
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

1 

CARGO: HISTÓRIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 
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CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Homônimas e parônimas são palavras que possuem semelhanças no som e na grafia, mas se 

constituem de significados diferentes. De modo sucinto as homônimas são palavras que apresentam 

igualdade ou semelhança fonética (relativa ao som) ou igualdade gráfica (relativa à grafia), porém 

com significados distintos. E, por sua vez, as parônimas são palavras semelhantes na grafia e no som, 

mas com significados distintos. Observe as construções abaixo e o uso dos vocábulos em destaque 

atentando para o emprego correto. 

I - Você ascendeu a um novo patamar: agora fará parte da equipe diretória! 

II - Comprimentando-a cordialmente, informo que recebemos a notificação encaminhada pelo 

Departamento de Recursos Humanos.  

III- Seguramente cometeu uma infração  grave. 

IV - Quando praticamos qualquer atividade física, o corpo aumenta o consumo energético para 

suprir a demanda. Nesse processo ocorre uma espécie de “queima do combustível” nas células, o 

que aumenta a temperatura interna. Para que o corpo não fique em parafuso, a soadeira entra em 

cena, promovendo a termorregulação. 

V- Com a pesquisa censual poderemos verificar a média de idade da população brasileira. 

VI - O condutor do veículo excedeu a  velocidade permitida, por isso a multa foi infligida. 

VII - Precisou retificar o endereço quando realizou a atualização cadastral. 

VIII - Esperamos que todos viagem bem.  

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, III, V,VII e VIII estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III, IV,VII e VIII estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, III, V,VI e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II,VI e VIII estão corretas. 
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2 - Segundo Marcuschi os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 

vida cultural e social, portanto, são entidades sócio-discurssivas e formas de ação social em qualquer 

situação comunicativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis e dinâmicos. 

Nesse sentido, observe a nominata de gêneros textuais e assinale a alternativa que apresenta uma 

informação incorreta. 

Bate-papo no computador 

 

Fábula 

 

Resenha 

Bula de remédio 

 

Manual de instruções 

 

Sermão 

Cardápio de restaurante 

 

Notícia 

 

Telefonema 

Carta pessoal 

 

Receita 

 

Tirinha 

 

a) Todos os textos apresentados acima exercem funções comunicativas específicas e entre a 

nominata exposta, pelo menos um dos gêneros apresenta linguagem narrativa e descritiva e o 

objetivo é informar algo que aconteceu. 

b) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de instruir. 

c) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima pode ser estruturado com linguagem 

informal, muito semelhante à fala. 

d) Nenhum dos gêneros apresentados acima pode apresentar, concomitantemente, em sua 

estrutura a linguagem verbal e a não verbal. 

e) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de narrar. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Os números abaixo referem-se à quantidade de livros lidos por cada um dos treze professores 

durante um ano. 

    5    7    3    20    8    12    5    12    10    4    6    6    19 

Determine a média aritmética anual de livros lidos por esses professores. 

a) 5 

b) 12 

c) 9 

d) 13 

e) 117 
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4 - Para produzir peças artesanais um artista gasta R$ 1,80 por unidade. Além disso, há uma despesa 

fixa de R$ 2.800,00, independente da quantidade produzida. O preço de venda é de R$ 2,50 por 

unidade.  

Sabendo que  , onde  é o preço de venda do produto,  é o preço de 

custo do produto,  é o lucro obtido na transação e  é o número de peças produzidas e 

vendidas. O lucro na produção e venda de 7.000 peças será de: 

a) R$ 2.100,00 

b) R$ 3.350,00 

c) R$ 5.275,00 

d) R$ 7.700,00 

e) R$ 14.700,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - A lei 11.705, mais conhecida como Lei Seca, desde que foi aprovada tornou a legislação menos 

tolerante com quem dirige e ingere álcool, impondo mudanças no comportamento dos motoristas e 

ajudando a reduzir mortes no trânsito. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do 

Ministério da Saúde, indicam que houve uma redução em mais de 14% do número de mortes por 

acidentes de trânsito no país. A redução dos óbitos pode estar relacionada às ações de fiscalização após 

a Lei Seca. Além de mudar os hábitos dos brasileiros, a lei trouxe um maior rigor na punição e no 

bolso de quem a desobedece, com regras mais severas para quem misturar bebida com direção. 

Assinale a alternativa que indica há quantos anos a Lei Seca foi sancionada: 

a) 9 anos 

b) 5 anos 

c) 10 anos 

d) 8 anos 

e) 3 anos 

6 - Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta de soluções para 

problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição atmosférica, o 

efeito estufa, entre outros. Cada Reserva da Biosfera é uma coleção representativa dos ecossistemas 

característicos da região onde se estabelece.  No Brasil ao todo são 7 Reservas da Biosfera no país: 
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Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra 

do Espinhaço. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - RBMA cuja área foi reconhecida pela 

UNESCO, foi a primeira unidade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a 

maior reserva da biosfera em área florestada do planeta e cobre cerca de 1.306.421 de km², ou 15% 

do território brasileiro, estendendo-se total ou parcialmente pelo território hoje ocupado por 3.517 

municípios. A reserva da Mata Atlântica abrange áreas de quantos estados brasileiros?  

Fonte: http://www.rbma.org.br/anuariomataatlantica/mata_atlantica.php 

a) 10 estados  

b) todos os estados 

c) 11 estados  

d) 22 estados  

e) 17 estados 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB institui as diretrizes e bases da 

Educação Nacional. Esta lei se configura assim, como fundamental para que as Redes públicas e 

privadas organizem seus sistemas de ensino.  Leia as afirmativas que segue: 

I- A LDB apresenta em seu artigo I que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

II- A LDB especifica que a função da escola é a formação intelectual do sujeito aprendente, com 

vista a prepará-lo exclusivamente para o mundo do trabalho. 

III- A LDB esclarece que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

IV- A LDB elucida que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de ensino escolar gratuito para alunos devidamente matriculados, com idade entre 7 

(sete) e 17 (dezessete) anos de idade. 

V- A LDB explica no artigo 4º, inciso I, que a Educação Básica compreende: Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Assinale a alternativa que contém todas as respostas CORRETAS: 
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a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas I e III. 

c) Somente as alternativas I e IV. 

d) Somente as alternativas I e V. 

e) Somente as alternativas II e V. 

8 - A Base Nacional Comum Curricular – BNCC aprovada em 15 de dezembro de 2017 e sancionada 

em 20 de dezembro de 2017 apresenta o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que 

todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Assim, quanto a BNCC é INCORRETO 

afirmar: 

a) A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica.  

b) A BNCC apresenta dez competências gerais que consolidam no âmbito pedagógico, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento que os estudantes têm direito. 

c) A BNCC baseia-se no conceito de Educação Integral independente da duração da jornada 

escolar. A BNCC está comprometida com a construção intencional de processos educativos 

que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses 

dos estudantes. 

d) A BNCC é um documento de caráter organizativo e normativo, definidor de conteúdos, 

habilidades, estratégias de ensino e avaliação da Educação Básica. O mesmo deve ser 

aplicado integralmente nos sistemas de ensino públicos municipais e estaduais brasileiros até 

dezembro de 2020. 

e) A partir da homologação da BNCC as redes de ensino e escolas particulares terão a tarefa de 

construir currículos, com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, 

passando, assim, do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão curricular 

que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. 

9 - A Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia -20016, é o 

documento que apresenta a (re)estruturação da proposta curricular municipal. Leia as afirmativas: 

I- A Sistematização Curricular é um documento fruto de amplo processo de estudo, discussão e 

consenso entre os professores da Rede Municipal de Ensino, constituindo-se em instrumento de 

gestão e orientação pedagógica. 
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II- A Sistematização Curricular é um documento que expõe unicamente o direcionamento 

avaliativo a ser seguido pelos professores da Rede Municipal de Educação com vistas a perceber 

potencialidades, necessidades ou dificuldades dos alunos. 

III- A Sistematização Curricular tem como pressuposto teórico que o embasa a Teoria 

Sociointeracionista.  A qual entende o sujeito e suas vivências como secundário à compreensão do 

conhecimento historicamente acumulado. 

IV- A elaboração da Sistematização Curricular para a Rede Pública Municipal de Concórdia se 

justifica pela necessidade de organizar teórica e metodologicamente, o processo de ensino e 

aprendizagem que confere direção ao trabalho pedagógico e consequente apropriação do 

conhecimento pelo aluno buscando assegurar a efetivação dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento com vistas a potencializar uma educação humanizadora, crítica e integral. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente as alternativas II e III. 

d) Somente as alternativas III e IV. 

e) Somente as alternativas II, III e IV. 

10 - Assinale a alternativa CORRETA quanto à Sistematização Curricular do Município de 

Concórdia: 

a) A elaboração deste documento é determinação do MEC visto que este documento apresenta 

os conteúdos essenciais avaliados nos Testes de Larga Escala como Prova Brasil e Provinha 

Brasil. 

b) Os professores participaram de forma indireta da elaboração dos conteúdos e das avaliações 

para cada ano ou turma. Estes conteúdos estão descritos no documento de Sistematização. 

Quando realizadas as primeiras discussões foram enviados às escolas e Centros de Educação 

Infantil cópias do documento para que os professores conhecessem e apresentassem alguma 

sugestão de melhoria ao documento já pronto. É deste documento que se define por onde 

partir pedagogicamente e possibilidades avaliativas com cada turma. 

c) A Sistematização do Município de Concórdia não se configura em currículo, mas, em um 

documento que estabelece linhas gerais do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. 

d) A elaboração da Sistematização Curricular contou com a presença de profissionais da rede 

que contribuíram no processo de produção do mesmo. A participação ocorreu através de 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

9 

comissões eleitas entre os pares para sistematizar o documento a partir do ano de atuação 

e/ou disciplina, na apresentação e discussão do material produzido durante Seminário de 

Sistematização e posterior revisão de sugestões e propostas. 

e) A sistematização Curricular do município de Concórdia apresenta conhecimentos a serem 

desenvolvidos com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Excetuam-se neste 

documento os conhecimentos e estratégias pedagógicas relativas à Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos- EJA tendo em vista sua especificidade. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

HISTÓRIA 

11 - Utilizando a letra A para (Alta Idade Média) e B para (Baixa Idade Média) preencha 

corretamente as questões abaixo. 

( ) A peste negra chega a matar dois terços da população de certas regiões da Europa. 

( ) Queda do Império Romano do Ocidente.  

( ) Organização da Primeira Cruzada após a convocação do Papa Urbano II. Outras sete 

ocorreriam até 1270. 

( ) Queda de Constantinopla ou do chamado Império Romano do Oriente. Marco tradicional do 

fim da Idade Média. 

( ) Chegada de Cristóvão Colombo às terras que viriam a ser chamadas de América. Mais um 

dos possíveis marcos do fim da Idade Média. 

( ) Coroação de Carlos Magno como imperador dos romanos pelo papa Leão XIII. 

Escolha a alternativa que identifica de forma correta os fatos relacionados a Idade Média. 

a) A, A, B, B, B, B 

b) B, A, B, A, B, B 

c) A, B, B, B, B, B 

d) B, A, B, B, B, A 

e) B, B, A, A, B, B 
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12 - Renascimento 

O Renascimento – Movimento Cultural e artístico ocorrido em várias cidades europeias entre os 

séculos XIV e XVI – também contribui para a transformação da paisagem ou, pelo menos, do 

imaginário do que deveriam ser as cidades. A renovação cultural, propunha a crítica com um 

instrumento fundamental. Era preciso rever a história, a língua e muitos dos conceitos vigentes, dessa 

forma nome expressivo do Renascimento, faz a seguinte afirmação: “A ciência é o capitão e a prática 

são os soldados”. Qual famoso renascentista proclamou tal expressão: 

a) Michelangelo 

b) Lorenzo de Médici 

c) Leonardo da Vinci 

d) Giorgio Vasari  

e) Nicolau Sevcenko 

13 - “...Esse gesto imperialista fora preparado por uma série de bulas dadas pelo papa a Portugal... 

Como divide o mundo de acordo com os critérios geométricos – seguindo uma linha que vai de um 

polo a outro, sem nenhum respeito pelos direitos dos povos que eram separados -, foi esse tratado, 

sem a menor dúvida, a certidão de nascimento da globalização”.  

Gruzinski, Serge – 1480-1520. A passagem do Século. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.p.31  

O autor refere-se a que tratado: 

a) Tratado de Methuen. 

b) Tratado de Alcanizes.  

c) Tratado de Madrid. 

d) União Ibérica. 

e) Tratado de Tordesilhas. 
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14 -   

A Primeira Missa no Brasil retrata um momento da história brasileira, que acontecera 360 anos antes 

de a obra ser executada em Paris, onde o pintor encontrava-se em estudos. Maior triunfo para 

Meirelles foi o fato de esta pintura ter sido aceita para figurar no importante Salon de Paris, o que 

aumentou significativamente a sua importância e fama no Brasil, com pareceres favoráveis, mas 

também contrários ao quadro. 

Victor Meirelles de Lima nasceu em 18 de agosto de 1832, filho do imigrante português Antônio 

Meirelles de Lima e da brasileira Maria da Conceição. Pintor, desenhista e professor, começou sua 

trajetória precocemente, realizando paisagens da cidade. Frequentou a Academia Imperial de Belas 

Artes, no Rio de Janeiro e aos vinte anos, conquistou o Prêmio Especial de Viagem à Europa. De 

1853 a 1861, viveu primeiro na Itália e em seguida na França, onde se dedicou ao estudo e ao 

trabalho. Qual a cidade de nascimento de Vitor Meirelles, que abriga também um Museu com a sua 

obra. 

a) Paris na França 

b) Florianópolis - SC 

c) Petrópolis - RJ 

d) Coimbra em Portugal 

e) Campos do Jordão – SP 

15 - Em 1682, foi criada pela Coroa Portuguesa a Companhia Geral do Comércio do Estado do 

Maranhão, que tinha o monopólio do tráfico de africanos escravizados na região do Maranhão e do 

Pará. A escravização dos indígenas já havia sido proibida e eles estavam sob a proteção dos jesuítas. 

Os colonos portugueses reclamavam da falta de braços na região, uma vez que não eram suficientes 

os que chegavam da África. Descontentes em 1684, comerciantes e proprietários rurais promovem 
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uma rebelião que se deu por meio de uma invasão ao depósito da Companhia de Comércio do Estado 

do Maranhão. Os revoltosos também expulsaram os jesuítas e tiraram o governador de seu cargo. 

A que Revolta refere-se o texto: 

a) Revolta de Filipe dos Santos 

b) Guerra dos Mascates 

c) Conjuração Baiana 

d) Revolta de Beckman 

e) Guerra dos Emboabas 

16 - Ó abre alas 

Que eu quero passar 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

Eu sou da Lira 

Não posso negar 

Eu sou da Lira 

Não posso negar 

Ó abre alas 

Que… 

É crescente os movimentos pelos direitos das Mulheres, em todos as áreas do conhecimento, a 

compositora da Música Abre Alas, foi um ícone de representação social, histórica e cultural, sendo 

um marco na história feminina no Brasil, viveu de 1847 a 1935, revolucionou os costumes, foi a 

primeira mulher a reger uma orquestra no país e compôs a primeira música de Carnaval, a marcha “ 

Ô  abre Alas (1899), nos referimos a quem: 

a) Chiquinha Gonzaga 
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b) Emilinha Borba 

c) Araci Cortês 

d) Carmem Miranda 

e) Abgail Maia 

17 - Impasse diplomático ocorrido entre o Império do Brasil e o Reino Unido, Em 1861 o naufrágio 

de um navio inglês chamado Prince of Walles na praia de Albardão no Rio Grande do Sul, que teve 

sua carga saqueada e a tripulação não encontrada, foi um ponto inicial do descontentamento inglês 

com o império brasileiro. Esse impasse é conhecido historicamente como: 

a) Tratado Anglo-Português 

b) Tratado de Windsor 

c) Questão Christie 

d) Bloqueio Continental 

e) Batalha de Blenheim 

18 - Guerra do Paraguai 

A Guerra do Paraguai teve seu início no ano de 1864, a partir da ambição do ditador paraguaio, 

Francisco Solano Lopes. Ele tinha como objetivo principal aumentar o território do seu país e, assim, 

obter uma saída para o Oceano Atlântico, através dos rios da Bacia do Prata. Ele iniciou o confronto 

com a criação de inúmeros obstáculos impostos às embarcações brasileiras, que se dirigiam ao Mato 

Grosso através da capital paraguaia. 

Principais consequências: 

 I - A indústria paraguaia ficou arrasada após a guerra. O Paraguai nunca mais voltou a ser um país 

com um bom índice de desenvolvimento industrial e econômico. Pelo contrário, passa até hoje por 

dificuldades políticas e econômicas. 

II - Cerca de 70% da população paraguaia morreu durante o conflito, sendo que a maioria dos 

mortos eram homens. 

 III - Embora tenha saído vitorioso, o Brasil também sofreu grandes prejuízos financeiros com o 

conflito. Os elevados gastos da guerra foram custeados com empréstimos estrangeiros, fazendo 

https://www.infoescola.com/historia/imperio-do-brasil/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Blenheim
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com que aumentasse a dívida externa brasileira e sua dependência em relação a países ricos como, 

por exemplo, a Inglaterra. 

 IV - Com a guerra, o Exército brasileiro ficou fortalecido no aspecto bélico, pois ganhou 

experiência e passou por um processo de modernização.  

V - Do ponto de vista político, o Exército brasileiro não saiu fortalecido, não se transformando em 

uma importante força no cenário político nacional. 

Com relação às Consequências da Guerra do Paraguai, estão corretas as alternativas: 

a) São corretas as alternativas: I, II, IV, V. 

b) São corretas as alternativas: II, III, IV, V. 

c) São corretas as alternativas: I, III, IV, V. 

d) São corretas as alternativas: I, IV, V. 

e) São corretas as alternativas: I, II, III, IV. 

19 -  

Damos o nome de Política Café-com-Leite ao arranjo político que vigorou no período da história do 

Brasil conhecido como República Velha. O mesmo se baseou em uma espécie de acordo entre as 

oligarquias das províncias de São Paulo e Minas Gerais e o governo federal no sentido de controlar o 

processo sucessório, de forma que somente políticos paulistas e mineiros fossem eleitos à 

presidência. 

Aponte de forma correta, qual foi o primeiro e o último Presidente brasileiro na Política Café com 

leite no período que compreende os anos de 1894 a 1930. 

a) Rodrigues Alves e Epitácio Pessoa. 
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b) Hermes da Fonseca e Artur Bernardes. 

c) Campos Sales e Delfim Moreira. 

d) Prudente de Morais e Washington Luis. 

e) Nilo Peçanha e Venceslau Bráz. 

20 - Conferência de Yalta: 

Em fevereiro de 1945, mesmo antes de ser oficializado o final da guerra, foi realizada a Conferência 

de Yalta, às margens do mar Negro, na Crimeia (União Soviética). 

Momento em que começaram a discutir a criação da ONU. Quais importantes líderes mundiais 

participaram do evento. 

a) Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Josef Stalin.  

b) Franklin Roosevelt, Benito Mussolini e Josef Stalin.  

c) Francisco Franco, Winston Churchill e Josef Stalin.  

d) Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Goebbels. 

e) Vitor Emanuel III, Winston Churchill e Josef Stalin.  

21 - Em março de 1942, o Brasil reiterava a aliança com as democracias ocidentais na 2ª Guerra 

Mundial. Naquela data foram assinados alguns pactos que definiram uma estreita colaboração entre o 

governo brasileiro e os dos Estados Unidos e do Reino Unido, os documentos entraram para a 

História como: 

a) Acordos Internacionais. 

b) Acordos dos Direitos Humanos. 

c) Acordos de Washington. 

d) Acordos de Londres. 

e) Acordos de Nova York. 

22 - França Pré-Revolucionária: 

https://www.todamateria.com.br/conferencia-de-yalta/
https://www.todamateria.com.br/conferencia-de-yalta/
https://www.todamateria.com.br/franklin-roosevelt/
https://www.todamateria.com.br/winston-churchill/
https://www.todamateria.com.br/stalin/
https://www.todamateria.com.br/franklin-roosevelt/
https://www.todamateria.com.br/winston-churchill/
https://www.todamateria.com.br/stalin/
https://www.todamateria.com.br/franklin-roosevelt/
https://www.todamateria.com.br/winston-churchill/
https://www.todamateria.com.br/stalin/
https://www.todamateria.com.br/franklin-roosevelt/
https://www.todamateria.com.br/winston-churchill/
https://www.todamateria.com.br/franklin-roosevelt/
https://www.todamateria.com.br/winston-churchill/
https://www.todamateria.com.br/stalin/
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Utilize V para Verdadeiro e F para Falso, com relação ao contexto francês anterior a deflagração da 

Revolução Francesa. 

( ) A França tinha aproximadamente 28 milhões de habitantes em 1789. 

( ) A sociedade francesa do Antigo Regime estava dividida em três ordens ou estados: Clero 

(primeiro estado), nobreza (segundo estado) e terceiro estado (o restante da população).  

( ) A burguesia, ainda que enriquecida, não podia ocupar certos cargos reservados ao clero e a 

nobreza. 

( ) O Clero, a primeira das ordens, tinha muita riqueza, porém não influenciava a política e 

cultura. 

( ) Os nobres era os maiores proprietários, com cerca de 20% das terras do reino. 

( ) O terceiro estado arcava com o pagamento de impostos, embora não fosse o maior 

beneficiário dos investimentos públicos. 

Assinale a alternativa que completa a corretamente. 

a) F, V, V, V, V, V. 

b) V, V, V, F, V, V. 

c) F, V, V, V, V, F. 

d) V, F, V, V, V, V. 

e) V, V, F, F, V, V. 

23 - Revolução Industrial: 

No Século XIX, ocorreu o processo de industrialização de vários países: Bélgica, França, Alemanha, 

Itália e Rússia. Os Estados Unidos e Japão também conseguiram promover a industrialização, pois 

foi nesse período que a energia a vapor foi substituída pela energia elétrica e foram aperfeiçoados os 

motores a combustão. Alguns estudiosos denominam esse período de:  

a) Revolução Industrial. 

b) Segunda Revolução Industrial. 
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c) Revolução Gloriosa. 

d) Terceira Revolução Industrial. 

e) Revolução Tecnológica. 

24 - As lutas pela Independência na América Espanhola: 

O processo de independência ganhou força no começo do século XIX, aproveitando a fragilidade 

política em que se encontrava a Espanha, após a invasão das tropas napoleônicas. As lutas pela 

independência ocorreram entre os anos de 1810 e 1833. 

Ao contrário do que aconteceu no Brasil, o processo de independência das colônias espanholas foi 

violento, pois houve resistência militar por parte da Espanha. As guerras de independência geraram 

milhares de mortes de ambos os lados. Os principais líderes das lutas pela independência nos países 

da América Espanhola foram: 

a) Antonio José de Sucre e Simón Rodríguez. 

b) Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez e José Tomás Boves. 

c) José Félix Ribas e Vicente Campo Elías. 

d) Rafael Urdaneta e José Antonio Páez. 

e) Simón Bolivar e José de San Martín. 

25 -  

Famoso por sua teoria da separação dos poderes, hoje adotada por quase todas as constituições do 

mundo, Charles-Louis de Secondat, mais conhecido por Montesquieu, devido ao seu título 

de nobreza, barão de La Brède e de Montesquieu, foi um filósofo político francês de 

formação iluminista importante crítico da monarquia absolutista, bem como do clero católico. 

https://www.infoescola.com/filosofia/principio-da-separacao-de-poderes/
https://www.infoescola.com/sociedade/nobreza/
https://www.infoescola.com/historia/absolutismo/
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Sua obra mais importante foi o tratado político de 1748, que tem como título: 

a) O Contrato Social  

b) Leviatã 

c) Tratado sobre a Tolerância 

d) O Espírito das Leis 

e) O Tratado do Homem 


