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PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE – 001/2019
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PROFESSOR DE HISTÓRIA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (7.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 7.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto de Carlos Drummond de Andrade para responder às questões 01 e 02:
O Furto da Flor
Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava, e eu furtei a flor.
Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber,
e flor não é para ser bebida.
Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades
há numa flor, se a contemplarmos bem.
Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi
por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim. Nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer.
Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O
porteiro estava atento repreendeu-me:
– Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim!

https://www.literaturanaessencia.com.br

QUESTÃO 01
Analise as afirmativas acerca do texto:
I.

O narrador-personagem, não satisfeito em observar a beleza da flor no habitat original, leva-a para casa e tenta
conservá-la, no entanto, ao perceber que não conseguira, resolve, como forma de dirimir sua culpa, devolvê-la à
natureza;
II. No texto há predomínio de sequências dissertativas, uma vez que traz várias reflexões a serem feitas pelo leitor;
III. “Nem apelar para o médico de flores.” O elemento coesivo “nem” tem valor semântico de adição;
IV. O porteiro, no final do conto, mostra que percebeu o furto da flor e repreende o narrador-personagem pelo ato cometido
por ele.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e II;
I e III;
I, III e IV;
II, III e IV.

QUESTÃO 02
Marque a opção na qual o “a” é uma preposição:
A) “O porteiro do edifício cochilava, e eu furtei a flor.”;
B) “Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem.”;
C) “O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida.”;
D) “Eu a furtara...”.
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QUESTÃO 03
O texto a segui servirá de base para a questão:
Pesquisadores do Brasil estão entre mais influentes do mundo
Os Estados Unidos são o país com maior número de pesquisadores mencionados, 2.639 ao todo; em seguida aparece
o Reino Unido, com 546
Doze pesquisadores brasileiros estão entre os cientistas mais influentes do mundo em suas respectivas áreas de
conhecimento. A lista, produzida anualmente pela empresa de consultoria Clarivate Analytics, desde 2014, considera o
número de citações por artigos publicados em um período de dez anos. Os selecionados pertencem ao grupo de 1% de
pesquisadores que mantiveram as mais altas médias de citações durante o período. Ao todo, foram selecionados cerca de
6 mil pesquisadores, em 21 áreas do conhecimento, além de campos transversais.
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia

Considere as afirmações sobre o texto, julgando-as (V) verdadeiras ou (F) falsas:
(
(
(
(

) Pelas características, o gênero do texto é notícia;
) A função de linguagem predominante no texto é a conativa;
) As palavras “país” e “média” são acentuadas pela mesma regra gramatical;
) Em, “Os Estados Unidos são o país com maior número de pesquisadores mencionados”, a concordância verbal está
correta, pois quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância deve ser feita levando-se em conta
a ausência ou presença de artigo, no caso, concorda com o artigo “os”.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, F, V;
B) V, F, V, F;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 04
Assinale a opção cuja regência verbal está de acordo com a Gramática Normativa:
A) Os filhos hoje não obedecem os pais como antigamente;
B) Vou na loja procurar as promoções;
C) Aspiro uma vida mais tranquila;
D) Assisto, comovida, às notícias das enchentes de São Paulo.
QUESTÃO 05
Marque a opção em que a ortografia e o significado da palavra destacada está condizente com o contexto da frase:
A) Tenha bom censo ao realizar as escolhas da vida;
B) Não seja inconveniente, haja com discrição;
C) O preso logo dilatou os comparsas;
D) O candidato fora eleito no último preito para vereador.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
A tabela abaixo obedece em cada coluna uma determinada
sequência lógica diferente.
1
10
100
x

2
4
16
y

QUESTÃO 09
Se A = {1; 3; 8; 10}, B = {1; 3; 7}, C = {1; m; n; 10},
considere que A = C, então se pode afirmar que:
A) A
B) A
C) A
D) B

3
9
27
z

B
B
B
A

=
=
=
=

{1; 3} e m = 3; n = 8;
{1; 3} e A – B = {1; 3};
{1; 3} e m + n = 11;
{7} e B – C = {7}.

QUESTÃO 10
Observe as sentenças

Observando a sequência a soma de x + y + z é igual a:
A) 1113;
B) 1256;
C) 1337;
D) 1985.

I. “Feliz aniversário!”
II. “João é cozinheiro.”
III. “Maria é nadadora ou veterinária.”
IV. “O aluno é engraçado.”
V. “Qual a sua idade?”

QUESTÃO 07
O Sr. Osmar é cobrador de ônibus e está sempre atento
ao número de passageiros que entra e sai do ônibus. Certo
dia ele observou que o ônibus continha X passageiros no
momento inicial e passados 6 minutos subiram 10
passageiros e após 15 minutos desceram 6 passageiros.
Após 5 minutos desceram mais 4 passageiros. O ônibus
permaneceu então com 32 passageiros até o destino do
seu trajeto final. Marque a alternativa que corresponde à
quantidade X de passageiros iniciais:

Sobre as sentenças marque a alternativa correta.
A) Há 2 proposições simples, 1 proposição composta e 2
sentenças que não podem ser consideradas
proposições;
B) Há 3 proposições simples, 1 proposição composta e 1
sentença que não pode ser considerada proposição;
C) Há 2 proposições simples, 2 proposições compostas e 1
sentença que não pode ser considerada proposição;
D) Há 1 proposição simples, 2 proposições compostas e 2
sentenças que não podem ser consideradas
proposições.

A) 21;
B) 23;
C) 27;
D) 32.
QUESTÃO 08
No estudo do Raciocínio Lógico existem as proposições
condicionais.
Exemplo: “Se Tiago sair, então seu irmão assiste
televisão.”
Uma forma de negar a proposição acima é:
A) Tiago
B) Tiago
C) Tiago
D) Tiago

∩
∩
∩
∩

não sai e seu irmão assiste televisão;
não sai e seu irmão não assiste televisão;
sai ou seu irmão não assiste televisão;
sai e seu irmão não assiste televisão.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
QUESTÃO 11
Massapê está localizada no noroeste cearense,
microrregião de Sobral. Limita-se com os seguintes
municípios, exceto:

QUESTÃO 15
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Massapê, a
respeito da administração dos bens patrimoniais, marque
V (verdadeiro) ou F (falso):

A) Santana do Acaraú;
B) Meruoca;
C) Senador Sá;
D) Itarema.

( ) Compete ao Secretário de Administração a
administração dos bens municipais, respeitada a
competência da Câmara quanto aqueles empregados
nos serviços desta;
( ) As áreas transferidas ao Município em decorrência da
aprovação de loteamentos serão consideradas bens
dominiais se efetivarem benfeitorias que lhes deem
outra destinação;
( ) O Município poderá ceder a particulares, para serviços
de caráter transitório, conforme regulamentação a ser
expedida pelo Prefeito Municipal, máquinas e
operadoras da Prefeitura, desde que os serviços da
municipalidade não sofram prejuízo e o interessado
recolha, previamente, a remuneração arbitrada e
assine termo de responsabilidade pela conservação e
devolução dos bens cedidos;
( ) Nenhum servidor será dispensado, transferido,
exonerado ou terá aceito o seu pedido de exoneração
ou rescisão sem que o órgão responsável pelo
controle dos bens patrimoniais da Prefeitura ou da
Câmara Municipal ateste que o mesmo devolveu os
bens imóveis do Município que estavam sob sua
guarda.

QUESTÃO 12
Complete a lacuna:
A atividade legislativa municipal teve início com a eleição
da primeira Câmara em 05 de janeiro de 1898.
Empossados um mês depois e presididos por João Tibério
Arruda, os vereadores elegeram _______ como o 1º
Intendente de Massapê para governar por um ano.
A) João Adeodato Ferreira;
B) José Firmo Aguiar;
C) Antônio Descartes Carneiro;
D) Antônio Germiniano de Aguiar.
QUESTÃO 13
São atribuições do município, no âmbito do sistema de
saúde, exceto:
A) Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e
os serviços de saúde;
B) Gerir, executar, controlar e avaliar as ações referentes
às condições e aos ambientes de trabalho;
C) Executar a política de insumos e equipamentos para a
saúde;
D) Discriminar consórcios intermunicipais da saúde.

Marque a alternativa que corresponde à sequência correta
de cima para baixo:
A) F, V, F, V;
B) V, F, V, F;
C) F, F, V, V;
D) V, F, F, V.

QUESTÃO 14
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Massapê
sobre a cultura, analise os itens:
I.

O Município apoiará as manifestações da cultura local
e protegerá, por todos os meios ao seu alcance, obras,
objetos, documentos e imóveis de valor histórico,
artístico, cultural e paisagístico;
II. A lei disporá sobre o tombamento de imóveis ou
monumentos representativos da cultura e história de
Massapé;
III. O Poder Público preservará o Cine Teatro Municipal
como patrimônio histórico e cultural do Município.
Estão corretas:
A) Somente os itens I e II;
B) Somente os itens I e III;
C) Somente os itens II e III.
D) I, II e III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
No Brasil, uma junta militar passou a controlar do país
após 1º de abril de 1964, era composta dos ministros
general Artur da Costa e Silva, almirante Augusto
Rademaker e brigadeiro Francisco Correia de Melo. Em 9
de abril, foi decretado o Ato Institucional nº 1.
Marque a opção de uma das determinações do AI-1.

QUESTÃO 18
Com o desenvolvimento da agricultura e mais tarde do
comércio, a partir de 5.500 a.C. inicia-se a formação das
sociedades em diversas regiões do planeta. Algumas delas
progrediram nas proximidades de grandes rios, que
ofereciam condições adequadas para as práticas agrícolas.
Acerca das sociedades egípcia e mesopotâmica,
correlacione as colunas I e II e assinale a opção correta.

A) Cassação e suspensão de direitos políticos;
B) Suspender o direito de habeas corpus;
C) Aperfeiçoamento do SNI (Serviço Nacional de
Informação) e o DOPS (Departamento de Ordem
Política e Social);
D) Pena de banimento e a prisão perpétua em caso de
“guerra revolucionária”.

COLUNA I
I. Egito;
II. Mesopotâmia.
COLUNA II
( ) Ficava a meio caminho entre o norte da África e a Ásia
central;
( ) Os deuses eram representados sob forma humana,
simbolizavam as forças da natureza e os astros do
céu;
( ) Acreditavam em vários deuses, geralmente
representados na forma humana e animal;
( ) O conhecimento de Matemática e de Geometria tinha
uma finalidade de uso: a construção civil. Praticavam
a raiz quadrada e as frações; calculavam também a
área do círculo e a do trapézio.

QUESTÃO 17
O sistema de desagregação dos genos de formação da
pólis evidencia a passagem do período Homérico para o
Arcaico. As cidades-estados gregas tornaram-se a
organização política característica da Grécia antiga. As
mais importantes entre as pólis eram Esparta e Atenas. A
respeito das duas pólis, assinale V (para verdadeiro) ou F
(para falso):
( ) Em Esparta desenvolveram-se manifestações como o
laconismo, a xenofobia e a xenelasia;
( ) Atenas foi fundada pelos dórios no século IX a.C. em
uma planície do Peloponeso;
( ) Esparta, por sua posição geográfica se transformou
em importante centro comercial. Poderosos,
negociantes e artesão começaram a ter maior
importância social;
( ) Em Atenas, um legislador chamado Drácon criou
ainda a Bulé, um conselho de quatrocentos cidadãos,
e instituiu um sistema de participação política
baseado na riqueza.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) I, II, I, II;
B) II, II, I, I;
C) I, I, II, I;
D) II, II, I, II.
QUESTÃO 19
No século VII, na península Arábica surgia uma religião
que imprimiria um novo rumo à história não só do Oriente
Médio, mas também da Europa. Essa religião era o
islamismo.
Marque a opção que indique uma das obrigações dos
islâmicos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, V;
B) F, V, V, F;
C) V, F, F, F;
D) V, F, V, V.

A) Fazer uma oração diária com a cabeça voltada para
Meca;
B) Jejuar no Rajab (mês sagrado dos mulçumanos);
C) Crer em Alá, e em Maomé como seu profeta (os
mulçumanos admitem também profetas anteriores a
Maomé, entre eles Jesus Cristo);
D) Fazer uma peregrinação a Meca ao menos uma vez por
mês.
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QUESTÃO 20
Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra passou
por um processo de mudanças que transformou bastante
a estrutura da sociedade. Chamado de Revolução
Industrial, no início ele envolveu particularmente a
produção de bens manufaturados.
Marque a opção que indique um dos motivos da Inglaterra
ter sido pioneira neste processo.

QUESTÃO 22
Os anos que separam o fim da Primeira Guerra Mundial
(1918) e o começo da Segunda (1939) ficaram conhecidos
como período entreguerras. Eles foram marcados por uma
das maiores crises da História e pelo surgimento de uma
forma de organização do poder até então desconhecida: o
totalitarismo.
Marque a opção que indique um fato ocorrido neste
período.

A) Sistema bancário eficiente, com mais de quatrocentos
bancos em 1790, levou à queda da taxa de juros;
B) O processo de cercamentos, no qual terras antes
utilizadas por nobres eram cercadas e transformadas
em cultivo de algodão;
C) Depois de vencer os franceses na Guerra dos Cem Anos,
a Inglaterra passou a ter a hegemonia naval e, com ela,
o controle dos mares;
D) Fartura de matéria-prima que vinha das colônias (Índia,
América do Norte). Cerca de 50% dos tecidos ingleses
eram vendidos no exterior, principalmente em áreas
metropolitanas.

A) Em outubro de 1922, a um chamado de Mussolini, a
capital da Itália foi invadida por milhares de camisas
brancas organizados em esquadrões que vinham de
todo o país. Foi a Marcha sobre Veneza, destinada a
obrigar o rei a entregar o poder ao Partido Fascista;
B) Na Itália em 1927 foi criada a Carta do Trabalho, a
legislação garantia diversos direitos trabalhistas: greves
legalizadas, férias remuneradas e previdência social;
C) A quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, atingiu em
cheio a economia e a sociedade alemã. Sem os créditos
norte-americanos, muitos bancos e empresas faliram;
D) Ernest Roehm, chefe das SA, planejou um golpe contra
o Führer. Descoberto o plano, em junho de 1934, as SS,
leais a Hitler, massacraram cerca de 3 mil integrantes
das AS. O episódio ficou conhecido como a Noite dos
Cristais.

QUESTÃO 21
Em fins do século XVIII, na França, existia ainda uma
organização social baseada em estamentos – chamados
de estados, ou ordens -, herdada da Idade Média. Assim,
toda a população estava dividida em três estados: clero,
nobreza e terceiro estado.
Marque a opção que indique um fato ocorrido durante a
Revolução Francesa.

QUESTÃO 23
Um Estado forte e centralizado era instrumento
indispensável para levantar recursos e levar adiante a
dispendiosa aventura das Grandes Navegações. Os
primeiros europeus a iniciarem o processo das Grandes
Navegações da Era Moderna foram os portugueses.
Marque a opção que indique um dos fatores que
contribuíram para esse pioneirismo.

A) A Convenção decretou “a pátria em perigo” e constituiu
o Tribunal Revolucionário (abril de 1793), encarregado
de organizar a defesa e restabelecer a ordem interna;
B) A primeira Constituição da França ficou pronta em 1791
e determinou que a escravidão nas colônias continuaria;
C) Formou-se uma Convenção Nacional, eleita por sufrágio
universal, isto é, pelo voto de todos os cidadãos
(homens e mulheres);
D) Em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte
aprovou a abolição dos direitos feudais, acabando com
as obrigações devidas pelos camponeses ao rei e à
Igreja.

A) Com a Revolução de Avis, subiu ao trono Dom João I,
apoiado pela burguesia industrial;
B) Diferente de outros países europeus, em 1.143 Portugal
era um reino que ainda lutava pela unificação e sua
independência;
C) Sob o estímulo de Dom Henrique, surgiu em Algarves,
próximo a Sagres, um Centro de Estudos de Navegação;
D) A maioria de sua população vivia da agricultura, o que
lhe conferia a grande determinação de vender toda a
sua produção a outros continentes.
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QUESTÃO 24
Em 1937, quando se aproximava o fim de seu mandato,
previsto na Constituição de 1934, Vargas e seus
colaboradores mais próximos trataram de encontrar um
meio de suspender as eleições marcadas para 3 de janeiro
de 1938. Foi divulgado um suposto plano comunista para
tomar o poder e assassinar autoridades. Getúlio
apresentou aos ministros a nova Constituição, que
instaurava o Estado Novo.
Marque a opção que indique uma das determinações da
nova Constituição.

QUESTÃO 26
D. Pedro I nomeou um Conselho de Estado com dez
integrantes sob sua presidência e encarregou-o de
elaborar a Carta Constitucional. Em 25 de março de 1824,
sem consultar o restante da nação, o imperador outorgou
a primeira Constituição brasileira.
Marque a opção que indique uma determinação da nova
Constituição.
A) Poder Legislativo – Composto por um Senado formado
por representantes eleitos para quatro anos de
mandato, e uma Câmara dos Deputados com cargos
vitalícios;
B) Só poderiam votar os homens de mais de 25 anos que
tivessem uma renda mínima de 100 mil-réis por ano;
C) Poder Judiciário – Formado pelos juízes e tribunais. Os
membros do Supremo Tribunal seriam escolhidos pelos
senadores;
D) Poder Moderador – Exercido pelo imperador. Permitia a
ele interferir em parte no poder executivo.

A) A liberdade de imprensa foi ampliada;
B) O presidente podia dissolver o Congresso, mas não
podia expedir decretos-lei;
C) Alguns partidos foram extintos;
D) A pena de morte foi instituída.
QUESTÃO 25
O atual território brasileiro é hoje três vezes maior do que
as terras atribuídas a Portugal pelo Tratado de
Tordesilhas. O crescimento da colônia ocorreu graças à
ação organizada de bandeirantes, missionários, militares e
pecuaristas.
Marque a opção que indique um dos processos de posse
definitiva pelos portugueses.

QUESTÃO 27
As rebeliões do período regencial foram provocadas por
conflitos entre grupos da camada dominante, dividida
entre liberais e conservadores. Em alguns lugares,
contudo, essas revoltas serviram de estímulo à
deflagração de movimentos de origem social. A respeito
destas rebeliões, assinale V (para verdadeiro) ou F (para
falso):

A) O primeiro Tratado de Utrecht – o governo da França
renuncia às terras que ocupava na margem esquerda
do rio Amazonas e aceita o rio Oiapoque como limite
entre colônia portuguesa e a Guiana Francesa;
B) Tratado de Badajós, Holanda, 1801 – apesar do tratado
de Madri, Portugal continuou com a posse de
Sacramento;
C) Tratado de Santo Ildefonso, Holanda, 1777 – devido à
revolta dos índios dos Sete Povos das Missões, o
Tratado de Utrecht foi anulado em 1761. Portugal ficou
então com a Ilha de Santa Catarina, com a Colônia do
Sacramento e os Sete Povos das Missões;
D) Tratado de Madri, Portugal, 1750 – de importância
fundamental, reforçou o Tratado de Tordesilhas. O
acordo determinou as fronteiras entre terras espanholas
e holandesas na Amazônia e na região do atual estado
de Mato Grosso.

( ) O insatisfação dos fazendeiros e comerciantes contra
o presidente nomeado pelo poder central para a
província do Amapá e a miséria da população, deu
início à Cabanagem;
( ) A Sabinada começou em novembro de 1837 com a
sublevação das tropas e a fuga do governador, tinha
o envolvimento da elite e ocorreu dois anos antes da
Revolta dos Malês;
( ) A Balaiada ocorreu no Maranhão, em 1838. Um dos
grupos era liderado por Manuel Balaio, de cujo nome
derivaria o termo Balaiada. Nas fazendas, muitos
escravos aproveitaram-se da agitação para fugir e
formar quilombos;
( ) A Rebelião Farroupilha teve como causa, os anseios
de autonomia e ideais republicanos de setores das
elites do Rio Grande do Sul e o descontentamento
generalizado da população rio-grandense com os
pesados impostos sobre produtos como o charque.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, F, V;
B) V, F, F, V;
C) F, F, V, V;
D) V, V, V, F.
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QUESTÃO 28
No dia seguinte da manhã de 15 de novembro de 1889, o
Diário Oficial publicava o texto da Proclamação da
República e a composição de um Governo Provisório, com
Deodoro da Fonseca no cargo de presidente. A República
era então um fato consumado.
Marque a opção que indique um dos fatos ocorridos no
governo dos presidentes Deodoro da Fonseca e Floriano
Peixoto.

QUESTÃO 30
O tiro disparado por Getúlio contra o próprio peito
decepcionou as ambições de seus inimigos e lançou o país
no meio de um verdadeiro turbilhão. Notícias de golpe
militar rondaram a República durante todo o ano de 1955.
Marque a opção que indique um dos principais resultados
do governo Juscelino Kubitschek.
A) Expansão da indústria têxtil;
B) Abertura de novas ferrovias, como a Belém-Brasília, que
uniram regiões até então isoladas entre si;
C) Implantação da indústria automobilística;
D) A reforma de Brasília.

A) Deodoro da Fonseca nomeou o baiano Rui Barbosa, que
procurou incentivar a industrialização. Adotou medidas
que diminuíram a emissão de moeda e dificultou o
crédito às empresas;
B) Por causa do encilhamento, Deodoro da Fonseca sofreu
impeachment e foi substituído por Floriano Peixoto;
C) A Revolução Federalista e a Revolta da Armada
chegaram a se unificar e a tomar a cidade de Nossa
Senhora do Desterro, em Santa Catarina. Mas foram
duramente reprimidos;
D) Floriano Peixoto ao assumir a Presidência após a
renúncia de Deodoro, ele tinha feito um acordo com o
Partido Monarquista Paulista, de modo a garantir o
equilíbrio indispensável à consolidação da República.
QUESTÃO 29
A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, deixando
um saldo de mais de 40 milhões de mortos e o precedente
da utilização da bomba atômica contra populações civis.
Com tanta destruição, era de se esperar que a
humanidade, finalmente, enveredasse pelo caminho da
paz e da concórdia.
Marque a opção que indique fatos ocorridos durante a
Guerra Fria.
A) O discurso do presidente Harry Truman em Washington,
inaugurou também a chamada Doutrina Monroe,
segundo a qual os Estados Unidos agiriam para evitar a
ampliação da área sob influência da União Soviética;
B) Em maio de 1949, foi criada a República Federal da
Alemanha (RFA) ou Alemanha Oriental, comunista. Em
outubro, constituiu-se a República Democrática Alemã
(RDA) ou Alemanha Ocidental, capitalista;
C) O secretário de Estado dos Estados Unidos, lançou um
ambicioso programa de ajuda destinado a acelerar a
recuperação dos países europeus: o Plano Truman;
D) A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) foi
uma aliança militar que tinha como principal objetivo
fazer frente à União Soviética e a seus aliados da Europa
oriental.
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