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 Língua Portuguesa I  
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Os corações estão se desertificando. É o que garante a revista francesa L 'Evenement du Jeudi. 
Em longo artigo intitulado justamente "O novo deserto amoroso", mostra como a solidão se 
generaliza nas grandes cidades, onde aumenta a cada ano o número de pessoas que moram sós. 

Os dados são eloqüentes. Na França, a cada casal, corresponde mais de uma pessoa sozinha. 
Os solitários totalizam 14.542.817, ou seja, 25% da população. E aumentam. Os sozinhos de hoje são 
mais do dobro dos de quatro anos atrás. 

Podemos acrescentar alguns dados americanos. Nunca houve tantos solteiros nos EUA quanto 
hoje. Quarenta e um por cento das pessoas acima de 15 anos não estão casadas. Mais de 20 milhões 
vivem sozinhas, e o número de casas com pessoas vivendo sozinhas cresceu 90% nos últimos vinte 
anos, contra um aumento de 37% de domicílios polipessoais. Uso essa expressão propositadamente, 
porque o número de solteiros nos grandes centros já é tão significativo que, sobretudo para fins de 
mercado, uma pessoa sozinha, morando em sua própria casa, está sendo considerada uma família 
unipessoal. 

(...) 
Os dados são incontestáveis. Mas podem-se contestar as conclusões. Há de fato um bando de 

gente morando sozinha, há certamente mais gente morando sozinha do que havia antes, até do que 
jamais houve. Porém não é isso que indica uma desertificação amorosa. 

Tudo é uma questão de leitura. Os alarmistas que falam em seca cardíaca partem de dois 
princípios discutíveis. Um, que só a coabitação equivale a companhia amorosa. Dois, que mora 
sozinho quem não pode morar acompanhado, porque morar sozinho é muito triste. 

Com alguma objetividade, podemos retrucar que quem mora sozinho não é forçosamente um 
solitário. E que a solidão, em termos de moradia, costuma ser mais um luxo do que um sofrimento. 
Mora sozinho quem pode. Basta verificar quais os países com maior número de famílias unipessoais. 
São os mais ricos, aqueles em que há fartura de moradias, aqueles em que um solteiro pode permitir-se 
armar o circo todo só para si. (...) 

Solteiros sempre houve no mundo inteiro. Em bom número. Mas não podiam romper o cordão 
umbilical. Para escapar ao grande útero umbilical, só fundando outro. Quem não fundasse, ia ficando 
– sobretudo as mulheres, para as quais o único ar respirável parecia ser aquele oxigenado pela família. 
Nada nos garante que fossem mais felizes ou fundamentalmente mais acompanhados do que os que 
hoje moram sozinhos no seu apê. 

Está certo, as pessoas estão casando mais tarde - não mais, porém, do que casavam, digamos, 
na Idade Média. Não por falta de parceiros, e sim até por excesso. Casam mais tarde, porque querem 
aproveitar a vida, sobretudo a vida sexual. E porque querem fazer carreira e juntar algum e ser livres. 
Casam mais tarde, para usar bastante a independência. Casam mais tarde, porque têm muitas coisas 
boas para pôr na vida, fora o casamento. E porque casar não é mais imperativo. 

Porém, toda vez que na nossa sociedade as pessoas começam a casar tarde, ou a casar menos, 
erguem-se os braços aos céus e tira-se a palavra crise da algibeira. É a crise da instituição, a crise 
econômica, a crise mora1. Até mesmo a crise do amor. A sociedade inquieta-se diante dos solteiros, 
que produzem pouco e não reproduzem nada. A sociedade, que sempre foi muito menos amorosa do 
que alardeia em prosa, e sobretudo em versos, teme a falta de amor, por má consciência. 

Tranqüilize-se, sociedade. As pessoas estão morando sozinhas nos desertos urbanos, mas 
continuam amando. Não casam, e amam. Casam e descasam, e amam. Amam sempre que possível, 
assim como vêm amando através dos séculos. Só que em séculos idos era bem menos possível do que 
hoje. Assim como não era possível morar sozinho. 

A crise come o nosso fígado, é verdade. O arrastão ameaça nosso verão, é verdade. Mas neste 
quase começo de ano, sozinhos ou acompanhados, os corações verdejam.                                                                                              

COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 169. 



Casas de Cultura 2006.2                                                                 Língua Portuguesa I Pág. 3 de 12 

 

01. É correto afirmar que o texto acima se enquadra no gênero: 

A) carta. 
B) conto. 
C) crônica. 
D) resenha. 
E) entrevista. 

 
02. Acerca do artigo publicado na revista francesa, assinale a alternativa que contém o posicionamento da 
autora Marina Colasanti. 

A) Contesta os dados, mas concorda com as conclusões. 
B) Concorda com os dados, mas contesta as conclusões. 
C) Concorda com os dados e com as conclusões. 
D) Contesta, em parte, os dados e as conclusões. 
E) Contesta os dados e as conclusões. 
 

03. Assinale a alternativa cuja frase representa o pensamento da autora, no texto. 

A) “Os corações estão se desertificando.” (linha 01). 
B) “só a coabitação equivale a companhia amorosa.” (linha 18). 
C) “mora sozinho quem não pode morar acompanhado” (linhas 18-19). 
D) “morar sozinho é muito triste.” (linha 19). 
E) “a solidão (...) costuma ser mais um luxo do que um sofrimento.” (linha 21). 
 

04. No texto, a autora: 

A) proclama a existência do amor. 
B) enaltece o casamento duradouro. 
C) critica os que casam e depois descasam. 
D) alerta para o risco de, um dia, o amor se acabar. 
E) defende a coabitação para proteger-se da solidão. 

 

05. No texto, a palavra “digamos” (linha 30) indica: 

A) citação. 
B) repetição. 
C) conclusão. 
D) retificação. 
E) exemplificação. 

 

06. Utilizando o código: 1. para família unipessoal e 2. para família polipessoal, preencha os parênteses 
abaixo, de acordo com o que a frase representa, no texto. 

(     ) Morar sozinho no seu apê. (linha 29). 
(     ) Respirar o ar oxigenado pela família. (linha 27). 
 (     ) Armar o circo só para si. (linha 24). 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 

A) 1, 2, 1 
B) 1, 1, 2 
C) 1, 2, 2 
D) 2, 1, 1 
E) 2, 2, 1 

 

07. Analise, de acordo com o texto, as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

I. Há mais solitários nos EUA que na França. 
II. Há mais sozinhos hoje do que havia antes, tanto nos EUA como na França. 
III. Hoje, menos da metade dos americanos, acima de 15 anos, estão casados.  

A) Apenas I é verdadeira. 
B) Apenas II é verdadeira. 
C) Apenas I e II são verdadeiras. 
D) Apenas II e III são verdadeiras. 
E) I, II e III são verdadeiras. 
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08. Assinale a alternativa correta. 

A) Depois de o em “É o que” (linha 01) está elíptica a palavra artigo.   
B) A substituição de “Um” e “Dois” (linha 18) por Primeiro e Segundo altera o sentido do texto.  
C) A colocação de “no mundo inteiro” antes de “Solteiros” (linha 25) altera o sentido da frase. 
D) A repetição de “e amam” (linha 41) serve para reforçar o sentimento do amor. 
E) A retirada da expressão “é verdade” (linha 44) torna as duas frases incorretas. 
 

09. Assinale a alternativa cuja palavra tem sentido equivalente a “retrucar” (linha 20), no texto. 

A) aceitar.   
B) assentir. 
C) contestar. 
D) aquiescer. 
E) concordar. 

 

10. O termo sublinhado, na frase “Mora sozinho quem pode.” (linha 22), equivale, semanticamente, ao 
mesmo termo da alternativa: 

A) É afobado, não pode esperar muito. 
B) É muito criança, não pode assistir ao filme. 
C) Não cuida da saúde, pode ter complicações. 
D) É gerente, não pode se afastar quando bem quiser. 
E) É franzino, não pode levantar mais que quinze quilos. 

 

11. Preencha os parênteses com V ou F, conforme seja verdadeira ou falsa cada afirmação abaixo e, a seguir, 
assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

(   ) “sós” (linha 03) e “sozinhas” (linha 40) têm sentido equivalente no texto. 
(   ) “até” (linha 15) e “até” (linha 31), no texto, dão idéia de exclusão.  
 (   ) “só”  (linha 18) e “só” (linha 24) significam, no texto, somente.  

A) V, F, F 
B) V, F, V  
C) V, V, F 
D) F, V, V 
E) F, F, V 

 

12. A palavra “eloqüentes” (linha 04) pode ser substituída, no texto, sem prejuízo do sentido, por: 

A) convincentes. 
B) contestáveis. 
C) numerosos. 
D) duvidosos. 
E) vários. 

 

13. Avalie, com relação a cada expressão abaixo, se o seu sentido equivale, no texto, ao sentido indicado ao 
lado e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

I. “por má consciência” (linha 39) – por falta de senso de responsabilidade. 
II. “não é mais imperativo” (linha 34) – não é mais uma necessidade moral. 
III. “uma questão de leitura” (linha 17) – uma questão de percepção.  

A) Apenas I é verdadeira. 
B) Apenas II é verdadeira. 
C) Apenas I e II são verdadeiras. 
D) Apenas II e III são verdadeiras. 
E) I, II e III são verdadeiras. 

 
14. A palavra “sobretudo” (linha 27) pode ser substituída, sem que se altere o sentido do texto, por: 

A) provavelmente. 
B) especialmente.  
C) tampouco. 
D) também. 
E) talvez. 
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15. Assinale a alternativa em que o sentido do termo, no texto, opõe-se ao do termo indicado ao lado. 

A) “intitulado” (linha 02) – denominado. 
B) “significativo” (linha 11) – expressivo.  
C) “objetividade” (linha 20) – complexidade. 
D) “parceiros” (linha 31) – companheiros. 
E) “alardeia” (linha 39) – ostenta. 
 

16. O termo outro (linha 26) refere-se a: 

A) mundo inteiro (linha 25). 
B) bom número (linha 25). 
C) cordão umbilical (linhas 25-26). 
D) útero umbilical (linha 26). 
E) ar respirável (linha 27). 

 

17. Avalie se cada termo sublinhado refere-se, no texto, ao termo indicado ao lado e, a seguir, assinale a 
alternativa correta.  

I. “São os mais ricos” (linha 23) – países. 
II. “o circo todo para si.” (linha 24) – solteiro. 
III. “parecia ser aquele” (linha 27) – ar. 

A) Apenas I é verdadeiro. 
B) Apenas II é verdadeiro. 
C) Apenas I e II são verdadeiros. 
D) Apenas II e III são verdadeiros. 
E) I, II e III são verdadeiros. 

 

18. Assinale a alternativa cuja frase está empregada no sentido denotativo. 

A) “os corações verdejam.” (linha 45). 
B) “A crise come o nosso fígado” (linha 44). 
C) “não podiam romper o cordão umbilical.”(linhas 25-26). 
D) “só a coabitação equivale a companhia amorosa.”(linha 18).  
E) “Os  alarmistas que falam  em seca cardíaca” (linha 17). 
 

19. Entre as orações da linha 44 e a oração das linhas 44 e 45 há uma relação de: 

A) oposição. 
B) finalidade. 
C) comparação. 
D) conformidade. 
E) causa/conseqüência. 

 
20. Leia a frase Como as pessoas não casam cedo, a sociedade se inquieta. A seguir, assinale a alternativa 
que contém o sentido expresso na passagem sublinhada. 

A) Lugar. 
B) Causa. 
C) Tempo. 
D) Concessão. 
E) Comparação. 
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 Língua Portuguesa II  
 20 questões 
 
 
21. O elemento sublinhado na palavra descasam equivale semanticamente ao da palavra:  

A) desfazer. 
B) desonra. 
C) descascar. 
D) descomunal. 
E) desmantelar. 

 

22. Assinale a alternativa que analisa corretamente o elemento mórfico sublinhado em CASAVAM. 

A) tema. 
B) radical. 
C) vogal de ligação. 
D) desinência número-pessoal. 
E) desinência modo-temporal. 

 

23. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam ditongo crescente. 

A) Moradia, ameaça, verão. 
B) Solitários, própria, quanto. 
C) Famílias, pessoas, solteiros. 
D) Parceiros, cardíacos, corações. 
E) Sociedade, domicílios, independência. 

 
24. Assinale a alternativa correta, quanto à concordância verbal. 

A) Os Estados Unidos possui muitos solteiros. 
B) Mais de um solteiro escaparam do compromisso. 
C) A maior parte dos solteiros não compareceram à reunião. 
D) Tratavam-se de questões fundamentais para os solitários. 
E) Os solteiros pensam que nunca deveriam ter havido casamentos. 

 
25. Preencha os espaços em branco das sentenças abaixo com os pronomes oblíquos adequados. 

1. Impedi-_____ que fosse morar sozinho. 
2. Solicitei-_____ o número de solteiros brasileiros. 
3. Alertei-______ da crise moral dos desacompanhados. 

      Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

A) o, lhe, lhe. 
B) o, o, lhe. 
C) o, o, o. 
D) lhe, lhe, o. 
E) lhe, lhe, lhe. 
 

26. A regência do verbo haver, na frase: “Há de fato um bando de gente sozinha.”, é a mesma do verbo da 
alternativa: 

A) Tranqüilize-se, sociedade. 
B) As mulheres, hoje, casam tarde.  
C) Uso essa expressão propositadamente. 
D) Os solteiros escapam ao útero umbilical. 
E) Os alarmistas partem de princípios discutíveis. 
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27. Analise as sentenças abaixo quanto ao emprego do pronome oblíquo e, a seguir, responda ao que se pede. 

I. Ainda que lhe peçam, não irá morar sozinho. 
II. Os solitários se multiplicam no mundo todo. 
III. Não se conquista nada sem força de vontade. 

A norma culta da língua admite, também, o pronome enclítico: 

A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) apenas em I e II. 
E) apenas em II e III. 

 
28. Assinale a alternativa em que o tempo verbal sublinhado é o mesmo da frase: Os solteiros alardeiam a 
sua solidão. 

A) Nunca houve tantos solteiros. 
B) Ontem, as pessoas casavam mais cedo. 
C) Havia mais gente antes morando sozinha. 
D) A sociedade inquieta-se diante dos solteiros. 
E) Antes, não era possível morar desacompanhada. 

 
29. A forma negativa do verbo, na frase: Alardeia a tua solidão. é:  

A) Não alardeais. 
B) Não alardeeis. 
C) Não alardeies. 
D) Não alardeie. 
E) Não alardeai. 

 
30. De acordo com o texto, está correta a análise do verbo da alternativa: 

A) houve (linha 25) tem complemento verbal.  
B) escapar (linha 26) tem dois complementos. 
C) fundando (linha 26) apresenta circunstância de tempo. 
D) garante (linha 28) não tem complemento verbal. 
E) moram (linha 29) apresenta uma circunstância de intensidade.  

 
31. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a mesma classificação morfológica da palavra 
destacada na frase: “aumenta a cada ano o número de pessoas que moram sós.” 

A) O arrastão ameaça o nosso verão. 
B) Elas estão se casando mais tarde.  
C) Tudo é uma questão de leitura. 
D) Os dados são incontestáveis. 
E) Eles falam em seca cardíaca. 

 
32. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado é um pronome substantivo. 

A) São ricos aqueles países onde há farturas de moradias. 
B) Neste começo de ano, os corações verdejam. 
C) A cada ano aumenta o número de solitários. 
D) Casam tarde porque têm muitas coisas boas. 
E) Querem fazer carreira e juntar algum. 
 

 
33. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a mesma classificação morfológica da palavra 
destacada na frase: As pessoas começam a casar mais, ou a casar menos.  

A) Há fartura de moradias. 
B) Solteiros sempre houve no mundo todo. 
C) Não podiam romper o cordão umbilical. 
D) Casam tarde para usar a sua independência. 
E) É isso que indica uma desertificação amorosa. 
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34. Assinale a alternativa em que a oração subordinada se classifica como adjetiva. 

A) São mais felizes do que aparentam. 
B) Nada nos garante que sejam verdadeiros. 
C) Pode-se afirmar que os dados são incontestáveis. 
D) Os alarmistas que falam em seca cardíaca são muitos.  
E) O número de solteiros é tão significativo que impressiona. 

 
35. Na frase: “Casam mais tarde, para usar bastante a independência.”, a preposição expressa idéia de: 

A) finalidade.  
B) concessão.  
C) proporção. 
D) tempo. 
E) causa. 

 
36. Em “Os dados são incontestáveis” e “A crise come o nosso fígado”, os predicados se classificam, 
respectivamente, como: 

A) verbal                 –     nominal 
B) verbal                 –     verbal 
C) nominal              –     verbal 
D) nominal              –     nominal 
E) verbo-nominal    –    verbo-nominal 

 
37. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a mesma função sintática da palavra destacada na 
frase: É o que garante a revista L’ Evenement du Jeudi. 

A) Os dados são incontestáveis. 
B) Tudo é uma questão de leitura. 
C) Nunca houve tantos solteiros nos EUA 
D) As pessoas estão casando muito mais tarde. 
E) Podemos acrescentar alguns dados americanos. 

 
38. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a mesma função sintática da palavra destacada na 
frase: É considerada uma família unipessoal. 

A) Tranqüilize-se, sociedade. 
B) O arrastão ameaça nosso verão. 
C) Os dados contestam as conclusões. 
D) Os alarmistas partem sempre de dois princípios. 
E) Um solteiro permite-se armar o circo todo só para si. 

 
39. A passagem sublinhada na frase: Nada nos garante que fossem mais felizes tem função de: 

A) aposto. 
B) sujeito. 
C) predicado. 
D) objeto direto. 
E) objeto indireto. 

 
40. Assinale a alternativa que corretamente preenche as lacunas da frase: Diga ____ ela que esteja daqui 
_____ pouco _____ porta da igreja para assistir ______ cerimônia.  

A) a, a, à, à. 
B) à, à, a, a. 
C) a, a, a, a. 
D) à, à, à, à. 
E) à, à, há, há. 
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 Conhecimentos Gerais  
 20 questões 

 
 

41. Os índios Tapeba, que habitam o município cearense de Caucaia, têm participado de uma intensa luta nas 
últimas décadas. Em meados dos anos 1990, dois de seus líderes foram assassinados. Assinale a 
alternativa que apresenta uma das principais reivindicações desses índios. 

A) Direito à terra. 
B) Direito de voto. 
C) Fim da escravização. 
D) Direito de exploração de minérios. 
E) Direito de comercialização de seus produtos. 

 

42. Assinale a alternativa que apresenta dois grupos indígenas que se opuseram à presença dos colonizadores 
no território do atual Ceará. 

A) Charrua e Minuano. 
B) Tremembé e Cariri.  
C) Pataxó e Krenak. 
D) Tupinaié e Kiriri. 
E) Mawé e Tapajós. 

 

43. Sobre a geografia do Ceará, assinale a alternativa correta. 

A) Sua vegetação típica é a floresta tropical, presente em todo o território, e sua árvore-símbolo, o 
coqueiro. 

B) Sua população é de aproximadamente 20 milhões de habitantes, metade deles concentrados na 
capital, Fortaleza. 

C) Tem por limites o Oceano Atlântico, ao norte; Pernambuco, ao sul; Rio Grande do Norte e Paraíba, a 
leste; Piauí, a oeste. 

D) Tem a maior área entre os estados do Nordeste, com cerca de 300.000 Km2, e áreas limítrofes com 
oito estados brasileiros. 

E) A diversidade de formas de relevo, a altitude e a dinâmica das correntes de ar possibilitam a 
existência de climas variados: equatorial, tropical úmido e subtropical. 

 
44. No século XIX, um produto com alta demanda no mercado internacional alterou profundamente a vida 
econômica e social do Ceará. Esse produto foi: 

A) café.  
B) charque. 
C) algodão. 
D) carnaúba. 
E) borracha. 

 

45. Leia o texto a seguir. 

“Nasceu em Fortaleza no ano de 1864. Em 1895, realizou o primeiro concerto brasileiro com óperas em 
português e inseriu instrumentos e ritmos populares na elitista música erudita. É dele a autoria do 
hino do Ceará”. 

(Airton de Farias. História da Sociedade Cearense. Fortaleza: Edições Livro Técnico, 2004,  p.418) 

O texto acima refere-se a: 

A) Alberto Nepomuceno. 
B) Chiquinha Gonzaga.  
C) Artur Villa-Lobos. 
D) Carlos Gomes. 
E) Lauro Maia. 
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46. O grupo político que governou o Ceará, entre 1896 e 1912, é conhecido como oligarquia acciolina. 
Assinale a alternativa correta sobre essa oligarquia. 

A) Caracterizou-se por uma ampla abertura democrática, estendendo o direito de voto e a participação 
política. 

B) Foi fortemente prejudicada pela conjuntura nacional da política dos governadores, que se opunha a 
todas as oligarquias estaduais. 

C) Manteve uma corrente de apoio mútuo e de compromissos com os coronéis do interior do Estado e 
teve também o apoio do Padre Cícero. 

D) Tratou com grande respeito os opositores políticos e garantiu o acesso, por concurso, aos cargos 
públicos, evitando as fraudes comuns nas eleições do período. 

E) Foi marcada por governos biônicos nomeados pelo poder central, que retirou a oligarquia do poder 
em 1912, quando esta não mais correspondia a seus interesses. 

 

47. Inaugurado em 1910, em estilo eclético, ele é um importante exemplar do patrimônio arquitetônico e 
cultural do Ceará, sendo palco de diversas manifestações artísticas. O texto refere-se ao:  

A) Mercado Central. 
B) Teatro José de Alencar. 
C) Centro Cultural Dragão do Mar. 
D) Forte de Nossa Senhora da Assunção. 
E) Museu Jaguaribano, antiga casa do Barão de Aracati. 

 

48. Em julho deste ano, realizou-se, na comunidade de Tatajuba, a II Assembléia dos Movimentos Sociais da 
Zona Costeira do Ceará, com o objetivo de discutir as lutas para enfrentar os problemas que atingem as 
comunidades que vivem no litoral cearense. Assinale a alternativa que apresenta um dos principais 
problemas que atingem essas comunidades. 

A) Instalação de indústrias metalúrgicas. 
B) Especulação imobiliária. 
C) Pragas na agricultura. 
D) Conflitos religiosos. 
E) Desmatamento. 

 

49. Assinale a alternativa correta sobre a região Norte do Brasil em relação às outras regiões do país. 

A) Tem o maior número de população indígena e a maior parte das terras demarcadas. 
B) Apresenta o maior PIB per capita em virtude da riqueza proveniente dos minérios. 
C) É a região que tem maior população, com mais de 70 milhões de habitantes. 
D) Tem o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
E) Apresenta o maior índice de analfabetismo do país. 

 
50. No Brasil colonial, os grupos que se encontravam no alto da pirâmide social eram: 

A) negros e índios. 
B) todos os nascidos na Colônia. 
C) trabalhadores rurais e urbanos. 
D) industriais e banqueiros judeus. 
E) grandes proprietários rurais e comerciantes. 

 

51. A Conjuração dos Alfaiates é um dos movimentos ocorridos no contexto da crise do sistema colonial. 
Assinale a alternativa correta sobre esse movimento. 

A) Ocorreu em Pernambuco em 1817. 
B) Foi liderado por grandes proprietários de terra. 
C) Pretendia separar o Sudeste do resto do Brasil. 
D) Envolveu sobretudo pessoas de origem popular, muitos negros e mestiços. 
E) Teve como mártir Tiradentes, único participante do movimento que foi punido. 
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52. Leia o texto a seguir. 

“A independência do Brasil se explica por um conjunto de fatores, tanto internos como externos, mas 
foram os ventos trazidos de fora que imprimiram aos acontecimentos um rumo imprevisto”. 

(Boris Fausto. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2001, p. 129) 

Assinale a alternativa que apresenta o principal fator externo que influenciou o processo de 
independência do Brasil. 

A) A intervenção do Vaticano, que defendia a independência e a autonomia de todos os países do 
mundo. 

B) Os incentivos econômicos da Grã-Bretanha, que sabia que a independência do Brasil significaria o 
fim da escravidão. 

C) A pressão dos Estados Unidos, que queriam que nenhum país das Américas continuasse a ser 
colônia de países europeus. 

D) A revolução do Porto que, entre outros objetivos, pretendia fazer com que o Brasil voltasse a se 
subordinar inteiramente a Portugal. 

E) O ultimato dos países independentes do resto da América do Sul, como Argentina e Uruguai, que 
queriam o Brasil independente como seu aliado. 

 

53. Com conteúdo acentuadamente urbano e popular, a Confederação do Equador foi um movimento 
republicano que envolveu várias áreas da atual região Nordeste. A província em que esse movimento 
surgiu e que foi o seu centro irradiador foi: 

A) Pará. 
B) Piauí. 
C) Ceará. 
D) Pernambuco. 
E) Rio Grande do Norte. 

 

54. Na segunda metade do século XIX, iniciou-se, no Brasil, a construção de ferrovias que visavam, 
sobretudo, transportar as mercadorias de exportação para os portos. Na região Sudeste, a principal 
mercadoria transportada nesse período era: 

A) borracha. 
B) algodão. 
C) açúcar. 
D) soja. 
E) café. 

 

55. Parte considerável dos militares que participaram do processo que levou à queda da monarquia no Brasil 
foi influenciada por uma corrente de pensamento, cujos princípios básicos foram formulados pelo 
pensador francês Augusto Comte. Assinale a alternativa que apresenta essa corrente de pensamento. 

A) Fascismo.  
B) Marxismo.  
C) Iluminismo. 
D) Positivismo. 
E) Existencialismo. 

 

56. Uma das principais características da Primeira República foi a presença de um Estado representativo dos 
interesses de um grupo econômico. O principal grupo econômico favorecido pelas políticas do Estado, 
no período, foram os: 

A) industriais. 
B) cafeicultores. 
C) criadores de gado. 
D) produtores de açúcar. 
E) comerciantes de escravos. 
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57. Leia o texto a seguir. 
“A construção da imagem de Getúlio Vargas como protetor dos trabalhadores ganhou forma pelo 
recurso a várias cerimônias e ao emprego intensivo dos meios de comunicação.” 

(Boris Fausto. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2001, p. 375) 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, uma das principais cerimônias e um dos principais 
meios de comunicação utilizados por Vargas, no período 1930-1945, para atingir o objetivo indicado no texto. 

A) Páscoa e jornais. 
B) Carnaval e cartazes. 
C) Primeiro de Maio e rádio. 
D) Festa do exército e revistas. 
E) Sete de Setembro e televisão. 

 
58. Nas eleições realizadas em 1945, no processo de redemocratização pós-Estado Novo, o Partido 
Comunista Brasileiro, num breve período de legalidade, conseguiu a votação expressiva de 10% do total 
de votos. Sobre esse resultado, analise as afirmações abaixo. 

I. Os comunistas se beneficiaram, naquele contexto, pelo prestígio de seu líder, Luís Carlos Prestes. 
II. O bom desempenho eleitoral dos comunistas deveu-se ao seu papel central na derrubada de Vargas, 
em 1945. 

III. O prestígio da União Soviética, que pagou o preço mais alto, em vidas e perdas materiais, para 
derrotar o nazi-fascismo, contribuiu para esse sucesso eleitoral. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I é verdadeira. 
B) Somente II é verdadeira. 
C) Somente I e II são verdadeiras. 
D) Somente II e III são verdadeiras. 
E) Somente I e III são verdadeiras. 

 
59. Os protagonistas do golpe civil-militar de 1964 apresentaram-no como uma necessidade para livrar o país 
do comunismo e restaurar a democracia. No entanto, já em abril do mesmo ano, o Ato Institucional n. 1 
violava princípios básicos da democracia. Assinale a alternativa que apresenta uma das medidas do AI -1. 

A) Autorizou o comando supremo da “revolução” a cassar mandatos e suspender direitos políticos. 
B) Reinstituiu o voto censitário, ou seja, só podiam votar aqueles que tinham uma alta renda. 
C) Acabou  com o recurso do habeas corpus, deixando sem defesa os prisioneiros políticos. 
D) Reintroduziu a pena de morte, que não existia mais desde a Constituição de 1891. 
E) Eliminou o Congresso e os Ministérios, cabendo ao presidente todas as decisões. 
 

60. Nos anos 1978-1979, os acontecimentos importantes que contribuíram para o processo de reabertura 
democrática foram: 

A) as guerrilhas urbanas e as rurais. 
B) a campanha das Diretas-já e o fim da guerra fria. 
C) a presidência de Médici e a campanha das Diretas-já. 
D) a reabertura do Congresso e a eleição de Tancredo Neves. 
E) as greves operárias e o fortalecimento do movimento sindical. 

 


