by them-

selves. 

 

QUESTÃO 74) Analyze the following sentences 

and choose the correct alternative. 

 

I.  Where is the bakery who sells those deli-

cious cakes? 

II.  The man which caused the accident was ar-

rested. 

 

III. I only like movies that have happy endings. 

IV. What is the name of the person who is look-

ing for me? 

 

A) The sentences A, B and C are incorrect. 

B) The sentences C and D are correct. 

C) The sentences A and B are correct. 

D) Only the sentence C is correct. 

 

QUESTÃO 75) Read the text to answer and 

choose the correct alternative. 

 

 

The past 20 years have witnessed some pro-

gress for women in the world of work and in 

terms of gender equality in society. Today, more 

women than ever before are both educated and 

participating in the labour market. 

This ""global snapshot"" looks at the pro-

gress (or lack thereof) made during the past 

decade and assesses women's labour market 

prospects by examining the gaps between men 

and women according to a selection of ILO sta-

tistical indicators, namely labour force partici-

pation, unemployment, informal employment and 

working poverty. 

 
 

http://www.ilo.org/ 

global/research/ 

global-reports/weso/ 

trends-for-women2018 

/WCMS_619577/ 

lang--en/index.htm> 

Access in 26-03-2018 

 

According to the text: 

 

A) The number of women is higher than men in 

the current labour market. 

B) Progress with women's work has poorly 

yielded good results in the past 20 years. 

C) The ILO statistical indicators suggest that 

there was a gender gap in the labour market. 

D) In the last decade there has been a lack of 

progress in the work force of women.  
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Conhecimentos Específicos 
 

QUESTÃO 76) "Não pretendemos afirmar que 

o integralismo tenha sido exclusivamente fruto 

de um mimetismo ideológico (a tradição do pen-

samento político autoritário brasileiro contri-

buiu também decisivamente para a formação da 

doutrina), mas a influência do fascismo europeu 

foi, sem dúvida, crucial na configuração da 

A.I.B. enquanto movimento político. O fascismo 

brasileiro teria podido se desenvolver, no Brasil 

da década de 30, com características diferentes, 

tanto ao nível do discurso ideológico, como da 

organização. A realidade, porém, foi outra. Sem 

excluir a existência de outras formas possíveis 

do fascismo na América Latina, o estudo da 

Ação Integralista nos leva a concluir que os as-

pectos centrais de sua ideologia, a forma de or-

ganização altamente hierarquizada, o estilo ca-

rismático e autocrático do poder do Chefe e, 

inclusive, os rituais do movimento não se podem 

explicar sem a influência do modelo europeu de 

referência externo.” (TRINDADE, 1979, p. 278)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Sobre a Ação Integralista Brasileira assinale a 

alternativa correta. 

 

A) Inspirado no fascismo italiano, foi um movi-

mento político marcado pelo seu caráter extre-

mamente antissemita. Ao longo de seu período 

de existência, nos grandes comícios que suas 

lideranças realizavam, constantemente ocorriam   

manifestações nesse sentido, fato que chamou a 

atenção da opinião pública internacional. 

B) Embora tenha conseguido o apoio de mais de 

200.000 militantes e se configurar como o maior 

partido político com inspirações no ideário fas-

cista a ser criado no Brasil, não conseguiu eleger 

nenhum deputado estadual ou federal. 

C) Em seus momentos iniciais, apesar de ter 

como inimigos declarados o socialismo, o capita-

lismo internacional, o judaísmo e a maçonaria, 

colocava o liberalismo como o principal adversá-

rio a ser combatido. 

D) Inspirados nas estratégias utilizadas pelos 

movimentos e regimes fascistas europeus, entre 

outros artifícios, valia-se da utilização de uni-

formes, símbolos, hinos, grandes manifestações, 

exibição de filmes, mas não valorizava a palavra 

impressa seja nos livros ou jornais, pois entendia 

que como boa parte da população brasileira era 

analfabeta, isso seria pouco útil a seus intentos. 

 

QUESTÃO 77) “Do encontro de duas culturas 

só poderia resultar um choque, pois se tratava 

de culturas muito diversas: a europeia, já mile-

nar e consolidada, com um continente de enor-

mes dimensões e povoado, na maior parte, por 

povos de cultura bem menos elaborada. Colom-

bo ignorou o que era esse mundo ao qual chega-

ra: fascinado pela ideia da Índia, estava con-

vencido de que aí se encontrava. O nome de ín-

dio, dado aos seus habitantes, é símbolo do 

equívoco. Embora tenha vindo mais três vezes 

na longa travessia, em uma delas tocando em 

terras do continente — chegara às ilhas, percor-

rera diversas, morrendo, contudo, 14 anos de-

pois da primeira viagem, sem saber que não 

estivera nas terras referidas por Marco Polo, 

entre outros cuja informação conhecia, mas em 

um novo mundo.” (IGLÉSIAS, 1992, p. 26-27) 

 

Feita a leitura do excerto acima, sobre as rela-

ções travadas entre as populações europeias e os 

ameríndios após o final do século XV, leia as 

seguintes afirmações e depois marque a alterna-

tiva correta. 

 

A) A interpretação do autor permite que se con-

sidere importante a realização de trocas culturais 

entre ameríndios e europeus, justamente pelo 

fato de os segundos terem atingido uma cultura 

mais elaborada. 

B) Ao propor que Cristóvão Colombo não per-

cebera que estava diante de um novo mundo e de 

uma civilização desconhecida, pode-se perceber, 

no argumento do autor, a denúncia à posição 

imperialista europeia. 

C) A contar pela data de sua publicação, pode-se 

presumir que a proposta do autor concorda com 

as interpretações que realçariam a importância 

da “viagem de descobrimento” de Cristóvão Co-

lombo. 

D) Ao propor que o encontro entre a cultura 

ameríndia e a europeia resultaram num choque, 

evidencia-se, no trecho acima, a valorização de 

elementos advindos da cultura indígena numa 

alusão à resistência à dominação que se fez veri-

ficar a partir de então. 
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QUESTÃO 78) “A campanha das Diretas ga-

nhou uma dinâmica própria, com a presença tão 

grande e ecumênica nos comícios que era difícil 

desconsiderá-la ou desqualificá-la. A mídia libe-

ral ficou dividida no começo entre sua fidelidade 

ao regime militar e o medo que as massas nas 

ruas sempre despertam nos mais moderados. Na 

Rede Globo, o “Jornal Nacional” mostrou a mul-

tidão na Praça da Sé como espectadores inofen-

sivos numa grande festa para comemorar o ani-

versário da cidade de São Paulo, tentando despo-

litizar o sentido daquele evento grandioso e iné-

dito. O jornal Estado de São Paulo foi comedido 

ao registrar o início da campanha. Já a Folha de 

São Paulo e a Rede Bandeirantes embarcaram 

nas Diretas Já: sem a censura prévia à imprensa, 

os fatos fizeram a notícia.” (NAPOLITANO, 

2015, p. 18) 

 

De acordo com o texto do historiador Marcos 

Napolitano, pode-se inferir que 

 

A) a chamada mídia liberal, de modo unânime, 

apoiou e ajudou a mobilizar a presença popular 

nos comícios ocorridos na campanha das Diretas 

Já. 

B) apenas a Rede Globo teve um papel decisivo 

contribuindo para a mobilização das pessoas no 

comício realizado na Praça da Sé em São Paulo. 

C) por não existir mais censura prévia à impren-

sa, a grandiosidade dos eventos que envolveram 

as Diretas Já fez com que eles fossem noticiados 

da mesma forma por todos os veículos da im-

prensa. 

D) havia no período uma pluralidade de posições 

em setores da imprensa que cobriam os eventos, 

indo desde posições mais explícitas de apoio até 

a tentativa de despolitização do movimento. 

 

QUESTÃO 79) “Por fim, a ilustração luso-

brasileira caracterizou-se por seu alcance restri-

to. Transpostas para a Colônia e implantadas 

em meio a uma sociedade hierárquica e escra-

vista, as práticas das Luzes ficaram circunscri-

tas às elites letradas. Foi uma ilustração às 

avessas: o ideário mais inflamado do movimento 

teve pequena repercussão no Brasil, cuja popu-

lação era majoritariamente iletrada e estava 

imersa em liturgias religiosas. Quando em al-

guns momentos ousou ganhar as ruas, como na 

Conjuração dos Alfaiates em 1798, foi violenta-

mente reprimida pelas autoridades metropolita-

nas. 

Nosso Iluminismo ficou sob os cuidados da mo-

narquia portuguesa. Foi ela que criou espaços 

públicos, como a Academia das Ciências de Lis-

boa, os jardins botânicos e os museus de história 

natural, onde os estudos e as especulações cien-

tíficas eram apresentados, mas controlados pela 

censura régia.” (POMBO, 2014). 

 

De acordo com o trecho do texto da historiadora 

Nívia Pombo sobre o impacto das ideias ilumi-

nistas no Brasil, pode-se afirmar que 

 

A) tanto a Revolta de Filipe dos Santos quanto a 

Inconfidência Mineira, ocorridas em Vila Rica, 

foram influenciadas pelo ideário iluminista. 

B) diferentemente do que se pôde observar na 

França, no Brasil, o alcance do ideário iluminis-

ta, embora tenha-se feito presente na Revolta dos 

Alfaiates, manteve-se mais ligado a uma elite 

letrada. 

C) o ideário iluminista circulou amplamente pelo 

Brasil facilitado pela instalação de editoras em 

praticamente todas as províncias que, ao traduzir 

e imprimir livros dos principais pensadores das 

Luzes, mobilizaram a participação popular em 

levantes como a Inconfidência Mineira. 

D) camadas populares, influenciadas pelo ideário 

iluminista, atuaram ativamente na Inconfidência 

Mineira sendo, por isso, duramente reprimidas 

pela Coroa portuguesa. 

 

QUESTÃO 80) “Transplantar o rei de Portugal 

para o Brasil e fundar aqui um “poderoso impé-

rio” foi um plano cogitado em momentos de ins-

tabilidade política do governo português. Pelo 

menos uma vez em cada século, desde o Desco-

brimento, essa hipótese foi imaginada. Em 1580, 

na época da União Ibérica (...), um postulante 

do trono ocupado pelo rei espanhol Felipe II, o 

prior do Crato, foi encorajado a viajar para o 

Brasil e constituir um Império. Durante a res-

tauração da independência portuguesa frente à 

Espanha (1640), o padre Antônio Vieira (1608-

1697) também sugeriu a D. João IV a retirada 

para as colônias da América. A instabilidade 

continental europeia, que atravessou todo o sé-

culo XVIII, fez com que o mesmo plano fosse 
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arquitetado pelo menos duas vezes antes da re-

gência de D. João VI (...) (1706-1750), pelo seu 

ministro D. Luís da Cunha, e no reinado de D. 

José (1750-1777), diante do risco de invasão da 

França e da Espanha, durante a Guerra dos Sete 

Anos (1756-1763)” (Adaptado de: CARVALHO, 

2008, p. 20). 

 

O trecho acima, de autoria da historiadora Mari-

eta Pinheiro de Carvalho, permite que se infira 

que  

 

A) a fuga da família real portuguesa para o Bra-

sil em 1808 ocorreu de forma abrupta, impossi-

bilitando grande planejamento, o que justifica 

certas narrativas que apontam para uma retirada 

improvisada, covarde e, portanto, atabalhoada. 

B) em meio às pressões exercidas pelos reinos da 

Inglaterra e França, o expediente da fuga para o 

Brasil tenha sido uma estratégia ruim, pois o 

regente, D. João VI, perdeu o controle das terras 

de sua principal colônia por conta dessa medida. 

C) entendida à luz da política portuguesa, mos-

trou-se uma atitude sensata, fruto de cálculos 

políticos que se mostraram precisos pois, a um 

só turno, o regente, que até então mantinha a 

neutralidade com as principais potências euro-

peias que estavam em choque, ao optar por se 

aliar aos ingleses, garantia a continuidade de seu 

reinado, bem como garantia a manutenção de sua 

principal fonte de renda, sua colônia na América. 

D) foi pouco útil à coroa portuguesa pois, uma 

vez feito o acordo com Napoleão Bonaparte, 

com a transferência do governo português para a 

América, os portugueses começaram a ter seu 

comércio com a Europa sufocado pelas investi-

das dos navios de guerra ingleses. 

 

QUESTÃO 81) “Seu trabalho tem sempre se 

centralizado na busca de uma descrição mais 

realista do comportamento humano, empregan-

do um modelo de ação e conflito do comporta-

mento do homem no mundo que reconhece sua – 

relativa – liberdade além, mas não fora, das 

limitações dos sistemas normativos prescritivos 

e opressivos. Assim, toda a ação social é vista 

como o resultado de uma constante negociação, 

manipulação, escolhas e decisões do indivíduo, 

diante de uma realidade normativa que, embora 

difusa, não obstante oferece muitas possibilida-

des de interpretações e liberdades pessoais. A 

questão é, portanto, como definir as margens – 

por mais estreitas que possam ser – da liberdade 

garantida a um indivíduo pelas brechas e con-

tradições dos sistemas normativos que o gover-

nam. Em outras palavras, uma investigação da 

extensão e da natureza da vontade livre dentro 

de uma estrutura geral da sociedade humana.” 

(LEVI, 1992, p. 135-136) 

 

A micro-história, sob perspectivas e questiona-

mentos diversos, resultou em estudos que ajuda-

ram a ampliar as perspectivas no campo da histo-

riografia. Sobre algumas das proposições desse 

gênero, após a leitura do excerto acima, pode-se 

afirmar que 

 

A) os sistemas normativos têm uma preponde-

rância absoluta sobre a ação dos sujeitos, justa-

mente por delimitar a liberdade de atuação dos 

indivíduos, uma vez que eles se apresentam de 

forma coerente e monolítica. 

B)  a micro-história se preocupa tanto em enten-

der os limites impostos à ação dos indivíduos, 

quanto as escolhas por eles feitas em meio a um 

ambiente de constante negociação entre esses 

elementos. 

C) há, em suas proposições, uma supervaloriza-

ção da ação humana frente aos limites impostos 

pelas estruturas, sejam elas econômicas, sociais 

ou culturais. 

D) a abordagem dos sistemas normativos que 

agem sobre os indivíduos é desprezada pela mi-

cro-história, pois ela só se dedica a análises rea-

lizadas sob uma radical redução de escala de 

observação, o que torna os sistemas normativos 

irrelevantes. 

 

QUESTÃO 82) “Há quarenta anos, uma pri-

meira crítica do “cientificismo” desvendou na 

história “objetiva” a sua relação com um lugar, 

o do sujeito. Analisando uma “dissolução do 

objeto” (R. Aron), tirou da história o privilégio 

do qual se vangloriava, quando pretendia re-

constituir a “verdade” daquilo que havia acon-

tecido. A história “objetiva” aliás, perpetuava 

com essa ideia de uma “verdade” um modelo 

tirado da filosofia de ontem ou da teologia de 

anteontem; contentava-se com traduzi-la em 

termos de “fatos” históricos... Mostrou-se que 
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toda interpretação histórica depende de um sis-

tema de referência; que esse sistema permanece 

uma “filosofia” implícita particular; que infil-

trando-se no trabalho de análise, organizando-o 

à sua revelia, remete à “subjetividade” do autor. 

“(CERTEAU, 2006, p. 73) 

 

No pequeno trecho acima de Michel de Certeau, 

algumas considerações sobre críticas feitas ao 

modo como se dava a produção historiográfica 

no passado foram colocados. Com base no ex-

certo, pode-se afirmar que 

 

A) na construção de suas interpretações, os his-

toriadores recorrem a referenciais teóricos, que 

irão ter impacto na análise realizada, sem que, 

com isso, ela perca seu caráter científico, ainda 

que isso implique em reconhecer aquilo que o 

autor chamou de "subjetividade" do autor. 

B) em seu trabalho cotidiano, o historiador ape-

nas elenca os fatos históricos pois, em sua escri-

ta, não existem elementos subjetivos que depen-

dem de escolhas que cabem a ele fazer no pro-

cesso de análise de um determinado objeto. 

C) embora a história possa ter perdido o privilé-

gio de reconstituir a verdade, ainda hoje a produ-

ção historiográfica se faz de maneira indepen-

dente de sistemas referenciais, devendo o histo-

riador se valer do caráter ficcional em suas 

obras. 

D) a noção de história objetiva se fortaleceu ao 

longo do tempo, pois, para ser considerada cien-

tífica, a produção historiográfica deve, exclusi-

vamente, basear-se na capacidade de convenci-

mento do historiador, sendo os documentos e 

ferramentas metodológicas elementos de pouca 

relevância em seu trabalho. 

 

QUESTÃO 83) “Émile Durkheim foi um dos 

pensadores que mais contribuiu para a consoli-

dação da Sociologia como ciência empírica e 

para sua instauração no meio acadêmico, tor-

nando-se o primeiro professor universitário des-

sa disciplina. Pesquisador metódico e criativo, 

deixou um considerável número de herdeiros 

intelectuais. O sociólogo francês viveu numa 

Europa conturbada por guerras e em vias de 

modernização, e sua produção reflete a tensão 

entre valores e instituições que estavam sendo 

corroídos e formas emergentes cujo perfil ainda 

não se encontrava totalmente configurado. (...) 

Entre os pressupostos constitutivos da atmosfera 

intelectual da qual se impregnaria a teoria soci-

ológica durkheimiana, cabe salientar a crença 

de que a humanidade avança no sentido de seu 

gradual aperfeiçoamento, governada por uma 

força inexorável: a lei do progresso.” (QUIN-

TANEIRO, 2002, p. 67-68) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Com base no excerto acima, que relata a impor-

tância de Durkheim (1858-1917) para o nasci-

mento e o fortalecimento da Sociologia enquanto 

ciência, pode-se afirmar que teriam influenciado 

a constituição de seu pensamento, principalmen-

te, 

 

A) os ideais nacionalistas que mobilizaram os 

países da Europa a participarem da Primeira 

Guerra Mundial. 

B) os ideais advindos da nascente psicanálise de 

Sigmund Freud, que trouxe contribuições impor-

tantes para a constituição do pensamento 

durkheimiano no primeiro quarto do século XX. 

C) os ideais advindos da filosofia iluminista, que 

eram partilhados por significativa parcela dos 

intelectuais do século XIX. 

D) os ideais advindos do fascismo italiano, espe-

cialmente aqueles formulados por Giovanni Gen-

tile em sua obra de 1916, Teoria Geral do Espíri-

to como Ato Puro, cujas ponderações nortearam 

as produções de Émile Durkheim ao longo de 

sua trajetória intelectual. 

 

QUESTÃO 84) “Existe, então, uma história dos 

festivais de música anterior à década de 1960. 

Todavia, os anos 60 e 70 são geralmente consi-

derados como o período de “nascimento” dos 

festivais de música popular. Vários fatores per-

mitem explicar isso: Em primeiro lugar, foi du-

rante essa época que foi criada uma série de 

grandes festivais de música popular nas Améri-

cas, na Europa, na África e, em menor escala, 

no continente asiático. No que se refere aos anos 

60, podemos citar, entre outros: o Festival da 

Canção de Viña del Mar (1960); o Newport Folk 

Festival (1960); o já citado Festival Internacio-

nal da Canção do Rio de Janeiro (1966); o Ja-

maica Song Festival (1966); o Festival Mundial 

das Artes Negras (Dacar, 1966); o Monterrey 

Pop Festival (1967); o Festival da ilha de Wight 
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(1967); o Festival de Jazz de Montreux (1967) e 

o festival de Woodstock (1969). Sobre os anos 

70, vale salientar: o Yamaha Song Festival em 

Tokyo (1970); o Festival de Roskilde na Dina-

marca (1971); o Sunburry Pop Festival na 

aglomeração de Melbourne, Austrália (1972); o 

Festival da Arte e da Cultura do Mundo Negro 

(FESTAC), em Lagos, em 1977; entre outros.” 

(FLECHET, 2011, p. 260-261). 

 

Abordando o fenômeno da contracultura em es-

cala mundial, Anais Flechet defende a ideia de 

que ele era um fenômeno transnacional. No Bra-

sil, além das manifestações artísticas do artista 

plástico Hélio Oiticica, o tropicalismo, enquanto 

uma das manifestações do fenômeno da Contra-

cultura, também se fez presente no campo musi-

cal. Sobre as manifestações musicais do tropica-

lismo brasileiro se destacaram 

 

A) as apresentações de Tom Jobim no festival de 

Woodstok que, ao lado de Joe Cooker, criou uma 

maneira de expressão musical por meio do uso 

da guitarra com acordes dissonantes. 

B) as apresentações de Roberto Carlos e da Jo-

vem Guarda, que, trazendo como mote principal 

de suas canções a crítica social e política, confi-

guraram-se como artistas presentes em muitos 

dos festivais mencionados no enunciado. 

C)  as apresentações de Caetano Veloso e Gil-

berto Gil, dois dos maiores ícones desse movi-

mento musical que, por conta das críticas feitas 

ao cenário sócio-político brasileiro da época, 

foram presos e exilados no final da década de 

1960. 

D) os afro-sambas compostos por Baden Powell 

que, influenciados pelo ritmo das letras e das 

canções de Bob Dylan traziam para o Brasil a 

influência de um dos maiores ícones da contra-

cultura mundial. 

 

QUESTÃO 85)  

 

Texto I 

 

Cortez assassino 
(Neil Young) 

 

Ele veio dançando sobre a água 

Com seus galeões e armas 

Olhando para o novo mundo 

Nesse palácio no sol 
 

Na praia estava Montezuma 

Com suas folhas de coca e pérolas 

Em seus salões, ele sempre se perguntava 

Com os segredos dos mundos, 
 

E seus súditos, se reuniu em volta dele 

Como as folhas em torno de uma árvore 

Em suas roupas de muitas cores 

Para os deuses irritados de ver 
 

E a todas as mulheres eram lindas 

E aos homens se manteve firme e forte 

Eles ofereceram a vida em sacrifício 

Para que outros pudessem seguir em frente 
 

Ódio era apenas uma lenda 

E a guerra nunca foi conhecido 

As pessoas que trabalharam em conjunto 

E eles levantaram muitas pedras 
 

Eles levaram para a lezíria 

E eles morreram ao longo do caminho 

Mas eles construíram com as próprias mãos 

O que ainda não pode fazer hoje 
 

E eu sei que ela está morando lá 

E ela me ama até hoje 

Eu ainda não consigo lembrar quando 

Ou como eu perdi meu caminho 
 

Ele veio dançando sobre a água 

Cortez, Cortez 

Que assassino 

 

Texto II 

 

Conquistador 
(Da Vinci) 

 

Era um mundo novo 

Um sonho de poetas 

Ir até ao fim 

Cantar novas vitórias 

E ergueram orgulhosas bandeiras 

Viver aventuras guerreiras 

Foram mil epopeias 

Vidas tão cheias 

Foram oceanos de amor 
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Já fui ao Brasil 

Praia e Bissau 

Angola Moçambique 

Goa e Macau 

 

As duas letras das músicas, textos I e II se refe-

rem, respectivamente, aos eventos históricos 

 

A) (I) Expulsão dos holandeses do nordeste bra-

sileiro no ano de 1654 e (II) Declínio dos Sete 

Povos das Missões a partir dos episódios que 

ficaram conhecidos como guerra-guaraníticas. 

B)  (I) Conquista dos astecas pelos espanhóis no 

atual México a partir do ano de 1519 e (II) cons-

tituição da França Antártica a partir de 1555. 

C) (I) Constituição da França Antártica a partir 

de 1555 e (II) Conquista dos incas nas terras do 

atual Peru a partir do ano de 1531. 

D) (I) Conquista dos incas nas terras do atual 

Peru a partir do ano de 1531 e (II) conquista dos 

astecas pelos espanhóis no atual México a partir 

do ano de 1519. 

 

QUESTÃO 86) “Há bons seis meses que por 

todo o centro desta e da Província da Bahia, 

chegado, (diz elle,) do Ceará, infesta um aventu-

reiro santarrão que se apelida por Antônio dos 

Mares: o que, a vista dos aparentes e mentirosos 

milagres que dizem ter ele feito, tem dado lugar 

a que o povo o trate por S. Antônio dos Mares.”  
Publicada em novembro de 1874 em O Rabudo (BARTELT, 2014). 

 

 

Sou Virgulino Ferreira, 

nascido em Serra Talhada, 

onde quem dorme de noite 

pode morrer de emboscada. 

Foi ali que vim ao mundo 

numa certa madrugada. 

 

Junto de Antônio e Livino, 

irmãos também no heroísmo, 

me embrenhei pelas caatingas 

sem medo nem pedantismo. 

 

Meu destino estava escrito 

desde a hora do batismo. 

 
(NEWTON JUNIOR, 2009, p.81) 

Frutos de uma estrutura socioeconômica e políti-

ca desiguais, que legava a grande parte da popu-

lação brasileira uma situação de intensa miséria, 

exploração, desemprego, ausência de direitos e 

de cidadania, entre outros fatores, uma série de 

movimentos populares rurais e urbanos se fize-

ram notar desde o último quarto do século XIX 

no Brasil. Com esse cenário em vista, após a 

leitura dos excertos acima, pode-se afirmar sobre 

esses movimentos populares que tiveram como 

palco a região nordeste do país, que eles foram, 

respectivamente, liderados por:  

 

A) João Cândido e Antônio Vicente Mendes 

Maciel. 

B) Lampião e Custódio de Melo. 

C) Antônio Vicente Mendes Maciel e Lampião. 

D) Lampião e João Cândido. 

 

QUESTÃO 87)  

 

O CRÉDITO DO TIO SAM 

 

Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos 

tinham algo em comum: ambos passaram a Se-

mana Santa em sua fazenda: Goulart, no Rio 

Grande do Sul, Lyndon B. Jonhson, no Texas. 

No dia 28 de março, ao deixar Washington, LBJ 

alertou seu secretário de imprensa, George Ree-

dy, que voltaria à capital caso se confirmasse a 

hipótese da derrubada de Jango. Às 9h35 do dia 

30, os dois falaram sobre o Brasil ao telefone, e 

o presidente norte-americano pareceu bastante 

seguro com relação ao futuro próximo do Brasil: 

“É claro que isso explode nesta noite, você já 

saberá amanhã de manhã”. 

De volta à Casa Branca, na sexta-feira 3 de 

abril, o presidente recebeu um telefonema do 

secretário de Estado para Assuntos Interameri-

canos, Thomas Mann. “Espero que o senhor 

esteja tão feliz como eu quanto ao Brasil”, disse 

Mann. Confiante, o diplomata ainda falou da 

importância do episódio: “Acho que é a coisa 

mais importante que aconteceu no hemisfério em 

três anos”. Ao que Johnson respondeu: “Espero 

que nos deem algum crédito e não críticas”.  

Os diálogos ganham maior sentido se pensarmos 

no Plano de Contingência elaborado em dezem-

bro de 1963 pela Embaixada dos EUA no Brasil, 

documento encontrado pelo historiador Carlos 
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Fico que previa a atuação americana. A “ope-

ração Brother Sam” deslocaria navios de guerra 

e petroleiros para as costas brasileiras, a fim de 

apoiar os golpistas em caso de guerra civil.   
(Revista de História da Biblioteca Nacional, ago/2012, p. 19) 

 

Pela leitura do texto acima, cujos argumentos, 

em parte, se sustentam numa pesquisa realizada 

pelo historiador Carlos Fico, é possível afirmar 

que 

 

A) teria havido uma participação do governo 

norte-americano na deflagração do golpe-civil 

militar ocorrido no Brasil em 1.º de maio de 

1964, inclusive tendo aquele governo, previa-

mente, elaborado um plano de ação militar para 

o caso de ocorrer reação ao golpe, culminando 

em uma guerra civil. 

B) notadamente, o fato do presidente João Gou-

lart ter se aproximado bastante do governo norte-

americano, no contexto anterior a maio de 1964, 

causou certa hesitação no presidente Lyndon B. 

Johnson que temia ser mal compreendido ao 

ajudar a retirar do poder um antigo aliado no 

combate ao comunismo advindo da China. 

C) havia um clima de confiança absoluta na atu-

ação norte americana nos preparativos para a 

deflagração do golpe que retiraria o presidente 

João Goulart do poder bem como nos desdobra-

mentos desse evento, comprovado pelo fato de 

que, mesmo sendo um tema importante para o 

presidente norte-americano, ele se encontrava na 

data de 1.º de maio em sua fazenda, no Texas. 

D) a participação norte-americana na trama que 

culminou no evento de 1.º de maio não se susten-

ta, pois planos de ação como a chamada opera-

ção “Brother Sam” eram corriqueiros no período, 

portanto, não apresentavam perigo à soberania 

nacional brasileira. 

 

QUESTÃO 88) “A distinção entre o povoado e 

o sertão marcava o contraste entre dois univer-

sos, um ordenado pela religião católica e pelas 

leis do Reino, o outro pautado pela ausência da 

ordem: ‘sem fé, nem lei, nem rei’, como rezava o 

ditado da época. Nesse mesmo período, começa-

ram a ser conhecidas as suas riquezas: madei-

ras, minérios e, sobretudo, populações indíge-

nas. Graças às alianças com esses grupos, os 

europeus puderam ocupar efetivamente diferen-

tes pontos do litoral e, no caso excepcional de 

Piratininga (São Paulo), no interior do continen-

te. (...) as uniões entre portugueses e índias pro-

duziram filhos mestiços, os chamados mamelu-

cos. Muitos destes se valeram de suas raízes 

nativas e de suas habilidades linguísticas para 

se tornarem sertanistas especializados, alimen-

tando a crescente demanda de seus parentes 

brancos por escravos.” (MONTEIRO, 2008, p. 

18). 

 

Sabe-se que, desde a assinatura do Tratado de 

Tordesilhas em 1494, que dividia as terras des-

cobertas e as que viriam a ser descobertas na 

América entre os reinos de Portugal e Espanha, a 

extensão do território português no Novo Mundo 

cresceu bastante. O trecho anterior faz referência 

a algumas das causas para esse crescimento, bem 

como a alguns dos atores nele envolvidos, seus 

intentos e como eles se relacionavam. Após rea-

lizar sua leitura, assinale a alternativa correta. 

 

A) O trecho introdutório remete aos bandeiran-

tes, nobres guerreiros vindos, exclusivamente, de 

Portugal e da Espanha que, fortemente armados, 

foram importantes para o desbravamento do ser-

tão, contribuindo para a expansão territorial das 

possessões portuguesas na América. 

B) Embora a Igreja Católica possuísse suas al-

deias ou missões jesuíticas nas quais, sob a su-

pervisão dos padres dessa congregação, os índios 

catequizados constituíam empreendimento au-

tossuficiente e muitas vezes rentável, a institui-

ção religiosa foi uma das maiores apoiadoras e 

financiadoras das atividades bandeirantes, pois 

enxergava nelas a possibilidade de expandir seus 

empreendimentos missionários.  

C) No trecho introdutório, é destacada a união 

travada entre índios e portugueses que foi fun-

damental para a conquista do sertão, pois, na 

figura dos “mestiços”, a um só tempo, o conhe-

cimento territorial e também linguístico se arti-

culavam, situação que os colocava na condição 

de “mais aptos” a desbravar o interior do territó-

rio à procura de riquezas minerais e escravos. 

D) Por Paraitinga (atual São Paulo) já se consti-

tuir como a região mais rica da colônia e ser uma 

das áreas mais populosas desta, o fato das ban-

deiras terem como ponto de partida essa locali-

dade pode ser facilmente explicada. 
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QUESTÃO 89) 

 

 

 

De acordo com as charges, que se referem ao 

processo de Globalização, pode-se afirmar que 

 

A) com o processo de Globalização, ocorreu 

uma maior distribuição de renda em todo o mun-

do, diminuindo as desigualdades entre os hemis-

férios norte e sul. 

B) no mundo globalizado, houve o avanço do 

Estado de bem-estar social, sendo que a explica-

ção para o sucesso e o fracasso recaem sobre os 

próprios sujeitos que não conseguem se valer das 

oportunidades que lhes são dadas. 

C) gerando o que se chama de "aldeia global", o 

processo de globalização proporciona benefícios 

e encargos que são distribuídos de modo equâ-

nime a países ricos e pobres. 

D) o processo de globalização se manifesta de 

maneira desigual no hemisfério norte e no he-

misfério sul, pois há aqueles que são os reais 

detentores da riqueza e aqueles que não são. 
 

QUESTÃO 90) Sobre a política externa norte-

americana exercida a partir do traumático acon-

tecimento de 11/9/2001, leia o trecho abaixo e 

depois assinale a alternativa correta. 
 

“Em Minority Report (2002), último filme de 

Steven Spielberg, (...) os criminosos são presos 

antes de cometer seus crimes, pois três humanos 

que (...) adquiriram a capacidade de ver o futu-

ro, podem prever seus atos (...). Se essa ideia 

fosse transposta para as relações internacionais, 

teríamos a nova ‘doutrina Bush (...)’, agora pu-

blicamente declarada a ‘filosofia’ oficial ameri-

cana de política internacional (...) Seus princi-

pais pontos são: o poder militar americano deve 

permanecer ‘fora de qualquer contestação’ no 

futuro previsível; dado que hoje o principal ini-

migo é um fundamentalista ‘irracional’ que, ao 

contrário dos comunistas, carece até mesmo do 

sentido elementar de sobrevivência e do respeito 

de seu próprio povo, a América tem o direito a 

ataques preventivos, ou seja, a atacar países que 

ainda não representam uma ameaça clara con-

tra os Estados Unidos, mas que, no futuro, pode-

riam. Apesar de deverem procurar formar coali-

zões internacionais para tais ataques, os EUA 

devem se reservar o direito de agir independen-

temente caso não consigam reunir o apoio inter-

nacional suficiente.” (ZIZEK, 2003, p.9) 
 

A) Pode-se presumir que o filósofo enxerga uma 

continuidade na forma como a política norte-

americana passou a lidar contra as ameaças que 

se colocavam aos Estados Unidos, uma vez que 

existem similaridades evidentes entre os inimi-

gos do passado e os do presente. 

B) A menção ao filme de Steven Spielberg se 

deve ao fato de que, assim como o ocorrido na 

produção cinematográfica, os Estados Unidos 

poderiam lançar ataques preventivos apenas con-

tra ameaças que se mostrassem potencialmente 

perigosas. 
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C) Diferentemente do que se observava no perí-

odo da Guerra Fria, “a doutrina Bush” defendia 

que os ataques preventivos, aos quais os Estados 

Unidos teriam direito para sua proteção, mesmo 

que realizados contra ameaças não comprova-

damente reais, precisariam ser aprovadas por 

coalizões internacionais. 

D) Sob a perspectiva norte–americana, houve 

uma notória alteração na composição de seus 

inimigos quando se compara o perigo ofertado 

pelo comunismo na época da Guerra Fria, um 

inimigo visível, e o terrorismo com o qual sua 

sociedade passou a se confrontar, um inimigo 

difícil de ser visualizado. 

 

QUESTÃO 91) Numa das mais célebres obras 

de historiadores brasileiros, que se voltaram para 

tentar compreender a formação da sociedade 

brasileira, desde sua colonização até o século 

XIX, preocupando-se também com a singulari-

dade da constituição da identidade nacional, 

Caio Prado Jr. asseverou ter existido um sentido 

da colonização empreendida pelos europeus a 

partir do século XIV e XV.  

 

“A expansão marítima dos países da Europa, 

depois do século XV, expansão de que o desco-

brimento e a colonização da América constituem 

o capítulo que particularmente nos interessa 

aqui, origina-se de simples empresas comerciais 

levadas a efeito pelos navegadores daqueles 

países. Deriva do desenvolvimento do comércio 

continental europeu, que até o século XIV é qua-

se unicamente terrestre, e limitado, por via marí-

tima, a uma mesquinha navegação costeira e de 

cabotagem. Como se sabe, a grande rota comer-

cial do mundo europeu que sai do esfacelamento 

do Império do Ocidente é a que liga por terra o 

Mediterrâneo ao mar do Norte, desde as repú-

blicas italianas, através dos Alpes, os cantões 

suíços, os grandes empórios do Reno, até o estu-

ário do rio onde estão as cidades flamengas. No 

século XIV, à mercê de uma verdadeira revolu-

ção na arte de navegar e nos meios de transpor-

te por mar, outra rota ligará aqueles dois polos 

do comércio europeu: será a marítima que con-

torna o continente pelo estreito de Gibraltar. 

Rota que, subsidiária a princípio, substituirá 

afinal a primitiva no grande lugar que ela ocu-

pava. O primeiro reflexo dessa transformação, a 

princípio imperceptível, mas que se revelará 

profunda e revolucionará todo o equilíbrio eu-

ropeu, foi deslocar a primazia comercial dos 

territórios centrais do continente, por onde pas-

sava a antiga rota, para aqueles que formam a 

sua fachada oceânica: a Holanda, a Inglaterra, 

a Normandia, a Bretanha e a península Ibéri-

ca.” (PRADO JR; 2011, p.17-18) 

 

Após a leitura do excerto, assinale a alternativa 

correta de acordo com a análise do autor. 

 

A) A expansão marítima europeia sofreu poucos 

impactos advindos do desenvolvimento dos co-

nhecimentos e tecnologias de navegação, pois, 

desde o século XIII os europeus já eram detento-

res das condições técnico-científicas necessárias 

para se enfrentar o desafio de cruzar os oceanos, 

muito por conta dos estudos desenvolvidos, entre 

outros, pela Escola de Sagres. 

B) A expansão marítima europeia e a subsequen-

te colonização da América podem se inserir num 

capítulo da história do comércio europeu, pois 

tudo que se passou, desde o século XIV, foram 

incidentes da imensa empresa comercial a que se 

dedicam os países da Europa e que tiveram seu 

horizonte alargado pelo desbravamento dos oce-

anos. 

C) Pode-se compreender na interpretação pro-

posta pelo autor que a colonização da América 

se deu por conta da efervescência do comércio 

realizado no Mar Mediterrâneo que impulsionou 

a acumulação de capitais por parte de portugue-

ses e espanhóis e, consequentemente, a expansão 

marítima europeia no século XV. 

D)  Foi consequência de uma tentativa de se su-

perar a crise no comércio realizado por via marí-

tima pelos países ibéricos decorrente do declínio 

das rotas marítimas que contornavam o continen-

te africano desde o século XV. 

 

QUESTÃO 92) “Ao contrário do que às vezes 

se afirma, as câmaras coloniais raramente se 

tornavam meros carimbos ou capachos, incapa-

zes de criticar os altos funcionários do governo, 

fossem vice-reis ou juízes do mais alto tribunal. 

Com todos os seus defeitos, e mesmo nos casos 

em que os conselheiros tivessem se tornado uma 

espécie de “panelinha oligárquica”, em geral, 

continuavam a representar os interesses locais 
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de outras classes além da sua, pelo menos até 

certo ponto. Seu poder, influência e prestígio 

foram consideráveis durante todo o período co-

lonial, embora naturalmente, mais em certas 

épocas e certos lugares.” (BOXER, 2002, p. 

298)  

 

Com base no trecho da obra do historiador Char-

les Boxer, sobre as atribuições das Câmaras Mu-

nicipais durante o período colonial brasileiro, é 

possível afirmar que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

A) ao detalhar algumas das atribuições das Câ-

maras na colônia, a análise de Charles Boxer 

ajuda a perceber que havia uma complexa enge-

nharia política do império português que, toda-

via, não era dotada de “vácuos de poder”, posto 

que a coroa conseguia impor sozinha seu domí-

nio sem precisar partilhar seu poder político com 

grupos e instâncias hierarquicamente inferiores. 

B) em todo o período colonial, notadamente, 

funcionavam de modo a referendar as ordens dos 

altos funcionários da coroa no Brasil Colônia, 

pois eram compostas, em sua maioria, por ricos 

comerciantes portugueses que colocavam os in-

teresses da coroa acima dos seus. 

C) constituíam o elemento mais importante para 

fortalecer o dispositivo do “exclusivo metropoli-

tano”, por meio do qual se impediria que confli-

tos de interesse pudessem surgir de modo a con-

trariar os interesses da coroa na colônia. 

D) em decorrência da existência de divergentes 

interesses da coroa e dos colonos, ocorriam al-

guns atritos entre as elites coloniais, compostas 

por muitos membros ocupantes das Câmaras, e 

os membros dos altos cargos da administração 

colonial, o que denota que a mediação do poder 

político, muitas vezes, não ocorria de modo se-

reno. 

 

QUESTÃO 93) “Faz quatro anos que o país foi 

convulsionado pelos protestos que se passou a 

chamar, de um modo um tanto pomposo, de Jor-

nadas de Junho. Conforme eles avultavam ao 

redor de uma classe política atônita, os comen-

taristas saudavam com assombrada reverência o 

que parecia uma nova Queda da Bastilha. Ima-

ginou-se uma insurreição da cidadania, mas não 

uma onda passageira. Talvez seja essa ingenui-

dade que faça aquele momento parecer já tão 

antigo, depois que fomos atropelados pelo que 

viria: reeleição, recessão, Operação Lava Jato, 

impeachment, governo Temer. Bem menos que 

uma revolução, a Revolta do Vinagre (manifes-

tantes usavam a substância na crença de que ela 

reduziria os efeitos do gás lacrimogêneo), foi um 

prenúncio, insólito como raio em céu azul na-

quele 2013 em que a inflação ficou abaixo de 

6% e a economia crescia a 3%. (...) As manifes-

tações [...] seguiram um padrão internacional 

determinado pela mobilização por meio das re-

des sociais, e não é fortuito que também sejam 

chamadas de Primavera Brasileira. (...)”  
(Folha de São Paulo, 18/06/2017, p. 2 Ilustríssima. V de Vinagre. Otávio 

Frias Filho) 

Com base no texto e na conjuntura na qual as 

manifestações de junho de 2013 se inscreviam, 

pode-se afirmar que 

 

A) as chamadas Jornadas de Junho ocorridas no 

Brasil se inserem numa gama de manifestações 

populares que, por diferentes motivos, sob dife-

rentes formas e com diferentes alcances e resul-

tados, espalharam-se pelo mundo, a exemplo da 

Primavera Árabe, Occupy Wall Street e Los In-

dignados, ocorridos, respectivamente, nas regi-

ões do Oriente Médio e Norte da África, Estados 

Unidos e Espanha.   

B) foram movimentos que se originaram, exclu-

sivamente, do descontentamento da população 

brasileira frente à Reforma Trabalhista e da Pre-

vidência, levadas a cabo pelo governo da época. 

C) pela atuação dos chamados Black Blocks, 

idealizadores dos protestos, conseguiram mobili-

zar manifestantes em todo o país, sobretudo pelo 

recurso às redes sociais, importante ferramenta 

para a comunicação e divulgação de ideias, cujo 

uso por parte dos movimentos sociais tem se 

mostrado frutífero. 

D) a matéria recebeu o título V de Vinagre numa 

clara alusão à utilização do vinagre para a fabri-

cação de materiais como bombas e coquetéis 

molotovs que, inclusive, ensejaram a prisão de 

manifestantes que detinham o produto durante os 

protestos. 

 

QUESTÃO 94) “De todos os fatos da Era da 

Catástrofe, os sobreviventes do século XIX fica-

ram talvez mais chocados com o colapso dos 

valores e instituições da civilização liberal cujo 
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progresso seu século tivera como certo, pelo 

menos nas partes “avançadas” e “em avanço” 

do mundo. Esses valores eram a desconfiança da 

ditadura e do governo absoluto; o compromisso 

com um governo constitucional com ou sob go-

vernos e assembleias representativas livremente 

eleitos, que garantissem o domínio da lei; e um 

conjunto aceito de direitos e liberdades dos ci-

dadãos, incluindo a liberdade de expressão, pu-

blicação e reunião. O Estado e a sociedade de-

viam ser informados pelos valores da razão, do 

debate público, da educação, da ciência e da 

capacidade de melhoria (embora não necessari-

amente de perfeição) da condição humana.” 

(HOBSBAWM, 1991, p. 113). 

 

Na chamada “Era da Catástrofe” (1914-1945), 

Eric Hobsbawm, atestou que o edifício social 

burguês havia sido abalado pelo conflito e, como 

consequência deste, parte substancial das insti-

tuições e dos valores que o sustentavam havia 

sido destituída de seu sentido e de sua eficácia. 

Sobre esse período de crise do liberalismo, pode-

se afirmar que   
 

A) o surgimento de experiências políticas como 

o fascismo, embora recorressem a expedientes de 

violência contra seus adversários e acabassem 

com o pluripartidarismo, estavam em perfeito 

acordo com os valores liberais presentes em boa 

parte da sociedade ocidental do período. 

B) os impactos da Primeira Guerra Mundial fo-

ram muito pequenos para o processo de desagre-

gação da sociedade liberal burguesa, cujo declí-

nio teve início apenas por conta da eclosão da 

Revolução Russa de 1917 e da ascensão do fas-

cismo. 

C) a realidade europeia, embora prejudicada 

economicamente pela ocorrência da Primeira 

Guerra, pouco divergia de seu contexto anterior 

a 1914, pois os valores e as instituições liberais 

se fortaleceram muito, sobretudo após a ascensão 

do nazi-fascismo.  

D) a situação europeia posterior à Primeira 

Guerra Mundial se mostrou totalmente diferente 

pois, as ferramentas e a ideologia que sustenta-

vam o Estado Liberal se mostravam obsoletas 

para resolver as crises pelas quais a Europa mer-

gulhara no contexto posterior à Primeira Guerra, 

marcado pela presença de elementos que antes 

eram tomados como irracionais, que pareciam ter 

voltado para ficar. 
 

QUESTÃO 95) “O golpe de 11 de setembro e a 

ascensão de Pinochet têm sido apontados como 

sendo o início de uma colaboração mais intensa 

entre grupos de extrema direita e militares na 

região do Cone Sul. Inclusive, o próprio nome 

Condor estaria associado à bandeira chilena, já 

que a ave está presente nesse símbolo nacio-

nal.”(QUADRAT, 2002, p.171). 
 

Integraram a operação condor os seguintes paí-

ses que foram governados por ditaduras milita-

res: 
 

A) Brasil, Colômbia, Argentina, Chile e Uru-

guai. 

B) Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai e Argenti-

na. 

C) Brasil, Chile, Uruguai e Argentina. 

D) Brasil, Colômbia, Paraguai e Uruguai. 
 

QUESTÃO 96) “Com mais de duas décadas de 

existência, o Mercado Comum do Sul (MERCO-

SUL) é a mais abrangente iniciativa de integra-

ção regional da América Latina, surgida no con-

texto da redemocratização e reaproximação dos 

países da região ao final da década de 80.”  
 

Saiba mais sobre o Mercosul. Disponível em: < 

http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul>. Acesso em: 

09 abr. 2018. 
 

Foram membros fundadores do bloco, integran-

do-o oficialmente até os dias atuais, os seguintes 

países:  

 

A) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

B) Brasil, Equador, Argentina e Venezuela. 

C) Brasil, Argentina, Venezuela e Uruguai. 

D) Brasil, Argentina, Equador e Paraguai. 

 

QUESTÃO 97) “O recurso à conciliação, à 

busca de soluções de compromisso que evitem o 

caminho de rupturas radicais fica mais visível 

quando o olhar é comparativo. Colocando em 

contraste o Brasil com países como Estados 

Unidos e Argentina, por exemplo, os resultados 

instigam à reflexão. No primeiro caso, chama a 

atenção a maneira como o embate escravidão X 

abolição foi resolvido nos dois países: com a 
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guerra civil, nos EUA; de maneira lenta e nego-

ciada, no Brasil. Com a Argentina há várias 

possibilidades de comparação, mas podemos 

enfatizar o período de 1930 a 1970, em que os 

dois países viram-se às voltas com situação se-

melhante: conflitos entre esquerda e direita, 

fragilidade das instituições e partidos, interven-

ções militares e períodos ditatoriais. Em que 

pesem as semelhanças, na Argentina houve pou-

co espaço para compromisso entre os grupos 

rivais: expurgos dramáticos no serviço público, 

matanças maciças de parte a parte e golpes san-

guinários.” (SÁ MOTTA,2009, p. 30-31) 

 

Embora destaque que a “tradição conciliatória” 

não seja o único traço constitutivo daquilo que se 

poderia vir a chamar de “cultura política brasilei-

ra”, uma vez que existiriam outros aspectos que 

a constituiriam, a exemplo da dissociação entre 

“cidadania” e “povo”, com base nessa suposta 

“tradição conciliadora”, é possível afirmar que   
 

A) em comparação com o caso argentino, pela 

vitória ocorrida contra a esquerda antes de 1964, 

pode-se se dizer que no período da ditadura ci-

vil-militar brasileira houve um fortalecimento de 

suas instituições democráticas que, inclusive, 

permitiu a composição de oposições partidárias 

ao governo, a exemplo dos partidos MDB e 

PCB, sendo isso um sinal inequívoco dessa “tra-

dição conciliadora” brasileira. 

B) à luz de tal proposição, embora se possam 

fazer paralelos entre a constituição do Brasil, 

enquanto um Estado Nacional, com seus vizi-

nhos sul-americanos, a trajetória sociopolítica 

brasileira se marcaria pela ausência de profundas 

alterações nestas searas, o que se poderia expli-

car, em parte, pela não ocorrência de movimen-

tos marcados por suas grandes rupturas como 

revoluções e guerras civis. 

C) ela ajudaria a explicar a ocorrência de movi-

mentos como a Inconfidência Mineira e a Conju-

ração Baiana, pois esses foram organizados ex-

clusivamente pelas elites, contando com restrito 

ou nulo apoio popular. 

D) eventos como a proclamação da República e 

a Independência do Brasil não se enquadrariam 

nessa “tradição conciliadora”, dada a grande 

alteração ocorrida nas estruturas socioeconômi-

cas do país. 
 

QUESTÃO 98) “‘Ciência dos homens’, disse-

mos. É ainda vago demais. É preciso acrescen-

tar: ‘dos homens no tempo’. O historiador não 

apenas pensa “humano”. A atmosfera em que 

seu pensamento respira naturalmente é a cate-

goria da duração.”  (BLOCH, 2001, p.55). 
 

Com base no excerto de autoria do historiador 

Marc Bloch sobre a relação entre história e tem-

po, é possível afirmar que 
 

A) ao pontuar que a história seria o estudo dos 

homens no tempo, presume-se que a análise de 

acontecimentos recentes não pode ser feita por 

historiadores, pois estes só se voltam para o pas-

sado. 

B) ao defender a importância de se levar em con-

ta a díade tempo-homem, March Bloch acaba 

por valorizar um tipo e produção historiográfica 

voltados para as datas em detrimento de uma 

análise que dê ênfase aos processos problemati-

zadores na construção do conhecimento históri-

co. 

C) ao dar ênfase ao elemento tempo na análise 

histórica, Marc Bloch acaba, de certo modo, por 

diminuir “a face humana” da história, pois esta 

seria uma ciência dos tempos passados. 

D) diferentemente de uma abordagem histórica 

pautada pelas grandes datas, grandes fatos, sob a 

perspectiva defendida por March Bloch, a análi-

se histórica deve contemplar a inserção dos indi-

víduos em seu contexto, contribuindo para de-

volver à história sua "feição mais humana". 
 

QUESTÃO 99) Dentre as revoltas ocorridas 

durante o período colonial brasileiro, em maior 

ou menor grau, algumas delas contaram com o 

envolvimento de setores da população.  Contudo, 

é sabido que muitas delas se configuraram como 

revoltas organizadas pelas elites não chegando a 

contar com significativa adesão popular. Da re-

lação abaixo, assinale a revolta marcada pela 

notória falta de participação popular. 
 

A) Revolução Pernambucana de 1817. 

B) Revolta de Felipe do Santos de 1720. 

C) Inconfidência Mineira de 1789. 

D) Conjuração Baiana de 1798. 

QUESTÃO 100) No século XX, fruto das agru-

ras vivenciadas por diversas parcelas de sua po-

pulação, o Brasil foi palco de inúmeras manifes-
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tações populares que, de modo distinto, foram 

alvos de estudos historiográficos. Sobre os mo-

vimentos sociais do último século, levando em 

conta algumas de suas causas, relacione os itens 

a seguir com a sua descrição numerando adequa-

damente as lacunas. 
 

(1) Revolta de Juazeiro 

(2) Tenetismo 

(3) Revolta da Chibata 

(4) Guerra do Contestado 

(5) Revolta da Vacina 

(   ) Ocorrida em 1904, foi um reflexo, sobretu-

do, do modo como arbitrária e truculentamente, 

trataram-se a reforma urbana e algumas questões 

de saúde pública na cidade do Rio de Janeiro, 

com pouca informação sendo disponibilizada à 

população. 

(   ) Teve como um de seus líderes o padre Cíce-

ro Romão Batista, o padre Cícero. Ocorreu no 

interior do Ceará em 1914 e, fruto de uma dispu-

ta intraoligárquica, foi uma tentativa de se alijar 

do poder o governador do estado. 

(   ) Tendo como palco parte dos estados do Pa-

raná e de Santa Catarina, ocorreu entre os anos 

de 1912 e 1916. Entre outros motivos, decorreu 

de problemas fundiários originados pela constru-

ção de uma estrada de ferro e pelo início da ex-

tração de madeira na região. Sob a influência de 

líderes messiânicos como José Maria, aqueles 

que foram impactados pelas mudanças ocorridas 

na região e pelo desemprego ao término da obra, 

ao se organizarem em comunidades agrícolas, 

passaram a representar uma ameaça. 

(   ) Liderada por João Cândido Felisberto, ocor-

reu em 1910. Foi um motim realizado por maru-

jos brasileiros integrantes da Marinha, decorren-

te, sobretudo, dos castigos físicos, péssimas con-

dições de trabalho e pequenos soldos. 

(   ) A partir do Levante dos 18 do Forte, ocorri-

do em 1924, chamou a atenção da opinião públi-

ca ao mobilizar oficiais de baixa patente do 

exército, que combatiam os “vícios e desvios” 

criados pelos políticos profissionais defendendo, 

entre outras bandeiras, o fim do voto aberto, a 

instituição do voto secreto, a independência do 

poder Judiciário e um Estado mais forte. 

 

A sequência correta é 

 

A) 5, 3, 2, 4, 1. 

B) 3, 2, 4, 1, 5. 

C) 2, 3, 1, 4, 5. 

D) 5, 1, 4, 3, 2. 
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