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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 35 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  Didática Geral; 21 a 35  

Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 
O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de número 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

CONTRA A MERA “TOLERÂNCIA” DAS DIFERENÇAS  

Renan Quinalha 

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. Não, não é preciso tolerar.  

“Tolerar”, segundo qualquer dicionário, significa algo como “suportar com indulgência”, ou seja, 

deixar passar com resignação, ainda que sem consentir expressamente com aquela conduta.  

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” um 

poder sobre “o que tolera”. Como se este dependesse do consentimento daquele para poder 

existir. “Quem tolera” acaba visto, ainda, como generoso e benevolente, por dar uma  “permissão” 

como se fosse um favor ou um ato de bondade extrema.  

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos 

padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de estigmatizar 

o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória 

entre o normal e o anormal. 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco como virtude 

individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância, uma manifestação legítima e 

até necessária da igualdade moral básica entre os indivíduos, não é esse o seu sentido 

recorrente nos discursos da política.  

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das 

instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um mundo 

marcado por graves desigualdades estruturais.  

Marcuse identificava dois t ipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso, a tolerância é 

vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade marcadamente injusta em 

suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma 

disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este, no entanto, o discurso 

mais recorrente da tolerância em nossos tempos.  

Assim, quando alguém lhe disser que é preciso “tolerar” a liberdade das mulheres, os direitos das 

pessoas LGBT, a busca por melhores condições de vida das pessoas pobres, as reivindicações 

por igualdade material das pessoas negras, dentre outros segmentos vulneráveis, simplesmente 

não problematize esse discurso.  

Admitir a existência do outro não significa aceitá-lo em sua particularidade como integrante da 

comunidade política. É preciso, ensina Axel Honneth, valorizar os laços mais profundos de 

reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da 

tolerância, pode ajudar a promover. 

Diversidade é um valor em si mesmo e não depende da concordância dos que ocupam posições 

de privilégios. Direitos e liberdades não se “toleram”. Devem ser respeitados e promovidos, por 

serem conquistas jurídicas e políticas antecedidas de muitas lutas.  

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas na 

verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de ninguém 

para existir. 

 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: 12 abr.  2016. [Adaptado] 

Glossário 

 Axel Honneth (1949): Filósofo e sociólogo alemão, é diretor do Institut für Sozialforschung, da 

Universidade de Frankfurt, instituição na qual surgiu a chamada Escola de Frankfurt.  

 Herbert Marcuse (1898-1979): Sociólogo e filósofo alemão, naturalizado norte-americano, pertenceu à 

Escola de Frankfurt.   



2     Prefeitura Municipal de Ceará Mirim  Concurso Público 2016 Professor de História 

01. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) confrontar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância.  

B) caracterizar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância. 

C) justificar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

D) problematizar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

 

 

02. Em sua totalidade, o texto apresenta-se como 

A) injuntivo, uma vez que propõe orientações para o enfrentamento do discurso mais 
recorrente sobre a intolerância.  

B) explicativo, uma vez que justifica pontos de vista a respeito do discurso mais recorrente 
sobre a tolerância. 

C) argumentativo, uma vez que defende ponto de vista a respeito do discurso mais recorr ente 
sobre a tolerância. 

D) descritivo, uma vez que caracteriza o discurso mais recorrente a respeito da tolerância.  
 

 

03. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela -se a partir do 

A) título, sinalizada pela preposição “contra”, pelo adjetivo “mera” e pelas aspas.  

B) oitavo parágrafo, sinalizada pelo elemento coesivo “assim” e pela forma verbal imperativa 
“problematize”. 

C) primeiro parágrafo, sinalizada pela citação direta “É preciso tolerar a diversidade”.  

D) penúltimo parágrafo, sinalizada, explicitamente, pela conclusão, que se estende até o 
parágrafo final. 

 

 

04. Em conformidade com o gênero discursivo, a linguagem do texto apresenta -se tendente à 

A) conotação, à  implicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oral idade. 

B) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

C) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

D) conotação, à implicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão. 

 

 

05. Considere o parágrafo: 
 

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é 

diferente dos padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente 

do desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da cultura 

hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal.  
 

Com o período anterior, o vocábulo destacado estabelece relação semântica de  

A) adição. 

B) contraposição. 

C) conclusão. 

D) explicação. 
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06. Considere o parágrafo: 
 

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso (1º), 

a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade 

marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso (2º), 

ele (3º) trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade 

igualitária. Não é este (4°), no entanto (5°), o discurso mais recorrente da tolerância em 

nossos tempos. 
 

Os elementos coesivos em destaque que retomam informação presente no período 

imediatamente anterior são 

A) o segundo e o quinto. 

B) o terceiro e o quinto. 

C) o primeiro e o quarto. 

D) o segundo e o quarto. 

 

 

07. Nos sétimo, oitavo e nono parágrafos, há citações do discurso alheio que se apresentam sob 

forma 

A) indireta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e endossam a perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

B) direta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e se contrapõem à perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

C) indireta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e endossam a perspectiva 
focada pelo autor do texto. 

D) direta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e  se contrapõem à 
perspectiva focada pelo autor do texto.  

 

 

08. Considere o parágrafo: 
 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco (1º) como 

virtude individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na  tolerância, uma 

manifestação legítima e até (2º) necessária da igualdade moral básica entre os 

indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política.  
 

Os vocábulos em destaque pertencem  

A) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

B) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

C) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  

D) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  
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09. Considere o período: 
 

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade 

das instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um 

mundo marcado por graves desigualdades estruturais.  
 

O pronome em destaque funciona como sujeito  

A) de oração subordinada, retoma o conjunto das informações presentes na oração principal 
e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações.  

B) da oração principal, retoma parte das informações presentes nas orações subordinadas e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

C) da oração principal, retoma o conjunto das informações presentes nas orações 
subordinadas e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações. 

D) de oração subordinada, retoma parte das informações presentes na oração principal e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

 

10. Considere os trechos:  
 

Trecho 1  

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. 
 

Trecho 2 

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” 

um poder sobre “o que tolera”.  
 

Trecho 3 

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas 

na verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de 

ninguém para existir. 
 

As aspas foram utilizadas, 

A) pela mesma razão, em todos trechos.  

B) por razões diferentes, em todos trechos.  

C) pela mesma razão, apenas nos dois primeiros trechos. 

D) por razões diferentes, apenas nos dois últimos trechos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



Prefeitura Municipal de Ceará Mirim  Concurso Público 2016  Professor de História        5 

 
 

Didát ica  Ge ra l            11  a  20  
 

 

11. Apesar dos debates entre os especialistas da Didática acerca do seu objeto, do seu conteúdo 
e do seu status epistemológico, há alguns consensos, segundo o professor J.C. Libâneo, que 
garantem o balizamento dessa disciplina. Em relação a esses consensos, considere as 
seguintes afirmações de duas especialistas em Didática.  

 

I 
A Didática é um ramo da ciência pedagógica voltado, intencionalmente, para a 
formação do estudante, com finalidades educativas. 

II 
A Didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem, 
especificamente os nexos e as relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender.  

III 
A Didática é uma disciplina teórica que encara a prática de ensino como um processo 
neutro. 

IV 
A Didática tem como foco o estudo dos processos que explicam as aprendizagens 
dos estudantes em contexto escolar.  

 

Das afirmações, aquelas que representam posições consensuais sobre Didática são  

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e II.  
 
 
12. Toda Didática pressupõe uma concepção de sociedade, de escola, de educação e de ser 

humano. Em razão disso, a história da educação tem possibilitado relacionar a Didática a 
diferentes Tendências Pedagógicas. No quadro a seguir, há a caracterização de uma dessas 
Tendências. 

 

Visa ao aperfeiçoamento da ordem social vigente. O interesse da escola é produzir 
indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Os métodos de ensino estão 
pautados em procedimentos que assegurem a transmissão e a recepção de 
informações. O professor é o elo entre a verdade científica e o estudante.  

As características apresentadas no quadro correspondem à Tendência Pedagógica 

A) Liberal Renovada Progressivista.  

B) Liberal Renovada não Diretiva.  

C) Liberal Conservadora. 

D) Liberal Tecnicista. 
 
 
13. A organização didática para o ensino de um conteúdo, tomando como fundamento a Teoria 

da Aprendizagem Significativa de D. Ausubel, necessita considerar que  

A) a aprendizagem significativa é uma via eficiente para mudar as ideias prévias d os 
estudantes (mudança conceitual).  

B) o modelo de Ausubel dá ênfase à formação de habilidades cognitivas , o que não se 
adequa ao uso de aulas expositivas. 

C) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve levar os estudantes a se 
motivarem e a ter a disposição de relacionar a informação nova com suas estruturas 
cognitivas. 

D) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve promover a reestruturação 
cognitiva pela via da acomodação de informação, usando conflitos cognitivos.  
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14. Os conteúdos do currículo escolar podem ser organizados segundo diferentes perspectivas, 
como a disciplinar, a transdisciplinar, a interdisciplinar, a multidisciplinar e a metadisciplinar. 
No quadro a seguir, apresentam-se características de uma dessas perspectivas. 

 

Disciplinas utilizadas para o estudo de um tema específico, sem que sejam 
reveladas as relações entre elas. Especialistas autônomos e independentes são 
chamados a contribuir para a solução de um problema.  

Essa caracterização corresponde à perspectiva  

A) Multidisciplinar.    C) Metadisciplinar. 

B) Interdisciplinar.    D) Transdisciplinar. 

 
15. Em uma reunião pedagógica com professores iniciantes , foram discutidas as quatro ideias 

explicitadas no quadro a seguir, como parte de uma reflexão crítica sobre os métodos de 
ensino. 

 

Ideia I 
Os métodos de ensino são determinados pela relação objetivo – conteúdo e 
referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos de ensino.  

Ideia II 
Os métodos de ensino implicam uma sucessão planejada e sistematizada de 
ações, tanto do professor quanto dos estudantes.  

Ideia III Os métodos de ensino não requerem a utilização de meios ou recursos de ensino.  

Ideia IV 
Os métodos de trabalho em grupo têm por finalidade principal obter a 
competitividade dos alunos na realização de suas tarefas.  

 

Dentre essas ideias, as que se mostram coerentes com as perspectivas atuais da didática são  

A) II e IV.    C) I e II. 

B) I e III.   D) III e IV. 
 

 
16. O planejamento de ensino é uma das atividades profissionais mais relevantes dos 

professores. Planejar é um ato por meio do qual o professor estabelece uma série de 
decisões baseadas em diferentes conhecimentos profissionais. Dessa forma, no 
planejamento de ensino,  

A) o plano de aula tradicional está fundamentado no conceito de zona de desenvolvimento 
próximo como condição indispensável para se assimilar os novos conteúdos.  

B) os conteúdos conceituais são planejados com independência dos conteúdos 
procedimentais e dos ati tudinais. 

C) os planos de aula são elaborados como documentos fechados e complexos que não 
devem ser modificados de um ano para outro. 

D) os objetivos determinam a estrutura e o desenvolvimento do planejamento das atividades 
de ensino. 

 
17. Atualmente, a escola precisa desenvolver estratégias didáticas, considerando que os seus 

alunos nasceram e cresceram na sociedade da informação. Em relação a esses estudantes e 
ao uso das novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs), leia as afi rmações a 
seguir.   

 

I 
O uso das novas TICs, na sala de aula, limitam o papel educativo do professor na 

escola. 

II 
Os hipertextos e as possibilidades de múltiplas tarefas realizadas simultaneamente 

podem ser utilizados em sala de aula.  

III As novas TICs facilitam a interação social em espaços diversos de aprendizagem.  

IV 
A disponibilidade de recursos, como as lousas digitais, determinam os objetivos e os 

conteúdos das aulas. 
 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III.    C) II e IV. 

B) I e IV.   D) II e III. 
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18. Para Perrenoud, cabe ao professor saber organizar e dirigir situações de aprendizagem 
construtivistas, o que corresponde a uma das atividades didáticas  desse profissional. As 
ideias a seguir dizem respeito a competências do professor para organizar e desenvolver 
suas atividades didáticas. 

 

Ideia I 
Considerar as concepções e as representações prévias dos estudantes, que 

podem facilitar ou obstaculizar as novas aprendizagens.  

Ideia II Combater e rechaçar os erros durante a aprendizagem. 

Ideia III 
Envolver os estudantes em atividades de pesquisas e em projetos de 

conhecimentos. 

Ideia IV Priorizar o desenvolvimento de exercícios de fixação baseados no condutismo.  
 

Considerando as orientações didáticas atuais, estão corretas as ideias 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
 
19. Ao planejar suas aulas, uma professora decide organizar os conteúdos de um determinado 

tema e avaliá-los de forma processual. Nesse sentido, estabelece quatro decisões 
explicitadas a seguir. 

 

Decisão I 
Avaliar e outorgar pontuação a todas as atividades realizadas pelos 

estudantes durante a aprendizagem como questão de destaque.  

Decisão II 
Com os resultados das aprendizagens, durante o processo, fornecer as 

ajudas necessárias aos estudantes.  

Decisão III 

Anotar falas significativas, o desempenho e as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes, em fichas de acompanhamento, para ter um perfil da 

aprendizagem da turma. 

Decisão IV 
Limitar a avaliação à apreciação sobre a aprendizagem conceitual dos 

estudantes. 
 

Das decisões explicitadas, as que se mostram coerentes com as propostas de avaliação 
processual são 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 

 
20. Leia o trecho reproduzido a seguir.  
 

Escolher livros é escolher recursos de opção ao processo de ensino -aprendizagem, é 
escolher conhecimento e valores (porque em todo conhecimento existem valores  e 
intenções) que substanciam esse processo. É este o conceito que fundamenta a 
orientação supervisora das decisões dos professores sobre os livros a serem adotados.  

Range! . M. Supervisão: do Sonho à ação - uma prática em transformação. In Naura Syria Carrapeto Ferreira 
(org). Supervisão Educacional para uma escola de qualidade em formação  4ª edição:  São Paulo: Cortez 
Editora. 2003, p, 69 - 96. f 

 

Para decidir qual livro didático adotar, o professor deve 

A) escolher um livro que valorize o pensamento convergente, uma vez que isso facilita  a 
aprendizagem criativa. 

B) escolher um livro melhor ilustrado, uma vez que isso é o que determina a compreensão 
dos estudantes. 

C) considerar os pré-requisitos dos componentes curriculares anteriores. 

D) considerar o Projeto Político Pedagógico da escola.  
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         21  a  35  
 

 

21. O historiador M. Rostovtzeff afirma que, nos dois primeiros séculos de sua existência, o 

Império Romano era indiscutivelmente rico e, em comparação com outros períodos, próspero.  

Analise as afirmativas seguintes que tratam do quadro econômico do Império R omano nesse 

período. 
 

I 

A prosperidade do Império deveu-se, sobretudo, ao domínio de férteis distritos 

agrícolas, pastagens extensas para a criação de gado em larga escala, florestas 

virgens, inexploradas, rios e mares ricos de pesca.  

II 

A agricultura foi marcada por grande progresso técnico, uma vez que os grandes 

senhores de terras, desistindo do trabalho escravo, arrendavam as propriedades aos 

pequenos agricultores mais interessados na adoção de novas técnicas agrícolas.  

III 

A mineração e a metalurgia passaram por grande aperfeiçoamento técnico, pois, 

nessa área, o Estado não interveio, mas deixou a exploração nas mãos de 

aventureiros que tinham de confiar no esforço próprio ou na ajuda de grandes 

contingentes de escravos.  

IV 

As atividades produtivas baseavam-se na agricultura e na pecuária, ampliando-se 

imensamente a área de cultivo de cereais, da vinha e da oliveira, incluindo terras do 

norte da África, a Gália, a Grã-Bretanha e a Espanha. 

Com relação ao quadro econômico do Império Romano nos dois p rimeiros séculos de sua 

existência, estão corretas as afirmativas:  

A) I e II.     C) II e III. 

B) I e IV.    D) III e IV. 

 
22. Pode-se considerar que a aristocracia, camada dominante no Ocidente medieval, é tipificada 

pelo controle de diferentes aspectos. Entre as características emblemáticas da aristocracia 

feudal, destaca-se  

A) o castelo, que é o coração a um só tempo prático e simbólico do poder dessa categoria e 

de sua dominação sobre as terras e os homens, manifestando sua posição dominante e 

separada no seio da sociedade. 

B) a guerra, que era a principal atividade da aristocracia e a mais digna a seus olhos, de que 

resultou os frequentes e grandes conflitos, do século XI ao XIII, entre reis e grandes 

príncipes feudais, semeando uma violência sem limites, em prejuízo dos camponeses. 

C) o amor cortês, que era pregado pela igreja como a virtude cristã por excelência, 

estimulando a aristocracia a ser caridosa e, com suas dádivas generosas, a auxiliar a 

Igreja na assistência aos mais pobres.  

D) a caça, que era uma atividade típica da nobreza e recebia o apoio da Igreja, pois tanto 

servia para extravasar o ímpeto belicoso da aristocracia como era a mais importante fonte 

da alimentação carnívora das mesas nobres.  

 
23. No século XVI, o Concílio de Trento propunha-se a discutir aspectos que tinham sido 

questionados pelos movimentos reformados, não obstante tais doutrinas já serem objeto de 

discussões e debates anteriormente às críticas protestantes.  

Considerando o contexto teológico-doutrinário do Concílio de Trento, analise as afirmativas a 

seguir: 
 

I 

A devotio moderna, dando valor à inserção no mundo, enfatizava a prioridade da 

ação, depreciando a ênfase medieval na vida monástica dedicada à contemplação e 

à meditação. 
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II 

Um grupo conhecido como os spirituali, presente no Concílio de Trento, 

compartilhava muitos pontos de vista dos protestantes, mas, ao contrário de Lutero, 

renunciou às consequências das convicções deste pela crença no papel de uma 

Igreja como instituição visível.  

III 

Uma tendência no seio da Igreja, denominada “agostiniana”, acreditava que os 

esforços humanos para a superação do pecado são deficientes e que esses esforços 

desempenham apenas papel limitado na santificação.  

IV 

O segmento constituído pelos tomistas, presente no Concílio de Trento , argumentava 

que o indivíduo pode se preparar para a justificação, e que as boas obras são, aos 

olhos de Deus, um valor em si mesmas. 

Considerando o contexto teológico-doutrinário da Contrarreforma, estão corretas apenas as 

afirmativas  

A) I e III.  B) II, III e IV.  C) II e IV.  D) I, II e IV. 

 
24. A partir da segunda metade do século XVIII, a crise final do feudalismo na Europa Centro -

Oriental deu origem às transformações econômicas ligadas ao triunfo do capitalismo e a uma 

série de mudanças na estrutura sociopolítica dessas sociedades. Entre essas mudanças, 

constata-se que, 

A) frente à ascensão da burguesia, a aristocracia, sem condições de confrontá -la 
autonomamente na Revolução Inglesa, buscou o amparo do aparelho estatal, aliando -se 
aos reis e dando origem às formas denominadas “despotismo esclarecido”.  

B) nas regiões orientais, a debilidade econômica da aristocracia e a importância numérica da 
burguesia resultaram na completa abolição do direito feudal e na afirmação de uma 
política do tipo absolutista. 

C) diante dos radicalismos ideológicos, que se tornaram intensos depois das revoluções 
burguesas, e das tensões entre os diversos segmentos sociais, os reis gradativamente 
ampliaram as condições de arbitragem para a manutenção do equilíbrio soc ial. 

D) nas regiões ocidentais, a supremacia da aristocracia era contestada pelo poder econômico 
e financeiro da burguesia, a qual triunfaria na Revolução Francesa.  

 

25. Geralmente, busca-se a origem do capitalismo moderno nas grandes invenções mecânicas d o 

século XVIII. No entanto, seus elementos comerciais e financeiros surgiram muito antes. Em 

termos teóricos, o sistema capitalista caracteriza-se por elementos jurídicos, técnicos e 

psicológicos.  

Considerando o capitalismo em sua dimensão teórica, analise as seguintes afirmativas: 
 

I 

O capitalismo repousa sobre o princípio da apropriação privada dos meios de 

produção, os quais são retidos por homens que, em geral, conservam a direção das 

empresas e não participam das tarefas de execução.  

II 

O valor do produto da empresa deve ser repartido entre os colaboradores da obra de 

produção para pagamento de serviços, sob a forma de salários para os operários, de 

juros para os financiadores e de lucro para o proprietário da empresa.  

III 

O fundamento jurídico do capitalismo inclui a liberdade econômica, (os proprietários 

das empresas dispõem livremente dos seus bens), a livre  concorrência e a liberdade 

de trabalho, não sendo admitida nenhuma regulamentação por parte de autoridade 

superior. 

IV 

O sistema capitalista caracteriza-se por métodos de produção muito aperfeiçoados, 

os quais servem para dotar de maior eficácia o trabalho humano, por uma 

substituição geral da ferramenta pela máquina movida por uma força externa.  

Quanto aos aspectos teóricos do capitalismo, estão corretas apenas as afirmativas 

A) I, II e IV.    C) III e IV. 

B) I e II.     D) I, III e IV. 
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26. Em termos de intercâmbio comercial, a América Latina incorporou-se ao mercado mundial à 

época da Revolução Industrial. No período de 1870 a 1914, no contexto da expansão 

imperialista, o quadro da América Latina sofreu mudanças, entre as quais identifica -se: 

A) a utilização de tecnologia moderna e de uma organização eficaz nas empresas que 
elevavam significativamente a renda nacional, possibilitando o acesso das massas desses 
países aos bens de consumo da indústria têxtil, de calçados, de móveis, etc.  

B) a concentração de investimentos de capitais no setor exportador, com reduzida influência 
sobre o aumento da capacidade produtiva industrial, resultando numa economia 
dependente da demanda externa de produtos primários.  

C) a predominância incontestável dos investimentos norte-americanos desde o final da 
Guerra de Secessão, voltados para a construção e manutenção de ferrovias e empresas 
de serviços públicos, como distribuição de gás, empresas de telefone, de luz, de água 
potável, etc. 

D) a crença na doutrina do “destino manifesto”, que justificava o expansionismo norte -
americano no continente, defendendo que a diferença entre os países residia na posição 
distinta que ocupavam no conjunto de um sistema mundial de dominação ou de 
subordinação, cada qual fundando sua existência na do outro.  

 
27. O historiador David Thomson afirma: 
 

O cenário mundial em 1914, em termos amplos, era o de uma interdependência 

econômica mais intensa, combinada com uma separação política mais severa; de 

progresso econômico e social, no sentido de mais elevados padrões de vida e de 

conforto, combinado com tensões crescentes na sociedade, entre o capital e o trabalho; 

de grande progresso material, combinado com o empobrecimento cultural.  

(THOMSON, David. Pequena história do mundo contemporâneo , p. 53) 
 

À luz dessas considerações, analise as seguintes afirmativas:  
 

I 

As maiores facilidades e os menores custos do transporte, bem como a extinção de 

todas as barreiras à imigração, resultaram em grandes levas migratórias no século 

XX, maiores que as migrações ocorridas no século XIX.  

II 

Os países mais desenvolvidos economicamente procuravam proteger suas 

manufaturas ou seu comércio, por meio de controles governamentais, subsídios e 

tarifas, encerrando-se uma era marcada por uma quase completa liberdade de 

comércio. 

III 

As Ilhas Britânicas, por sua industrialização precoce e pioneira, haviam -se tornado 

absolutamente dependentes do comércio mundial, não somente para manter seu 

padrão de vida, mas também para suprir as necessidades básicas de sua 

subsistência. 

IV 

A estabilidade dos governos das grandes potências favorecia a modelagem da 

moderna sociedade industrial e urbana, tendo sido superadas as grandes greves e a 

agitação das sufragistas que marcaram as tensões sociais do século XIX.  

Em relação ao cenário mundial no período anterior à Primeira Guerra Mundial, estão corretas 

as afirmativas 

A) III e IV. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) I e IV. 
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28. Ao analisarmos o processo de organização do sistema produtivo no Brasil colonial, 

observamos sua íntima vinculação com as relações predominantes de trabalho então 

estabelecidas e com o tipo de ocupação fundiária dominante, que marcariam a nossa histó ria. 

Essa vinculação é resultante  

A) do empreendimento açucareiro, cuja rentabilidade dependia do trabalho do nativo 
escravizado e da farta concessão de sesmarias.  

B) do investimento prioritário na exploração de minérios, cuja plena execução estava atrela da 
ao labor compulsório e ao latifúndio.  

C) da exploração da lavoura canavieira, cujos fundamentos estavam alicerçados no sistema 
de plantation. 

D) da implementação da atividade mineradora, que se apoiava na mão de obra livre e em 
grandes extensões de terras. 

 

 

29. Durante a década de 1960, discutia-se o caráter harmonioso das relações étnicas no Brasil. 

De um lado, afirmava-se sua efetiva realidade cultural, tendo como seu maior representante 

Gilberto Freyre. De outro lado, parcela do movimento negro destacava isso como um ideal 

político a ser alcançado. 

Nesse contexto, a discussão revela 

A) a influência decisiva de matizes da mentalidade conservadora na formação da identidade 
étnica e cultural brasileira.  

B) a propagação e a consolidação, na sociedade, das  memórias de grupos representativos de 
setores econômicos hegemônicos. 

C) o confronto entre distintas representações sobre a natureza das relações sociais, que, 
posteriormente, colocaram em xeque a concepção de democracia racial.  

D) o gradativo consenso a respeito do mito da confraternização étnica, a partir da construção 
de representações identitárias.  

 

 

30. Ao elaborar aula sobre a concepção de cidadania, um professor de História utilizou como 

base a seguinte citação: 
 

Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O 

cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos incompletos 

seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não se beneficiassem de 

nenhum dos direitos seriam não-cidadãos. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. p. 9. 

Fundamentando a análise dessa citação, deve-se considerar que 

A) no período imperial, o acesso à efetiva cidadania atingiu o auge, sobretudo , a partir da 
libertação dos escravos. 

B) no período colonial, o analfabetismo constituiu considerável barreira para o acesso aos 
direitos políticos, gerando uma cidadania incompleta.  

C) a conquista da plena cidadania somente foi possível, para a maioria da população, a partir 
da Constituição de 1824. 

D) o usufruto pleno da cidadania foi, durante séculos, condição inerente das classes 
proprietárias. 
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31. Tornou-se lugar-comum dizer que, em nossa sociedade, a mídia é quase onipresente. Somos 

bombardeados por ela. Por isso, os meios de comunicação alteraram nossa maneira de ver a 

realidade que nos cerca, com o impacto cumulativo, a longo prazo, sobre as representações 

de mundo de seus consumidores. Assim, nos últimos 50 anos, consolidou-se, no Brasil, uma 

indústria da comunicação de massas, que é o principal veículo de informação (e 

entretenimento) de dezenas de milhões de pessoas.  

Adaptado de MIGUEL, Luís Felipe, Retrato de uma ausência. Revista Brasileira de História , São Paulo, 2000. 

O referido impacto tem, entre suas consequências, o fato de que a mídia  

A) privilegia a formação crítica dos cidadãos, graças à reconhecida qualidade do seu trabalho 
junto à sociedade. 

B) concentra sua atuação na prestação de informações consistentes e valorização da 
pluralidade cultural. 

C) promove a imparcialidade na comunicação das notícias e a defesa dos interesses da 
coletividade. 

D) exerce influência, de forma relevante, e por vezes decisiva, em múltiplos episódios de 
nossa  história. 

 

 

32. A partir de sua escolha como sede das Olimpíadas de 2016, a cidade do Rio de Janeiro 

passou por diversas intervenções urbanísticas, sob coordenação estatal. Mas, resguardadas 

as singularidades desses períodos históricos, essas intervenções, assim como ocorreu ali no 

início do século XX, durante o contexto da denominada Revolta da Vacina, desencadearam 

apoios e protestos de diferentes grupos sociais.  

Os protestos vinculados aos dois eventos citados têm em comum o fato de que  

A) decorreram de revoltas belicosas das politizadas classes médias urbanas. 

B) resultaram do deslocamento urbano compulsório de setores sociais vulneráveis.  

C) derivaram da remoção de moradias infectas instaladas no centro da cidade.  

D) redundaram da insatisfação com remoções ocorridas em comunidades perifé ricas.       

 

 

33. A história do Brasil, desde o período colonial, é plena de movimentos sociais de resistência, 

seja a partir das populações nativas, dos escravos, mestiços e mulatos. Já no período 

republicano, esse processo engloba a organização dos trabalhadores do campo e da cidade, 

em ligas e sindicatos. Entretanto, constata-se que a escrita dessas experiências históricas é 

expressa, por vezes, de formas antagônicas.   

Essa constatação decorre do fato de 

A) o registro historiográfico incorporar diferentes perspectivas teórico-metodológicas e 
analíticas. 

B) a historiografia contemporânea não ter a mesma precisão e o rigor científico da escola 
metódica. 

C) os estudos historiográficos mais recentes serem elitistas e secundarizarem as ações da 
gente comum. 

D) as distintas concepções historiográficas privilegiarem os documentos oficiais na 
reconstituição do passado. 
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34. No contexto de 1964, essas foram as manchetes de alguns dos principais jornais do país.  

 

Manchete do jornal O Estado de S. Paulo, de 3 de abril de 1964. 

 

 

 

Manchete do jornal O Globo, de 2 de abril de 1964. 
 

 

"Fugiu Goulart e a democracia está sendo restaurada" 
 

 

 

 

Manchete do jornal Correio da Manhã, de 2 de abril de 1964.  

 

"Lacerda anuncia volta do país à democracia" 
 

 

Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br>. Acesso em: 28 maio 2016.  

 

A análise das manchetes selecionadas demonstra que 

A) o posicionamento dos dirigentes de jornais foi de manifesto compromisso com a defesa da 
legalidade institucional.  

B) as estratégias de comunicação utilizaram o eufemismo e extrapolaram a informação 
objetiva, de caráter jornalístico.  

C) o objetivo fundamental das mobilizações ocorridas, isto é, de defesa da democracia 
brasileira, fora plenamente atingido.  

D) a posição preponderante observada teve como sua base de sustentação a defesa da 
Constituição brasileira. 

 

 

35. No contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a política da boa vizinhança difundida 

pelos Estados Unidos da América conquistou a adesão brasileira ao bloco dos países aliados, 

materializada em meados de 1942, com a construção de Parnamirim Field, base norte-

americana sediada em Natal, no Rio Grande do Norte.  

Uma das principais implicações derivadas dessa adesão brasileira foi  

A) o inevitável fortalecimento das forças democráticas, responsáveis pela derrubada do 
Estado Novo, com a instalação de um governo de natureza antioligárquica no Rio Grande 
do Norte. 

B) a expressiva rejeição ao processo de americanização ocorrido durante a presença de 
milhares de americanos em Natal, tidos, à época, como tropas ostensivas de ocupação.  

C) a criação de uma situação insólita, que evidenciou as contradições existentes entre os 
ideais norteadores da luta travada na Europa e os princípios que sustentavam o governo 
Vargas. 

D) o gradual rompimento da influência americana sobre o governo brasileiro no pós -guerra, a 
partir das orientações elaboradas e disseminadas pela ESG, Escola Superior de Guerra.  

 

 


