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HISTÓRIA
1. "Em 1701, a Coroa determinou um afastamento para o criatório de, no mínimo, dez léguas a
partir da área de plantio da cana"Simonsen. Roberto C. História econômica do Brasil: 1500/1820.
10. ed. São Paulo: Nacional, 1978 (Brasiliana, 5). (Adaptado).
- Essa determinação realizada desde a Carta Régia de 1701 teve como objetivo:
A) Garantir a preservação e o desenvolvimento das atividades econômicas da Colônia Portuguesa
na América contra as ameaças de outras nações colonialistas, especialmente os holandeses e
franceses;
B) Estimular o desenvolvimento da atividade pecuária que estava se tornando mais lucrativa para
o empreendimento da colonização;
C) Reservar as áreas do litoral para o cultivo da cana de açúcar que tinha se mostrado lucrativa e
que não poderia ter a sua área ocupada com as atividades pecuárias, de potencial econômico
menor;
D) Deslocar a produção açucareira para o interior, pois as qualidades do solo nos sertões haviam
se mostrado mais propícias para a cana de açúcar e o transporte de mercadorias;
E) Realizar o projeto de interiorização das atividades econômicas na colônia, na medida em que
essas poderiam ser melhor gerenciadas pelos senhores de engenho, únicas instâncias
administrativas da Coroa Lusitana na Colônia.
2. "O Tio Sam está querendo Conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana
melhorou o seu prato ... Eu quero ver, eu quero ver eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro para o
mundo sambar ..." (Assis Valente) Moura, Gerson. Tio Sam chega ao Brasil - a penetração cultural
americana. São Paulo: Brasiliense, 1986 (Adaptado)
- Em 1945 é eleito Presidente do Brasil o General Eurico Gaspar Dutra, apoiado pelo PSD-PDT,
partidos ligados à Getúlio Vargas. Num mundo da chamada Guerra Fria, foram características e
ações do governo Dutra:
A) Foi alinhado de forma decisiva aos governos da China, da União Soviética e de Cuba;
B) O governo Dutra rompeu as relações diplomáticas com os Estados Unidos e proibiu a entrada
de empresas estrangeiras no Brasil, incentivando as exportações;
C) Apoiou amplamente os trabalhadores, reajustando sistematicamente os salários e incentivando
o movimento sindical;
D) Foi alinhado de forma decisiva aos Estados Unidos, colocou na ilegalidade o partido comunista
e rompeu relações diplomáticas com a União soviética;
E) Com o amplo apoio das entidades dos trabalhadores, o governo Dutra incentivou as empresas
nacionais, incentivando as exportações e a organização sindical.
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3. "Com a criação dos sindicatos profissionais moldados em regras uniformes e precisas, dá-se às
aspirações dos trabalhadores e às necessidades dos patrões expressão legal e autorizada. O
arbítrio, tanto de uns como de outros, gera desconfiança, é causa de descontentamento, produz
atritos que estalam em graves e lock-outs. Os sindicatos e associações de classe serão os
para-choques dessas tendências antagônicas. (Lindolfo Collor, Ministro do Trabalho entre 1930 a
1932)". Ítalo Tronca. Revolução de 30: a dominação oculta. São Paulo: Brasiliense, 1983.
(Adaptado).
- Considerando o período ressaltado no texto, marque a opção correta para característica do
movimento sindical no Brasil da chamada Era Vargas.
A) Pluralidade do debate e das ideias políticas;
B) Incentivo aos princípios liberais e previdência privada;
C) Defesa da privatização da saúde e da previdência pública;
D) Sindicatos como intermediários entre capital e trabalho e direitos trabalhistas sob a tutela do
Estado;
E) Legislação trabalhista construída de forma consensual e democrática.
4. "Finda a sessão no Centro das Classes Operárias, a massa popular que saiu daquele Centro
juntou-se à que estacionava nas suas imediações e assim formando um numeroso grupo de cerca
de 2 mil pessoas, marchou pela Praça da República, Rua do Theatro, Largo de S. Francisco e Rua
do Ouvidor. Pelo caminho levantavam gritos contra a vacina e os seus defensores e a polícia. Em
frente às redações dos jornais davam palmas e aclamações a uns e vaias a outros (...). Correram
com insistência boatos de manifestações de desagrado aos jornais. O Dr. Chefe de Polícia
mandou que imediatamente partisse para a Rua do Ouvidor uma força de 60 praças de cavalaria,
a garantir os jornais, dos quais dois aceitaram essa medida de prevenção, os nossos colegas do
Jornal do Commercio e O Paiz. Alguns grupos, de fato, passaram em vozeria pela Rua do Ouvidor,
mas nenhum desacato grave foi praticado." Gazeta de Notícias, em 13 de novembro de 1904
(Adaptado).
- Considerando as temáticas de saneamento, saúde e doença no início da República temos a
Revolta da Vacina. A vacinação obrigatória defendida por Oswaldo Cruz teve como base as ideias:
A) Do Liberalismo, defendido por Adam Smith;
B) Da Democracia; propagado por Alexis de Tocqueville;
C) Do Socialismo, defendido por Lênin;
D) Do Positivismo, criado por Auguste Comte;
E) Do Higienismo, defendido por Louis Pasteur.
5. São considerados processos que estão na base da crise do Segundo Império no Brasil e
estímulos para a propagação dos ideais republicanos:
A) A Questão Social; A Questão Sanitária, A Abolição da Escravatura;
B) A Questão Religiosa; A Questão Militar; A Abolição do Trabalho Escravo;
C) A Questão da Lei de Terras; A Questão Indígena; A Abolição;
D) A Questão Marítima; A Questão Religiosa; A Questão Territorial;
E) A Abolição; A Questão Política; A Questão Ambiental.
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6. O chamado Período Regencial no Brasil foi marcado por diversas revoltas. Dentre as mais
importantes temos a Revolta dos Malês, que:
A) Foi organizada desde as lideranças dos senhores latifundiários, interessados na contestação da
cobrança de impostos do governo central sediado no Rio de Janeiro;
B) Foi liderada por escravos e libertos seguidores da religião muçulmana que sabiam ler e
escrever. Em 1835, os malês se rebelaram em Salvador;
C) Foi liderada por comerciantes de grosso trato que estavam interessados na continuidade do
comercio com a metrópole e desejavam a continuidade do sistema colonial;
D) Foi a reação da população maranhense contra o aumento dos poderes dos prefeitos
conservadores e a diminuição da influência dos liberais;
E) Se desenrolou na então Província do Pará em 1835, quando os malês depuseram o presidente
da Província e ocuparam Belém. Se constituiu em luta contra a miséria da população.
7. Sobre as principais características da Assembleia Constituinte de 1823 o início do I Império, é
correto afirmar, EXCETO:
A) Composta de oitenta deputados que representavam catorze províncias;
B) Em sua formação contou basicamente com bacharéis, padres, magistrados, grandes
proprietários rurais e funcionários públicos;
C0 Com as condições postas por Pedro I, foram formados dois blocos opostos: de um lado o
Imperador e os conservadores, de outro, os liberais, os quais dominavam a Assembleia;
D) Com as posições da Assembleia, em 12 de novembro de 1823, Pedro I dissolve a Constituinte,
sendo diversos deputados presos e/ou deportados;
E) A Constituinte de 1823 elaborou uma Carta Magna Outorgada que concentrava, pelo dispositivo
do Poder Moderador, todos os poderes nas mãos do Imperador Pedro I.
8. "Muitos africanos não abandonaram a religião em que foram criados na África e a transmitiram a
seus filhos e netos crioulos. Mas a praticavam com muito cuidado a fim de evitar a repressão das
autoridades, que em geral viam com maus olhos os batuques noturnos e muitas vezes destruíram
os santuários com violência e prendiam os que neles se encontravam. Entre os presos podia estar
um escravo ou liberto que não perdia a missa aos domingos, mas tocava o tambor ritual num
terreiro no qual os deuses ou ancestrais se apossam do corpo dos fiéis. Nisso não via ele
contradição, pois o panteão africano se ampliar a com os santos católicos e nestes identificava
entidades trazidas da África."Costa e Silva, Alberto da. População e Sociedade. In: Schwarcz, L.
M. (Direção) Crise Colonial e Independência: 1808-1830. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.
(Adaptado).
- Sobre a cultura e a religiosidade africana no Brasil Colonial é correto afirmar:
A) Mesmo com a profunda relação com a formação da cultura e da identidade brasileira, a
religiosidade de origem africana manteve-se inalterada e independente, organizando-se como fator
de poder político e econômico para os de sujeitos origem africana no Brasil;
B) Como havia ocorrido com os povos de origem árabe muçulmana, os ibéricos, especialmente os
portugueses, conviveram de forma pacífica e tolerante com as manifestações da religiosidade dos
povos de origem africana;
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C) Mesmo em sua condição de cativos, os escravos africanos souberam habilmente preservar na
América portuguesa, adaptadas às novas condições e realidades, algumas das instituições que
afirmavam a sua identidade cultural e étnica;
D) Tendo um tratamento baseado na tolerância religiosa, os colonizadores portugueses
conseguiram realizar de forma pacífica a integração das diversas etnias de origem africana no
Brasil colônia;
E) A violenta e acirrada imposição dos costumes e valores de origem europeia resultou no
completo desaparecimento dos elementos da cultura e religiosidade africana no Brasil colonial.
9. Marque a opção correta sobre a sociedade escravista colonial na América Portuguesa:
A) Como os índios tinham realizado grande resistência contra a presença dos portugueses,
chegando a se deslocar para o interior, abandonando o litoral, os colonizadores já iniciaram a
organização do trabalho com a escravização de povos africanos;
B) O trabalho com a atividade açucareira já era conhecido pelos indígenas, o que levou os
colonizadores a utilizar a mão de obra indígena escravizada no empreendimento das plantações,
processamento e produção final do açúcar;
C) A mão de obra tentada no início da organização do trabalho na América Portuguesa foi do uso
do trabalho indígena;
D) Frente ao encarecimento do tráfico negreiro, os colonizadores portugueses abandonaram a
mão de obra africana e estabeleceram o trabalho utilizando os escravos indígenas;
E) Os ameríndios apresentaram facilidades de adaptação à rotina do trabalho agrícola na
produção açucareira.
10. Marque a opção correta sobre a Primeira Guerra Mundial:
A) A Primeira Guerra Mundial apresentou duas fases distintas: num primeiro momento, a guerra de
movimento, seguida da guerra de posições fixas, ou guerra de trincheiras;
B) A Primeira Guerra Mundial apresentou a afirmação dos paradigmas da democracia, do
pluripartidarismo, dos direitos humanos;
C) A Primeira Guerra Mundial apresentou o confronto entre as potências socialistas;
D) A Primeira Guerra Mundial apresentou a grande capacidade dos chamados Estados Liberais
para resolver as crises econômicas;
E) A Primeira Guerra Mundial apresentou o deslocamento do eixo econômico da Europa para a
Ásia.
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GABARITO
1. C
2. D
3. D
4. E
5. B
6. B
7. E
8. C
9. C
10. A
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RESPONDA PARA VOCÊ MESMO
VOCÊ DESEJA PASSAR NO CONCURSO OU SELEÇÃO?
SE SIM, ESSE MATERIAL LHE DEIXARÁ À FRENTE DE MUITOS
CONCORRENTES A PARTIR DE HOJE!

RESUMO DO MATERIAL
●
●
●
●

Videoaulas de Resolução de Questões
Mais de 6 MIL QUESTÕES EM PDF
Preparação Para Concursos e Seleções.
Questões em PDF por Assunto

ACESSE AQUI!
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CANAL SUPER PREPARADO
https://www.youtube.com/channel/
UC7tIsrj35rhTHaxCYYgRhbQ

NOSSO INSTAGRAM
https://www.instagram.com/professor_s
uper_preparado/

GRUPO FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/
2020218781542603

GRUPO TELEGRAM
https://t.me/joinchat/TWNmYrXYSx
f2tkTj

CURSOS GRATUITOS
https://superpreparadocursos.com.
br/

OUTROS MATERIAIS
https://professorpreparado.com.br/
mais-materiais/
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