
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONCURSO PARA O CARGO DE 

ASSESSOR BACHAREL EM HISTÓRIA 

 

31 de maio de 2015. 
 

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA 

  
 

- Este caderno contém 60 questões objetivas. Verifique se ele está completo e se não apresenta 

problemas de impressão. Se for o caso, solicite ao fiscal de sala a substituição deste caderno. 

- Preencha agora os campos destacados acima. No primeiro, escreva seu nome com letra legível; no 

segundo, aponha sua assinatura. 

- Confira a correção de seus dados pessoais constantes na folha de respostas; em caso de erro, consulte 

um fiscal de sala. 

- Preencha as elipses da folha de respostas com caneta esferográfica preta ou azul, sem rasurar. 

- Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

- Não utilize qualquer espécie de material para consulta. 

- Abstenha-se de fazer perguntas relacionadas ao conteúdo das questões. 

- O candidato NÃO PODERÁ LEVAR ESTE CADERNO DE QUESTÕES; o caderno será disponibilizado para 

consulta no site www.mprs.mp.br. 

- Não deixe de assinar a folha de respostas e a lista de presenças. 

- Para resolver as 60 questões objetivas deste caderno, você disporá, no máximo, de 4 horas. 

 
 

A partir do dia 03 de junho de 2015, o gabarito das 60 questões objetivas será publicado no Diário Eletrônico do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e também estará disponível para consulta no site 

www.mprs.mp.br/concursos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. Com relação à historiografia moderna, considere as 
seguintes afirmações. 

 

I. Leopold von Ranke, um dos principais expoentes do 
historicismo alemão no século XIX, considerava a 
história uma forma de ciência ocupada em relatar o 
passado tal como efetivamente ocorreu, 
desconsiderando os elementos artísticos em sua 
narrativa.  

II. Jules Michelet, pertencente à chamada "escola 
metódica" francesa iniciada na Terceira República, 
preconizava a distância entre passado e presente e 
o apagamento dos traços subjetivos do historiador 
na elaboração do seu relato histórico.  

III. Estudioso da história da civilização na Inglaterra, 
Henry Thomas Buckle defendia a incorporação de 
elementos das ciências naturais no estudo da 
história por considerar a influência exercida pelas 
“leis físicas” sobre a organização das sociedades. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
2. Sobre a historiografia brasileira nos séculos XIX e 

XX, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Criado no mesmo ano de fundação do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o Arquivo 
Público do Império atuava, desde sua criação, na 
organização e na guarda exclusiva dos documentos 
históricos coletados pelos membros do IHGB.  

 
(B) Com a instituição da Academia Brasileira de Letras, 

estabeleceu-se no Brasil a distinção de campos 
disciplinares entre a história e a literatura, 
obrigando historiadores e literatos a fazerem parte 
da agremiação mais condizente com sua atuação 
letrada. 
 

(C) A tradição do ensaio histórico nas primeiras 
décadas do século XX reforçou os padrões da crítica 
documental estabelecidos pela historiografia 
imperial, em detrimento de uma abordagem 
sintética sobre o processo de formação histórica do 
Brasil. 
 

(D) Na década de 1930, a criação das universidades e a 
concomitante implementação de Programas de Pós-
Graduação em História contribuíram para a 
consolidação e para o desenvolvimento teórico da 
disciplina. 

 
(E) A produção historiográfica sul-rio-grandense pode 

ser caracterizada pela distinção entre uma matriz 
platina, que situa o Rio Grande do Sul dentro do 
processo histórico na região do Prata, e uma matriz 
lusitana, que enfatiza a influência da cultura 
portuguesa.  

 
3. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as  

seguintes afirmações, relativas à historiografia no 
século XX. 

 
(  ) Fundado em 1929 por Marc Bloch, Lucien 
Febvre e Fernand Braudel, o movimento 
historiográfico ligado à revista Annales d'histoire 
économique et sociale propunha uma abordagem na 
qual dialogassem diversos campos das ciências 
sociais, como a economia, a geografia, a sociologia 
e a psicologia social.  
 
(   ) Nova história é o termo utilizado para se referir 
ao grupo de historiadores norte-americanos que no 
começo do século XX procurou renovar os estudos 
historiográficos a partir da ampliação dos temas de 
pesquisa para além da história política e 
constitucional.  
 
(   ) A chamada Escola de Cambridge, tendo como 
expoente teórico o historiador Quentin Skinner,  
caracteriza-se como uma corrente da história 
intelectual voltada para o estudo das ideias 
filosóficas, considerando-as como ideias perenes 
independentes dos autores que as elaboraram.  
 
(   ) A preocupação com as variações na escala de 
observação dos objetos históricos, bem como a 
consideração do caráter irredutível da ação 
individual em relação às regras sociais e a atenção 
ao papel das contradições sociais que engendram 
mudanças na sociedade são características da Micro-
história de origem italiana.  
 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – V – F. 
(B) V – F – V – F. 
(C) V – F – F – V. 
(D) F – V – F – V. 
(E) F – F – V – V. 

 
4. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 

os elementos imprescindíveis para a pesquisa 
histórica contemporânea. 

 
(A) Elaboração de projeto, aprovação em comitê de 

ética, designação de equipe. 
 

(B) Localização de fontes históricas, recorte 
cronológico, definição de um problema de 
pesquisa. 

 
(C) Delimitação temática, autorização jurídica, 

aprovação de financiamento. 
 

(D) Registro em universidade, enumeração dos 
objetivos, levantamento bibliográfico. 

 
(E) Crítica documental, elaboração de hipótese, 

fontes manuscritas. 
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5. No bloco superior, abaixo, estão listados cinco 
nomes de abordagem historiográfica ou de técnica 
de pesquisa; no inferior, a descrição de quatro 
delas. 

       Associe adequadamente o bloco superior ao inferior. 
 

1. Paleografia 
2. Cliometria 
3. Heurística  
4. Prosopografia histórica 
5. Demografia histórica 

 
(   ) Pesquisa quantitativa de séries econômicas a 
partir de modelos matemáticos. 
(    ) Localização e organização do acervo de fontes 
históricas. 
(  ) Estudo das formas antigas de escrita, 
considerando sua datação e decifração. 
(    ) Investigação a partir de análises de carreira ou 
de biografias coletivas. 
 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) 2 –3 – 1 – 4. 
(B) 2 –3 – 1 – 5. 
(C) 3 –1 – 4 – 5. 
(D) 3 –2 – 1 – 4. 
(E) 4 –1 – 3 – 2. 

 
 
6. Com relação à noção de documento histórico, à 

noção de arquivo e aos espaços de atuação dos 
historiadores no Brasil contemporâneo, considere as 
seguintes afirmações. 

 

I. Assim como os métodos e técnicas de pesquisa são 
historicamente definidos, a compreensão do que é 
um documento histórico depende do contexto e da 
sociedade em que o historiador atua. 

II. A noção de arquivo histórico é restrita ao acervo no 
qual são conservados documentos de caráter público 
produzidos há pelo menos 30 anos, desde que seu 
acesso seja garantido pela legislação referente ao 
acesso à informação. 

III. A atuação dos historiadores em arquivos não é 
recomendada em função de interdições legais que 
exigem a formação em Arquivologia para o trabalho 
de organização e manutenção de acervos. 

 
Quais estão corretas? 
 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

7. Considerando a experiência colonial portuguesa na 
América entre os séculos XVI e XVII, assinale o fato 
INCORRETO. 

 
(A) O deslocamento da iniciativa privada para a 

iniciativa real no processo de ocupação e 
exploração do território americano.  
 

(B) A concentração populacional centrada na região 
costeira do continente, caracterizada pela 
adequação climática e pela facilidade de 
transporte.  
 

(C) A lenta organização da instituição eclesiástica na 
colônia a partir da criação, em 1551, do bispado 
da Bahia e da prelazia do Rio de Janeiro, em 
1576.  

 
(D)  O caráter exitoso da exploração de metais 

preciosos nas capitanias localizadas nas regiões 
sul e sudeste do território, convertendo-se em 
principal atividade econômica do período. 
 

(E) A existência de conflitos de jurisdição envolvendo 
diferentes órgãos da administração colonial, 
caracterizando a fraqueza da unidade jurídica da 
Coroa portuguesa.  

 
8. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as  

seguintes afirmações, a  respeito da história do 
Brasil colonial. 

 
(   ) Inseridas na lógica do sistema capitalista global, 
as elites mercantis locais não criaram mecanismos 
de acumulação de capitais, sendo todo o excedente 
econômico exportado para a metrópole segundo os 
critérios do "pacto colonial".  
 
(  ) As elites coloniais brasileiras desempenharam 
um papel secundário na administração pública, pois 
foi vetado a elas o acesso aos ofícios e cargos que 
eram exclusivos aos portugueses enviados da 
metrópole.  
 
(  ) Distante da ideia de um Estado absolutista 
centralizador, a atuação colonial do Império 
ultramarino português foi marcada pela 
multiplicidade, por vezes contraditória, de instâncias 
administrativas, divididas espacial e setorialmente.  
 
(   ) Na dinâmica administrativa portuguesa, além da 
circulação de colonos e de mercadorias, constata-se 
a circulação de indivíduos ocupados com cargos de 
governança, como governadores que, não raro, 
atuaram em mais de uma região colonial.  
 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – F. 
(B) V – F – F – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) F – F – V – F. 
(E) F – F – V – V. 



Assessor Bacharel em História – Edital n.º 44/2015                                                    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – UCP 
 

 

Direitos reservados ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – Proibida cópia e/ou reprodução total ou parcial                                                                                                             4 

 

9. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
correta com relação à história da América 
portuguesa no século XVIII. 

 
(A) Além do fato de não terem sido instituídas 

universidades na colônia pela Coroa portuguesa, 
tampouco foi permitida a criação de agremiações 
literárias no ambiente colonial, encaradas como 
nocivas à dominação imperial portuguesa. 
 

(B) Desde a primeira metade do século, 
desenvolveu-se em Portugal uma República das 
Letras que resultou na fundação da Academia 
Real de História em 1720, com importante 
repercussão para a historiografia luso-brasileira.  

 
(C) O mundo letrado setecentista caracterizou-se 

pelo desenvolvimento de uma literatura 
autônoma, distinta de outras formas discursivas, 
tais como a história e a retórica jurídica, e 
também pelo surgimento de um vigoroso 
sentimento nacional brasileiro.  

 
(D) Marcada pelos ideais iluministas da Revolução 

Francesa, a Reforma Pombalina teve profundo 
impacto na racionalização da administração 
colonial portuguesa e, com a expulsão dos 
jesuítas, em seu sistema de ensino. 

 
(E) Caracterizado pelo fechamento cultural em 

relação às discussões letradas que definiram o 
Iluminismo europeu, o ambiente intelectual na 
colônia foi avesso à incorporação de ideais 
estrangeiros, mantendo-se preso à compreensão 
de mundo oferecida pelo barroco ibérico.  

 
10. Sobre a história da fronteira sul na América 

portuguesa entre os séculos XVII e XVIII, considere 
as seguintes afirmações. 

 

I. Após o fim da União Ibérica, as disputas territoriais 
ocorridas na região sul ficaram restritas aos 
interesses dos agentes luso-brasileiros e hispano-
americanos, marcadas por confrontos bélicos e 
acordos diplomáticos.  

II. O tratado de Madri (1750) assumiu o recurso do uti 
possidetis e garantiu aos portugueses a posse dos 
territórios ocupados desde o século XVII, definindo 
os atuais limites geográficos do estado do Rio 
Grande do Sul.  

III. O porto da Colônia de Sacramento, com 
significativas conexões atlânticas, funcionou como 
uma importante praça de contrabando de escravos 
africanos que abastecia a região platina.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

11. Com relação ao processo histórico de formação do 
atual estado do Rio Grande do Sul, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Em razão do seu caráter fronteiriço e da distância 

geográfica em relação aos demais mercados da 
colônia, a integração econômica da região se deu 
apenas no século XIX por iniciativa do governo 
Imperial.  
 

(B) Enquanto a ocupação dos Campos de Viamão 
teve um caráter privado, atendendo 
predominantemente a interesses econômicos 
particulares, a fundação de Rio Grande se insere 
nas estratégias metropolitanas de garantia da 
presença portuguesa na região.  

 
(C) A presença açoriana na região sul da América 

portuguesa foi causada por um movimento 
migratório espontâneo, motivado pela busca de 
melhores condições de vida e sem a participação 
ou incentivo por parte da administração 
portuguesa para isso. 

 
(D) No século XIX, a elite política local protagonizou 

processos emancipatórios de caráter republicano, 
como a Guerra da Cisplatina que tentou 
implementar uma República do Prata, e a Guerra 
dos Farrapos, que chegou a implementar um 
governo republicano.  

 
(E) Importantes para a formação do Rio Grande do 

Sul, comunidades de origem germânica e italiana 
iniciaram o fluxo migratório para a região após a 
unificação nacional da Alemanha e da Itália no 
contexto da transição da mão de obra escrava 
para a livre no Brasil.  
 

12. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as  
seguintes afirmações, sobre o processo histórico de 
emancipação política do Brasil. 

 
(  ) Alimentada desde o reformismo ilustrado 
setecentista, a ideia de um vasto e poderoso império 
português passou a valorizar o Brasil como centro 
político da monarquia em razão do sentimento de 
decadência do reino e da ameaça de invasão 
estrangeira.  
 
(   ) Autores europeus desempenharam considerável 
influência intelectual sobre os anseios autonomistas 
de parte da elite letrada colonial, inclusive, como 
bem mostra o exemplo de Abade Raynal, propondo 
ações como a abertura dos portos, rejeitando a 
presença da Inglaterra na economia portuguesa e 
criticando os modos de exploração comercial na 
colônia.  
 
(  ) Com a transferência da corte para o Brasil, 
motivada pelo avanço das tropas francesas, a 
monarquia sacrificou a coesão do Império 
português, abdicou da legitimidade da realeza e 
passou por uma vexatória condenação na imprensa 
europeia.  
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(  ) A instalação da família real no Rio de Janeiro 
ocasionou um processo de acirrada disputa política 
com as elites econômicas fluminenses que, 
desprovidas de títulos nobiliárquicos e perdendo 
espaço na administração local, converteram-se nos 
principais agentes do processo independentista 
brasileiro.  
 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – F. 
(B) V – F – F – F. 
(C) V – F – V – V. 
(D) F – V – V – V. 
(E) F – V – V – F. 

 
13. A respeito da história da Independência e da 

formação política do Império brasileiro no século 
XIX, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Utilizado no vocabulário político do período, o 

termo "independência" adquire importância na 
Revolução de 1820 no Porto, relaciona-se à 
proposta de limitação constitucional do poder 
monárquico e é utilizado por segmentos coloniais 
como forma de recomposição da nação 
portuguesa e da unidade do Império lusitano.  

 
(B) Pensada desde os primeiros momentos após a 

emancipação política, a Constituição de 1824, 
estabelecida em diálogo consensual entre o 
Pedro I e a Assembleia Constituinte, garantiu ao 
Poder Legislativo mecanismos de controle e 
moderação em relação ao Poder Executivo 
encabeçado pelo Imperador.  

 
(C) Inserido no âmbito dos constantes embates entre 

liberais e conservadores durante o Segundo 
Reinado, o chamado "regresso" caracterizou-se 
pela defesa dos ideais republicanos vividos 
durante o período da Regência e pela posição 
contrária à centralização do poder na figura do 
Imperador.  

 
(D) A criação política do Estado no Brasil foi também 

uma construção discursiva que se valeu 
amplamente da escrita da história, sendo o 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro o 
precursor no intento de se escrever a primeira 
história geral do Brasil independente. 

 
(E) Iniciada na década de 1850, a chamada política 

da Conciliação teve por consequência a 
consolidação da monarquia, o enfraquecimento 
do Partido Liberal e a hegemonia dos 
conservadores, que só foi abalada com a criação 
do Partido Republicano na década de 1870.  
 

 
 

14. Com relação às revoltas, rebeliões e movimentos 
sociais do Brasil imperial, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 
(A) Ocorrida entre 1874 e 1875 na região nordeste 

do Brasil, a Sedição do Quebra-Quilos foi 
marcada pela oposição entre a modernização da 
burocracia administrativa e práticas tradicionais 
da vida comercial cotidiana.  
 

(B) Ocorrida entre a Regência e os anos iniciais do 
Segundo Reinado, a Guerra dos Farrapos foi 
motivada por interesses políticos e econômicos 
de parte da elite sul-rio-grandense e instituiu, a 
partir de 1836, a República do Piratini. 

 
(C) Ocorrida em janeiro de 1835 na Bahia, o Levante 

dos Malês foi uma rebelião encabeçada por 
escravos urbanos de origem muçulmana, 
caracterizado como o movimento mais sério 
deste tipo ocorrido nas Américas e com grande 
repercussão na imprensa internacional.  

 
(D) Ocorrida no Maranhão, Piauí e parte do Ceará no 

final do período regencial, a Revolta da Balaiada 
se caracterizou como um movimento popular 
marcado pela apropriação de ideais do 
liberalismo.  

 
(E) Ocorrida na Província de Pernambuco durante o 

primeiro reinado, a Revolução Praieira foi um 
movimento popular de tendência monarquista 
cujo objetivo era o retorno da Coroa portuguesa 
e do estatuto colonial no Brasil. 
 

15. Segundo um difundido provérbio oitocentista, “nada 
tão parecido com um saquarema como um luzia no 
poder”. Com relação à terminologia usada no 
provérbio, assinale a alternativa correta.  

 
(A) Os termos “luzia” e “saquarema” eram  utilizados 

para representar, respectivamente, os partidários 
lusitanos do Imperador Pedro I e os partidários 
dos deputados fluminenses durante os debates 
da Assembleia Constituinte de 1823. 
 

(B) A atribuição do termo “luzia” remete aos princípios 
iluministas defendidos pelos republicanos que 
atuaram em 1824 no movimento político conhecido 
como Confederação do Equador, ocorrido em 
províncias do nordeste e norte do país.  

 
(C) Como “saquaremas” eram conhecidos os políticos 

defensores dos ideais liberais e adeptos da 
descentralização política do Império, partidários 
da implementação do sistema federalista no 
Brasil. 

 
(D) O uso dos termos remonta aos movimentos 

políticos do início do Segundo Reinado: “luzia” é 
a denominação dada aos grupos de tendências 
liberais, e “saquarema” é a denominação 
conferida aos grupos de tendência 
conservadora”.  
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(E) Os termos “saquarema” e “luzia” denotavam 
formações não partidárias que atuavam à 
margem do sistema político imperial, 
caracterizadas pelas intervenções nos periódicos 
nacionais e pela participação ativa nas revoltas e 
rebeliões regionais. 

 
16. Considerando a administração judiciária no Império, 

assinale a alternativa correta. 
 

(A) Marcada pelo anseio por romper com a estrutura 
administrativa herdada da monarquia 
portuguesa, a estrutura judiciária brasileira 
extinguiu os elementos institucionais cuja origem 
remontava à tradição jurídica do Antigo Regime.  
 

(B) Prevista constitucionalmente, a promulgação do 
Código Civil Brasileiro em 1832 antecedeu a 
criação do código criminal, ocorrida apenas 
durante a República, e suplantou os padrões 
jurídicos das Ordenações Filipinas até então 
vigentes.  
 

(C) As normas jurídicas do Império proibiam 
legalmente a atuação dos advogados em prol das 
demandas colocadas por escravos e libertos, 
uma vez que tanto um como o outro não eram 
contemplados com direitos políticos 
constitucionais até 1889.  

 
(D) Elaborada em contexto de crise das instituições 

imperiais, a Reforma Judiciária de 1871 tinha por 
intenção ampliar os poderes jurídicos do 
Conselho de Estado e reforçar os campos de 
atuação das esferas judiciais locais, em 
detrimento das atribuições dos juízes de direito.  
 

(E) A criação do Supremo Tribunal de Justiça, em 
1828, foi acompanhada pela crítica social e 
política à magistratura, o que explica a instituição 
do Tribunal do Júri e dos Juízes de Paz como 
forma de limitação do poder dos magistrados de 
carreira.  

 
17. Com relação à sociedade escravista no Brasil 

Imperial, considere as seguintes afirmações. 
 

I.  Em razão da legislação que desde 1831 procurou 
coibir o tráfico de escravos africanos para o Brasil, a 
primeira metade do século XIX foi marcada por uma 
notável diminuição no afluxo de indivíduos 
importados da África.  

II. Símbolo da prosperidade econômica no Segundo 
Reinado, a cafeicultura da região do Vale do 
Paraíba, no sudeste do Brasil, caracterizou-se pela 
ilegalidade na aquisição dos cativos africanos 
utilizados como mão de obra.  

III. Compreendida desde a fundação do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (1838) como um 
dos elementos conformadores da identidade 
nacional, junto com a portuguesa e a indígena, a 

cultura africana ocupou um lugar central na 
produção historiográfica imperial.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A)  Apenas I. 
(B)  Apenas II. 
(C)  Apenas III. 
(D)  Apenas I e II. 
(E)  Apenas II e III. 

 
18. Sobre a história do Brasil no século XIX, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) A chamada Lei de Terras de 1850, elaborada no 
contexto da discussão a respeito de formas não 
escravistas de trabalho, previa juridicamente o 
monopólio do uso de terras por parte de 
indivíduos nascidos no Brasil ou descendentes de 
famílias portuguesas.  
 

(B) A concessão da liberdade aos indivíduos 
escravizados após a Independência do Brasil foi 
uma garantia legal que dependia exclusivamente 
dos interesses dos senhores de escravos, a quem 
competia a oficialização das cartas de alforria.  

 
(C) Evento importante no jogo diplomático na região 

do Prata, a Guerra do Paraguai foi desencadeada 
pelos interesses do imperialismo britânico diante 
da primazia política e do progressivo 
desenvolvimento econômico do Paraguai, 
liderado por Francisco Solano López, inimigo 
histórico da Inglaterra.  

 
(D) A Lei Eusebio de Queiroz de 1850 proibiu o 

tráfico de africanos para o Brasil, ocasionando 
um incremento do comércio interprovincial de 
escravos e o aumento da população cativa no 
Nordeste brasileiro, principal região importadora 
da mão de obra escrava no Segundo Reinado. 

  
(E)  A formação de laços familiares entre os escravos 

nas regiões de plantation do sudeste foi um 
elemento fundamental para a manutenção de 
traços da cultura africana e para a formação de 
uma identidade nas senzalas antagônica à 
identidade senhorial.  

 
19. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as  

seguintes afirmações, sobre fatos históricos relativos 
ao fim do Império no Brasil. 
 
(     ) Em 1870, foi fundado o Partido Republicano 
no Rio de Janeiro, cujo manifesto defendia a 
descentralização política com base no federalismo e 
a convocação de uma Assembleia Constituinte para 
realizar a mudança de governo. 
 
(   ) Medida importante para a abolição da 
escravatura, a chamada Lei do Ventre Livre, de 
1871, contou com amplo apoio dos republicanos e 
enfrentou maior resistência dos deputados oriundos 
das províncias do norte, ainda fortemente 
dependentes do trabalho escravo.  
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(   ) A reforma eleitoral aprovada em 1881 
estabeleceu as eleições diretas, anulando a 
proibição do voto dos analfabetos e simplificando o 
processo de comprovação de renda para o voto 
censitário, o que ampliou o número de eleitores e 
enfraqueceu o poder político central.  
 
(      ) Amparada pela vitória na Guerra do Paraguai, 
a ascensão política dos militares, influenciados pelos 
ideais republicanos e abolicionistas do positivismo, 
foi elemento importante para a derrocada da 
monarquia no Brasil.  
 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – V – F. 
(B) V – F – F – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) F – V – F – V. 
(E) F – F – V – V. 

 
20. Leia o fragmento de texto abaixo. 

 
"Vivendo quatrocentos anos no litoral vastíssimo, em 
que palejam reflexos da vida civilizada, tivemos de 
improviso, como herança inesperada, a República. 
Ascendemos, de chofre, arrebatados na caudal dos 
ideais modernos, deixando na penumbra secular em 
que jazem, no âmago do país, um terço da nossa 
gente."  

(CUNHA, Euclides da. Os sertões. Edição crítica de Walnice 
Nogueira Galvão. São Paulo: Ática, 2004, p. 174-175) 

 
Neste fragmento, Euclides da Cunha menciona as 
tensões e as contradições que caracterizaram a 
experiência histórica ao longo da consolidação da 
Primeira República no Brasil. Sobre este período, 
considere as seguintes afirmações.  

 

I. Vertigem e aceleração do tempo, em razão das 
consideráveis transformações urbanas em muitas 
cidades, coexistiam com uma sensação de marasmo 
e lentidão, por conta da manutenção da estrutura 
rural herdada do Império.  

II. Embora tenha sido promulgada uma Constituição de 
teor liberal em 1891, subsistiam práticas políticas 
caracterizadas pelo predomínio das oligarquias, 
definindo uma sociedade marcada pelo liberalismo 
oligárquico.  

III. Em razão da emergência do federalismo como 
perspectiva política e do incremento dos poderes 
locais diante do Estado central, foi um momento de 
escassa produção literária voltada para se pensar a 
nação como unidade histórica.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

21. Com relação à história do Rio Grande do Sul durante 
a Primeira República, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A crise do Império e a decadência política dos 

grandes estancieiros gerou uma situação de 
profunda estagnação econômica no estado, 
sanada apenas com o contexto de 
industrialização iniciado durante a década de 
1930.  
 

(B) Fundado ainda em 1882 com ideais contrários ao 
Partido Conservador, o Partido Republicano Rio-
grandense caracterizou sua administração pelo 
combate ao liberalismo econômico e pela defesa 
dos ideais democráticos e patrióticos no estado.  

 
(C) De caráter predominantemente agrícola, a 

economia estadual, centrada no cultivo do arroz 
no litoral, era voltada, sobretudo, para o 
mercado externo da região platina, garantindo 
estabilidade diante da crise internacional dos 
preços na década de 1920.  

 
(D) Uma das principais características do 

republicanismo sul-rio-grandense durante a 
Primeira República foi a incorporação dos ideais 
políticos e filosóficos do Positivismo, definindo, 
ao mesmo tempo, uma posição progressista em 
termos econômicos e conservadora em termos 
político-sociais.  

 
(E) Consolidado ao longo da gestão de Júlio de 

Castilhos, o governo republicano no Rio Grande 
do Sul sofreu forte oposição, como se manifesta 
nos episódios da Revolução Federalista e na 
sucessão de Castilhos pelo seu desafeto político 
do Partido Federalista, Borges de Medeiros.  

 
22. A história das primeiras décadas de República no 

Brasil é atravessada por movimentos sociais de 
caráter urbano e rural. Sobre este tema, considere 
as seguintes afirmações. 

I. Movimentos político-religiosos como os de Juazeiro, 
Canudos e Contestado remetem a dicotomias 
constitutivas da história da Primeira República, como 
sertão e litoral, religiosidade popular e catolicismo 
oficial, senhores de terras e camponeses.  

II. Fazendo parte do contexto de medidas higienistas 
que ocorreram em diversas cidades, a Revolta da 
Vacina, eclodida no Rio de Janeiro em 1904, foi 
motivada pela exclusão da população pobre na 
campanha nacional de combate à varíola, instituída 
pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. 

III. A formação de organizações de trabalhadores com a 
industrialização da década de 1880 foi resultante da 
vinda de imigrantes europeus com experiência 
sindical e ideologias libertárias, definindo como perfil 
da classe operária brasileira no início do século XX o 
predomínio de homens brancos atuando no espaço 
fabril.  
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Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 
23. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 

 
A década de 1920 foi um momento de intensas 
transformações na história do Brasil. Entre seus 
principais acontecimentos, pode-se mencionar a 
fundação do ________, em 1922; a crise da 
economia motivada pela queda internacional dos 
preços ________; a ampliação e o desenvolvimento 
dos _________; o surgimento do movimento 
________; e o assassinato de ________, vice-
candidato na chapa encabeçada por Getúlio Vargas. 
 

 
(A) Partido Comunista do Brasil – do café – setores 

industriais – tenentista – João Pessoa 
 

(B) Partido Trabalhista Brasileiro – da borracha – 
setores agrícolas – liberal – Epitácio Pessoa 

 
(C) Partido Comunista Brasileiro – da soja – setores 

industriais – modernista – Júlio Prestes 
 

(D) Partido Comunista do Brasil – da borracha – 
setores urbanos – liberal – Epitácio Pessoa 

 
(E) Partido Comunista Brasileiro – do café – setores 

urbanos – tenentista – João Pessoa 
 
24. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as  

seguintes afirmações, relativas à história do Brasil 
na primeira metade do século XX.  

 
(   ) A ascensão de Getúlio Vargas em 1930 
provocou uma cisão local na oligarquia gaúcha, 
resultando na criação do Partido Republicano 
Liberal, de oposição ao governo central.  
 
(    ) O golpe de Estado realizado por Getúlio Vargas 
em 1937 ocasionou forte resistência da elite política 
paulista, culminando com a chamada Revolução 
Constitucionalista. 
 
(    ) O Estado Novo definiu-se por uma política de 
massas marcada pela centralidade da figura do líder 
e pela crítica ao sistema liberal.  
 
(   ) Com uma economia ainda centrada na 
produção agrícola, a legislação sindical na Era 
Vargas foi predominantemente voltada para os 
trabalhadores do mundo rural.  
 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

(A) V – V – V – F. 
(B) V – V – F – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – F – V – F. 
(E) F – F – F – V. 

 
25. No bloco superior, abaixo, estão listados cinco 

nomes de intérpretes do Brasil entre as décadas de 
1920 e 1940; no inferior, interpretações oferecidas 
por quatro desses intérpretes. 

       Associe corretamente o bloco superior ao inferior. 
 

1. Paulo Prado 
2. Oliveira Vianna 
3. Caio Prado Jr. 
4. Sérgio Buarque de Holanda 
5. Gilberto Freyre 

 
(   ) As relações sociais na formação histórica do 
Brasil são marcadas pela cordialidade e pela 
ausência de fronteiras nítidas entre as esferas do 
público e do privado.  
  
(    ) Contribuem para a definição histórica dos traços 
culturais do brasileiro a tristeza, a luxúria, a cobiça e 
o romantismo. 
 
(   ) Considerada o principal elemento da história 
colonial brasileira, a família patriarcal foi o centro 
político, social e econômico na colônia. 
 
(   ) No processo histórico de formação do Brasil, o 
sentido da colonização definiu um modelo 
econômico voltado para a exportação de gêneros e 
inserção no capitalismo europeu. 
 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 4 – 5 – 2. 
(B) 3 – 2 – 4 – 5. 
(C) 5 – 1 – 4 – 3. 
(D) 4 – 2 – 5 – 3. 
(E) 4 – 1 – 5 – 3. 

  
26. Considere as seguintes afirmações a respeito da 

história do Brasil no século XX. 
 

I. Ocorrido em 1945, no contexto das eleições e de 
forte crítica ao governo Vargas, o queremismo foi 
um movimento de massa em apoio à permanência 
de Getúlio Vargas no poder, manifestada pelo mote 
“nós queremos Getúlio”. 

II. Criado na conjuntura da redemocratização do Brasil 
em 1955, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros 
(Iseb) foi um dos principais centros de oposição ao 
projeto nacional-desenvolvimentista realizado por 
Juscelino Kubitschek.  

III. O período entre o fim do Estado-Novo e o golpe 
civil-militar de 1964 foi marcado no estado do Rio 
Grande do Sul pela alternância de governo entre os 
conservadores vinculados à União Democrática 
Nacional (UDN) e os liberais ligados ao Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB).  
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Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
27. Com relação ao período da história brasileira 

compreendido entre 1964 e 1985, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

(A) A promulgação do Ato Institucional nº. 1 (1964) 
propunha a vigência da Constituição de 1946, 
caracterizando o golpe de Estado como 
"revolução" e submetendo a legitimidade do 
Congresso Nacional ao referido Ato e ao poder 
constituinte da dita "revolução".  
 

(B) Com a manutenção dos militares no poder em 
1966, foi criada durante o governo de Costa e 
Silva a Doutrina de Segurança Nacional, que 
implementou órgãos de vigilância e repressão e 
deu subsídios para a elaboração do Ato 
Institucional nº. 5 (1968).  
 

(C) De teor autoritário desde a deposição de João 
Goulart, o regime político mantido pelos militares 
com considerável apoio de setores civis teve 
entre seus objetivos a destruição de posições 
políticas e movimentos sociais comprometidos 
com o reformismo social e trabalhista.  
 

(D) Manifestações contrárias ao golpe de 1964 
emergiram desde os primeiros momentos do 
regime militar, aglutinando intelectuais de 
tendências políticas bastante diversas, mas que 
coadunavam diante do que consideravam 
“terrorismo cultural” cometido pelo Estado.  
 

(E) Parte das organizações de esquerda que atuaram 
na resistência à ditadura militar foram criadas 
antes de 1964 e faziam parte do contexto de 
polarização mundial definido pela Guerra Fria. 

 
28. O recente processo de redemocratização da 

sociedade brasileira é marcado pelo uso político do 
passado e pelas disputas em torno da memória 
sobre os eventos da ditadura. Com relação a este 
assunto, considere as seguintes afirmações. 

 

I.  A noção de “ditabranda” é uma construção de 
sentido que sugere a ideia de um regime suave, em 
comparação com outros regimes autoritários, e 
minimiza o papel da repressão durante os governos 
militares desde 1964.  

II.  A criação da Comissão Nacional da Verdade, a 
partir de lei sancionada em 2011, insere-se dentro 
do III Programa Nacional dos Direitos Humanos, 
considerando como condição fundamental para a 
democracia o direito à memória e à verdade. 

III.  Em função da Lei de Anistia de 1979, o Estado 
brasileiro é atualmente impedido juridicamente de 

reconhecer a morte de pessoas desaparecidas em 
decorrência da participação política durante a 
vigência do regime militar.  

 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas  I. 
(B) Apenas  II. 
(C) Apenas  III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
29. Considere as seguintes afirmações, relativas à 

história recente do Brasil.  
 

I. O período entre 1986 e 1990 foi marcado pela 
estabilidade monetária, com a criação do plano 
cruzado, e pela recuperação da economia após a 
crise do petróleo da década de 1970.  

II. Com ampla participação popular, mobilizada através 
do movimento das “Diretas Já!”, foram realizadas 
em 1985 as primeiras eleições diretas para a 
Presidência da República, sendo vitoriosa a chapa 
encabeçada por Tancredo Neves e José Sarney.  

III. A Constituição de 1988 valorizou direitos políticos e 
sociais, reconheceu a organização social indígena e 
alterou o sistema tributário nacional, repassando aos 
estados e municípios parte dos recursos 
anteriormente destinados à União.  

 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

30. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
correta referente às relações entre história, 
historiografia e cidadania no Brasil atual. 

 
(A) O projeto de Lei n.º 4.699/2012, que 

regulamenta a profissão do historiador, procura 
também garantir aos portadores de diploma em 
História o livre acesso aos documentos 
guardados sob sigilo institucional. 

(B) A multiplicação dos temas de pesquisa em 
história é um obstáculo ao processo de 
construção da cidadania, a qual depende de uma 
abordagem unificadora que privilegie o tema da 
identidade nacional.  

(C) A Associação Nacional de História (ANPUH) é a 
entidade máxima que define os parâmetros 
éticos e legais da conduta dos historiadores 
atuantes no território brasileiro. 

(D) As formas de atuação dos historiadores fora das 
instituições de ensino não pressupõem atividades 
de coleta, organização e manutenção de acervos 
históricos. 

(E) O debate em torno de ações afirmativas como a 
adoção de cotas raciais nas universidades valeu-
se do conhecimento histórico acerca da 
escravidão no Brasil.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

       Instrução: As questões 31 a 43 estão relacionadas ao texto abaixo. 

 
1 
2 
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20 
21 
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23 

24 
25 

26 

27 
28 

29 

30 

31 
32 

33 

34 

35 
36 

37 

38 

39 
40 

De acordo com a sentença proferida em abril de 1792, muitos dos principais envolvidos no 
movimento da Inconfidência Mineira foram condenados ao degredo na África, com ________ dos 

religiosos enviados para conventos em Portugal. Alguns morreram assim que chegaram à África, mas 

outros tiveram no exílio a chance de recomeçar suas vidas. Os demais sentenciados ao degredo 

conseguiram se reerguer trabalhando no comércio ou ocupando cargos importantes na administração 
local, e alguns até se reintegraram na vida política brasileira. 

O caso mais curioso ocorreu com o jurista e  poeta  Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810). 

Condenado ao degredo em Moçambique, ele recebeu tratamento especial assim que lá chegou: ficou 

hospedado na casa do ouvidor José da Costa Dias de Barros e foi nomeado Promotor do Juízo de 

Defuntos e Ausentes, cargo que exerceu de 1792 a 1805. Em 1793, antes de completar seu primeiro 

ano no exílio, Gonzaga se casou com Juliana de Sousa Mascarenhas, filha do comerciante Alexandre 

Roberto Mascarenhas. Por ser o único advogado habilitado naquela colônia portuguesa, militou na 
profissão até seus últimos dias, tendo sido reconhecido em 1800, num documento coletivo que traz a 

assinatura do próprio inconfidente, como “uma das principais pessoas da cidade de Moçambique”. 
Quem também prosperou no continente foi José Álvares Maciel (1761-1804), naturalista formado 

na Universidade de Coimbra. Assim que chegou a Angola, ele se tornou representante comercial dos 
negociantes da cidade de Luanda. Por conta de seus conhecimentos de ciências e mineração, foi 

designado pelo governador, em 1797, para descobrir jazidas e instalar uma fábrica de ferro em  

Golungo. Em março de 1800, com alguma improvisação e o auxílio de 134 escravos, a pequena 

siderúrgica começou a produzir ferro. Com os bons resultados obtidos, Maciel sugeriu que fossem 
recrutados trabalhadores em Minas Gerais para fazer o serviço de forma satisfatória. O empenho do 

inconfidente lhe rendeu elogios do próprio príncipe regente D. João. 

Outro sedicioso a receber recomendações reais foi José de Resende Costa Filho (1764-1841), 

acolhido em Cabo Verde pelo secretário de Governo, o naturalista fluminense João Diogo da Silva 
Feijó, para prestar serviços burocráticos. Nomeado ajudante da Secretaria do Governo e oficial de 

escrituração do Real Contrato da Urcela, Resende acabou sendo promovido ________ a secretário de  

Governo, como sucessor de Feijó, em 1795. Três anos depois, ele assumiria o cargo de escrivão da 
Provedoria da Real Fazenda, onde ficou até 1798, quando se tornou comandante da Praça de Vila da 

Praia – antiga capital de Cabo Verde –, tendo ostentado o título de capitão-mor do Forte de Santo 

Antônio até 1803. 

Depois de cumprir sua sentença de dez anos, em 1802 Resende Costa Filho pediu autorização 
para se instalar em Lisboa no ano seguinte. Em Portugal, ele foi nomeado escriturário do Erário Régio, 

cargo que exerceu até 1809. Nesse mesmo ano, o príncipe regente D. João, já no Brasil, chamou-o 

para vir ao Rio de Janeiro e lhe confiou o cargo de administrador da Fábrica de Lapidação de 

Diamantes. Ali também exerceu as funções de contador geral do Erário e escrivão da Mesa do Tesouro 
até 1827. Ainda na década de 1820, Resende foi nomeado procurador da Câmara de São João del- 

Rei, e passou a defender os interesses dos mineiros no Rio de Janeiro. Após a Independência, já 

totalmente integrado à vida do país, foi eleito deputado constituinte em 1823. 

A trajetória desses personagens prova que o degredo não foi drástico para todos os inconfidentes, 
como se conta nos livros. Para alguns, ele foi o ________ para uma retomada em suas vidas. 

 

Adaptado de: RODRIGUES, A. F.  Disponível em:<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/exilio-
lucrativo>. Acesso em: 24 mar. 2015. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/exilio-lucrativo
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/exilio-lucrativo
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31. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 2, 26 e 40, nesta ordem. 
 

(A) exceção – enterinamente – estupim  
(B) exceção – interinamente  – estopim  
(C) exessão – interinamente  – estupim  
(D) exessão – enterinamente – estopim  
(E) exeção  – interinamente  – estupim   

 

32. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as 
afirmações abaixo, conforme estejam, ou não, de 
acordo com o texto. 

(  ) O exílio dos inconfidentes foi uma manobra 
política do príncipe regente para contornar a crise da 
mineração. 

(  ) Os inconfidentes foram enviados ao continente 
africano com a finalidade de exercer cargos na 
administração pública de colônias portuguesas. 

(  ) Na África, alguns inconfidentes foram recebidos 
com regalias e até com certa distinção pelos 
governantes locais. 

(  ) Alguns inconfidentes deportados para a África 
conseguiram retomar suas vidas profissionais ou 
iniciar novas atividades ocupacionais. 

A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

(A) F – F – V – V. 
(B) F – V – V – V. 
(C) V – F – F – V. 
(D) V – F – F – F. 
(E) F – V – V – F. 

 
33. Acerca da formação estrutural da palavra 

Inconfidência (l. 2), é correto afirmar que 
 

(A) ela tem como base a palavra confim. 
(B) ela contém prefixo que significa „movimento 

para dentro‟. 
(C) ela é formada através do acréscimo do prefixo 

in- à palavra confidência. 
(D) ela contém sufixo que significa „que pode ser‟. 
(E) seu sufixo é formador de substantivos abstratos 

oriundos de substantivos.  
34. Considere as seguintes afirmações sobre regência 

verbal e nominal. 

I. O uso de crase em à África (l. 3) justifica-se porque 
o verbo chegar rege a preposição a, e o substantivo 
África é determinado por artigo definido feminino. 

II. A ausência de crase em a Angola (l. 16) justifica-se 
porque, embora o verbo chegar reja a preposição a, 
o substantivo Angola rejeita o uso do artigo 
definido. 

III. O uso de crase em à vida do país (l. 38) justifica-
se porque o adjetivo integrado (l. 38) rege a 
preposição a, e a expressão vida do país (l. 38) é 
determinada por artigo definido feminino. 

 

Quais estão corretas?  

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
35. Assinale a alternativa que identifica corretamente a 

função sintática que o segmento exerce no texto. 

(A) no exílio (l. 4): objeto indireto 
(B) filha do comerciante Alexandre Roberto 

Mascarenhas (l. 11-12): adjunto adnominal 
(C) de seus conhecimentos (l. 17): objeto 

indireto 
(D) pelo governador (l. 18): agente da passiva 
(E) da Provedoria da Real Fazenda (l. 27-28): 

complemento nominal 

36. Assinale a alternativa que indica o significado que a 
palavra tem no texto. 

(A) degredo (l. 4)      – aviltamento 
(B) habilitado (l. 12) – competente 
(C) empenho (l. 21)  – iniciativa 
(D) sedicioso (l. 23)  – insurgente 
(E) ostentado (l. 29) – alardeado 

37. Considere o enunciado abaixo e as três propostas 
para completá-lo. 

Sem prejuízo do sentido e da correção gramatical, 
seria possível substituir 

1. até (l. 6) por inclusive. 
2. assim que (l. 8) por tão logo. 
3. depois (l. 27) por seguidos. 

Quais propostas estão corretas? 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2. 
(C) Apenas 1 e 2. 
(D) Apenas 2 e 3. 
(E) 1, 2 e 3. 

 

38. Considere as seguintes propostas de mudanças no 
uso de sinais de pontuação no texto, assinalando 
com 1 as propostas gramaticalmente corretas e com 
2 as incorretas. 

 

(   ) Suprimir a vírgula depois de Moçambique (l. 8). 
(  ) Substituir os dois-pontos após chegou (l. 8) por 
vírgula. 
(  ) Substituir por travessões as vírgulas que isolam 
o segmento como sucessor de Feijó (l. 27). 
(  ) Substituir os travessões que isolam o segmento 
antiga capital de Cabo Verde (l. 29) por 
parênteses. 

A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 

(A) 2 – 2 – 1 – 1. 
(B) 2 – 1 – 2 – 1. 
(C) 1 – 1 – 2 – 2. 
(D) 1 – 2 – 1 – 2. 
(E) 2 – 1 – 1 – 2.   
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39. Considere as seguintes afirmações sobre a relação 
de referência que se estabelece entre diferentes 
palavras e segmentos do texto. 

 
I. O segmento naquela colônia portuguesa (l. 12) 

retoma Moçambique (l. 8). 
II. O segmento seus últimos dias (l. 13) retoma [os 

últimos dias de] Alexandre Roberto 
Mascarenhas (l. 11-12). 

III. O advérbio Ali (l. 35) refere-se a Rio de Janeiro (l. 
34).  

 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
40. Considere as seguintes propostas de mudanças na 

ordem de segmentos do texto, assinalando com 1 
aquelas que manteriam o significado do texto e com 
2 aquelas que o alterariam. Desconsidere eventuais 
alterações em sinais de pontuação. 

 
(  ) Deslocar em 1797 (l. 18) para imediatamente 
depois de foi (l. 17). 
(  ) Deslocar pequena (l. 19) para imediatamente 
após siderúrgica (l. 20). 
(   ) Deslocar naturalista (l. 24) para imediatamente 
após fluminense (l. 24). 
(  ) Deslocar até 1803 (l. 30) para imediatamente 
depois de ostentado (l. 29).    

A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

(A) 2 – 1 – 1 – 2. 
(B) 1 – 2 – 1 – 2. 
(C) 1 – 2 – 2 – 1. 
(D) 1 – 1 – 2 – 2. 
(E) 2 – 2 – 1 – 1.   

 
41. Considere o enunciado abaixo e as três propostas 

para completá-lo. 
 

Recebem acento gráfico pela mesma regra de 
acentuação ortográfica as palavras 

 
1. siderúrgica (l. 20) e burocráticos (l. 25). 
2. Três (l. 27) e já (l. 37). 
3. até (l. 30) e país (l. 38). 
 
Quais propostas estão corretas? 

 
(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2. 
(C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 2. 
(E) 1, 2 e 3. 

 
 
 

42. Considere as seguintes propostas de alteração no 
uso de pronomes do texto. 

 
1. O segmento lhe rendeu (l. 22) poderia ser 

substituído por rendeu a ele. 
2. O segmento chamou-o (l. 33) poderia ser 

substituído por chamou ele. 
3. O segmento lhe confiou (l. 34) poderia ser 

substituído por confiou nele. 
 

Quais propostas são gramaticalmente corretas? 
 
(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2. 
(C) Apenas 3. 
(D) Apenas 1 e 2. 
(E) Apenas 2 e 3. 

 
43. Considere as seguintes afirmações acerca do 

emprego de formas verbais no texto. 
 
I. A forma verbal assumiria (l. 27) expressa uma 

ação condicionada a outra a ser cumprida antes. 
II. A forma verbal ficou (l. 28) expressa uma ação 

concluída no passado. 
III. A forma verbal prova (l. 39) expressa uma ação 

iniciada e concluída no passado. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
Instrução: Considerando que a correção gramatical é 
um dos requisitos fundamentais da redação oficial, 
assinale, nas questões 44 e 45, a alternativa em que o 
enunciado está de acordo com as normas do padrão 
culto da Língua Portuguesa. 
 

44.  
(A) Que de informações se encontra neste livro de História! 
(B) Não se via senão candidatos uniformizados na porta do 

prédio. 
(C) Quais dentre nós fará a organização do arquivo 

histórico do Ministério Público? 
(D) A nomeação dos dois Assessores da área de História 

aprovados no concurso foram publicadas no Diário 
Oficial. 

(E) Eram 5 horas quando o fiscal avisou que o término da 
prova estava próximo.  

 

45.  
(A) Se ele contesse seu ímpeto, não perderia a 

compostura. 
(B) Se o candidato mantiver sua dedicação aos estudos, 

logrará êxito no concurso. 
(C) O candidato se entreteu com as conversas enquanto 

aguardava o início da prova. 
(D) Quando o funcionário repor os itens faltantes no 

estoque, poderei conferi-los. 
(E) O fiscal de sala interviu na conversa dos candidatos. 
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NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 

 
46. Considerando o previsto na Constituição Federal, no 

capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, assinale a afirmação correta. 
 
(A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, mas, 

havendo determinação judicial, é possível nela 
penetrar, em qualquer horário do dia, sem o 
consentimento do morador.  

(B) Para a suspensão das atividades de uma 
associação, é necessário o trânsito em julgado 
da decisão judicial que assim o determinar.  

(C) O direito de utilização, publicação e reprodução 
de suas obras pertence exclusivamente aos 
autores e não se transmite aos seus herdeiros.  

(D) A lei penal não retroagirá em hipótese alguma.  
(E) A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito.  
 
 

47. No bloco superior, estão listados tipos de “remédio 
constitucional”; no inferior, suas descrições e/ou 
características. 

       Associe corretamente o bloco superior ao inferior.  
 

1. Habeas Data  
2. Habeas Corpus  
3. Mandado de Segurança Coletivo  

 

(   ) Pode ser impetrado por partido político com 
representação no Congresso Nacional. 

(    ) Conceder-se-á sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por legalidade ou abuso de 
poder. 

(   ) Conceder-se-á para a retificação de dados, 
quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo. 
 
A sequência de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 3 – 1. 
(B) 2 – 1 – 3.  
(C) 3 – 1 – 2.  
(D) 3 – 2 – 1.   
(E) 1 – 2 – 3. 

 
48. A Constituição Federal dispõe em seu art. 8º que é 

livre a associação profissional ou sindical, 
determinando sejam observadas algumas regras, 
EXCETO: 
 
(A) que é obrigatório filiar-se ou manter-se filiado 

ao sindicato.  
(B) que é obrigatória a participação dos sindicatos 

nas negociações coletivas de trabalho. 
(C) que o aposentado filiado tem direito a votar e 

ser votado nas organizações sindicais. 

(D) que são vedadas ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização 
sindical. 

(E) que é vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado a partir do registro da candidatura 
a cargo de direção ou de representação 
sindical. 

 
49. Assinale a afirmativa correta, considerando o que 

dispõe a Constituição Federal no capítulo intitulado 
“Da Nacionalidade”. 
 
(A) São brasileiros natos os que, na forma da lei, 

adquiriram a nacionalidade brasileira. 
(B) São símbolos da República Federativa do Brasil 

a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.  
(C) É privativo de brasileiro nato o cargo de 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
(D) Em hipótese alguma é permitida a distinção 

entre brasileiros natos e naturalizados. 
(E) Será declarada a perda da nacionalidade do 

brasileiro que adquirir outra nacionalidade, sem 
exceções. 

  
50. No capítulo referente aos Direitos Políticos, a 

Constituição Federal dispõe que são condições de 
elegibilidade as seguintes, EXCETO: 
 
(A) a nacionalidade brasileira. 
(B) o pleno exercício dos direitos políticos. 
(C) o alistamento eleitoral. 
(D) a idade mínima de trinta e cinco anos para 

Governador de Estado.  
(E) o domicílio eleitoral na circunscrição. 
 

51. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as  
seguintes afirmações, relativas ao que dispõe a 
Constituição Federal a respeito do Ministério Público. 
 

(  ) A legitimação do Ministério Público para as ações 
civis previstas no art. 129 da Constituição Federal não 
impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses. 
(  ) O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á 
mediante concurso público de provas e títulos, 
assegurada a participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil em sua realização. 
(  ) O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se 
de doze membros nomeados pelo Presidente da 
República. 
(  ) O Conselho Nacional do Ministério Público escolherá, 
em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre 
todos os membros que o integram. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
 

(A) V – F – F – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) V – V – F – F. 
(D) F – V – V – F.  
(E) F – F – V – V. 
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52. Considerando o que dispõe a Lei Orgânica do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – 
Lei Estadual n.º 7669/82, identifique nos parênteses 
abaixo, de acordo com a legenda fornecida, os 
Órgãos do Ministério Público. 

 
Legenda:  
OAS= Órgãos da Administração Superior do 
Ministério Público 
OA=  Órgãos de Administração do Ministério Público 
OE=  Órgãos de Execução do Ministério Público 
 

(    ) Promotorias de Justiça 
(    ) Procurador-Geral de Justiça 
(    ) Colégio de Procuradores de Justiça 
(    ) Conselho Superior do Ministério Público 

 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) OA   – OE   – OAS – OE. 
(B) OE  –  OAS – OAS – OA. 
(C) OAS – OE   – OA  – OAS. 
(D) OE   – OA  – OAS – OAS. 
(E) OA  – OAS – OA   – OA. 

 
 
53. Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa – 

Lei n.º 8429/92, assinale a alternativa correta. 
 

 
(A) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá à autoridade administrativa 
responsável pelo inquérito determinar a 
indisponibilidade dos bens do indiciado.  
 

(B) Frustrar a licitude de concurso público é ato de 
improbidade administrativa que causa prejuízo 
ao erário.  

 
(C) Reputa-se agente público, para efeitos desta 

lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, 
mandato, cargo, emprego ou função nas 
entidades por ela elencadas. 

 
(D) A nomeação do agente público fica 

condicionada à apresentação da declaração de 
bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado.  

 
(E) O Ministério Público será sempre parte nos 

processos que tenham por objeto atos de 
improbidade administrativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

54. Relativamente aos direitos dos servidores públicos 
civis previstos na Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul, assinale a afirmação INCORRETA. 
 
(A) O vencimento básico ou o salário básico nunca 

será inferior ao salário mínimo fixado pela 
União para os trabalhadores urbanos e rurais. 

(B) A remuneração do trabalho noturno somente 
será superior à do trabalho diurno se a 
atividade desenvolvida for penosa, insalubre ou 
perigosa.  

(C) Os riscos inerentes ao trabalho serão reduzidos 
por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança. 

(D) São proibidas diferenças de remuneração, de 
exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, cor ou estado civil. 

(E) O servidor tem direito a repouso semanal 
remunerado, preferencialmente aos domingos. 

 
55. No bloco superior, estão listadas as formas de 

provimento de cargo público; no inferior, suas 
respectivas descrições e/ou características, nos 
termos da Lei n.º 10.098/94 – Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do 
Sul. 

 
       Associe corretamente o bloco superior ao inferior. 

 
1. Readaptação  
2. Nomeação  
3. Reversão  
4. Aproveitamento  
 

(  )  Pode dar-se em caráter efetivo ou em 
comissão. 

(    ) Retorno à atividade do servidor aposentado por 
invalidez, quando verificada, por junta médica 
oficial, a insubsistência dos motivos determinantes 
da aposentadoria. 

( ) Retorno à atividade do servidor em 
disponibilidade e far-se-á, obrigatoriamente, em 
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com 
o anteriormente ocupado. 

(  ) Forma de investidura de servidor estável em 
cargo de atribuições e responsabilidades mais 
compatíveis com sua vocação ou com as limitações 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental. 
 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
 
(A) 1 – 2 – 3 – 4.  
(B) 2 – 3 – 4 – 1. 
(C) 4 – 3 – 2 – 1.  
(D) 1 – 4 – 3 – 1. 
(E) 4 – 1 – 2 – 3.  
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INFORMÁTICA 

 
56. Sobre a definição da resolução de tela no Sistema 

Operacional Windows, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
(A) A resolução indicada pelo Painel de Controle 

como recomendável é a resolução nativa do 
monitor LCD – aquela que ele foi projetado 
para exibir com base nas suas dimensões. 

(B) A orientação Paisagem se aplica aos casos em 
que a largura do monitor em uso é maior que a 
altura. 

(C) A orientação Retrato é mais indicada para 
exibição de filmes de cinema. 

(D) Telas maiores em geral permitem resoluções 
mais altas. 

(E) Quanto mais pontos por polegada forem 
definidos para exibição na tela, melhor será a 
aparência das fontes de texto. 

57. Para alterar o número de colunas de texto em um 
trecho de um documento do Microsoft Word, deve-
se: 
 
(A) selecionar o trecho a ser modificado, depois 

clicar no menu Layout da Página, item 
Colunas, e então clicar na opção desejada. 

(B) selecionar o trecho a ser modificado e 
pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e C, 
e em seguida digitar o número de colunas. 

(C) selecionar o trecho a ser modificado e 
pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e R, 
e em seguida digitar o número de colunas. 

(D) clicar no menu Inserir, item Tabela, e 
escolher a opção Tabelas Rápidas. 

(E) clicar no menu Layout da Página, item 
Colunas, depois clicar na opção desejada, e, 
então, selecionar o trecho a ser modificado. 
 

58. A figura abaixo representa uma planilha do Microsoft 
Excel com dados a respeito das refeições vendidas 
por um restaurante durante a semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base nos dados desta planilha, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
(A) Para obter as médias de venda de cada tipo de 

refeição por dia na linha 7, digita-se a fórmula 

=MÉDIA(B2:B6) na célula B7; depois, 
selecionada esta célula, arrasta-se o pequeno 
quadrado no canto inferior da mesma até F7 
para copiar a fórmula para as demais células da 
linha. 

(B) Para ordenar os dias da semana pela 
quantidade de vendas de peixes, seleciona-se o 
intervalo A2:F6; então, clica-se no menu 
Dados, opção Classificar; depois, adiciona-se 
um Nível “Classificar por Peixes” ou “Classificar 
por (Colunas C)” na caixa de diálogo. 

(C) Para obter os totais de venda de cada tipo de 
refeição na semana na linha 7, digita-se a 
fórmula =SOMA(B2:B6) na célula B7; depois, 
selecionada esta célula, faz-se clique duplo no 
pequeno quadrado no canto inferior da mesma 
para copiar a fórmula para as demais células da 
linha. 

(D) Para retornar o maior número de saladas 
vendidas em um só dia na célula F7, nela 
digita-se a fórmula =MÁXIMO(F2:F6). 

(E) Para obter o total de refeições vendidas na 
semana na célula G7, nela digita-se a fórmula 
=SOMA(B2:F6). 
 

59. Quanto à segurança de acesso a sistemas de 
computador com uso de senhas, considere as 
seguintes afirmações. 
 

I. Senhas aleatórias são consideradas mais fortes do 
que as criadas por humanos. 

II. Senhas associadas a informações pessoais são 
consideradas fracas. 

III. O uso de palavras conhecidas e familiares torna a 
senha mais segura por evitar a necessidade de anotá-
la em um papel que pode ser encontrado por alguém 
interessado em efetuar acesso indevido. 
 

Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
60. Com relação ao Microsoft PowerPoint, é correto 

afirmar que 
 

(A) ele não faculta a inclusão de arquivos de vídeo em 
uma apresentação. 

(B) a inclusão de gráficos deve partir necessariamente 
de uma planilha já criada no Microsoft Excel. 

(C) uma representação ilustrativa de um 
organograma, por exemplo, pode ser adicionada 
usando-se o recurso de elementos gráficos 
SmartArt. 

(D) arquivos de figura incluídos em um slide precisam 
necessariamente estar no formato .bmp. 

(E)  somente um tipo de fonte em cada slide deve ser 
usado obrigatoriamente. 
 

 



 

Assessor Bacharel em História – Gabarito Provisório 

 

Questão Resposta Questão Resposta 
1 C 31 B 

2 E 32 A 

3 D 33 C 

4 B 34 E 

5 A 35 D 

6 A 36 D 

7 D 37 C 

8 E 38 A 

9 B 39 D 

10 C 40 C 

11 B 41 D 

12 A 42 A 

13 A 43 B 

14 E 44 E 

15 D 45 B 

16 E 46 E 

17 B 47 D 

18 E 48 A 

19 B 49 B 

20 C 50 D 

21 D 51 C 

22 A 52 A 

23 E 53 C 

24 D 54 B 

25 E 55 E 

26 A 56 C 

27 B 57 A 

28 D 58 C 

29 C 59 D 

30 E 60 C 

 


