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Vou atribuir esta história ao Rubem Braga. Primeiro, porque acho que foi ele que me contou há 
muito tempo. Segundo, porque, se não foi, deveria ter sido, já que a história tem toda a cara de 
Rubem Braga. 

Pois bem, antigo apaixonado pela praia e observador atento de seus freqüentadores, Rubem 
reparava num casal de velhinhos que todo dia, ao final da tarde, passeava na calçada. Iam de mãos 
dadas, olhando as ondas, trocando umas poucas palavras, sem pressa, como quem já se disse tudo o 
que havia de importante para dizer. Às vezes levavam um cão, outras vezes iam sozinhos. Tinham um 
ar doce e apaziguado que encantava Rubem. Afinal, dizia-se o cronista olhando o casal, o amor é 
possível e, na nossa pequena medida, pode até mesmo ser eterno. 

A vida quis que um dia Rubem conhecesse uma jovem senhora, a qual se revelaria adiante 
parente do casal de velhinhos. E foi por ela, numa tarde em que louvava encantado o amor daqueles 
dois, que Rubem ficou sabendo da verdade. Há muito não se amavam, viviam uma vida de fachada 
por causa dos filhos e netos. Na verdade, ele a odiava e ela o desprezava. 

Lembrei-me desta história ontem, viajando de ônibus. Sacolejávamo-nos coletivamente 
irmanados em plena normalidade quando, numa parada, o casal subiu. Eram velhinhos os dois, de 
uma faixa em que os anos haviam perdido a definição, e já não tinham idade aparente, transformados 
apenas em demonstração de sobrevivência. Cabeças brancas, ossaturas frágeis, uma hesitação nos 
gestos, e magros. Assim eram parecidos. E mais além, naquilo que o tempo, trabalhando sobre os 
rostos outrora jovens, havia acrescentado, moldando em carne, rugas e expressão as semelhanças que 
um refletia sobre o outro, no interminável jogo de espelhos da convivência. 

Pelo retrovisor, o motorista viu-lhes as cabeças brancas e a fragilidade, e, com imprevisível 
delicadeza, esperou, para arrancar até que estivessem seguros. De esguelha, os passageiros do ônibus 
olhavam para eles. Viram quando ele deu a vez para que ela sentasse à janela, quando a ajudou com a 
bolsa, repararam no gesto instintivo com que se aproximaram um do outro no assento. Vagos sorrisos 
de ternura suavizaram os lábios dos passageiros do ônibus. Já não sacolejávamos em plena rotina. 
Algo de diferente havia acontecido. 

Alguns quarteirões adiante, ele puxou a cordinha, e repetiu-se a cerimônia. O motorista esperou 
solícito. Ele cedeu a vez à mulher, ajudou-a com a bolsa, foi conduzindo-a pelo braço até a porta, e 
desceu à sua frente para ajudá-la a saltar. Ninguém se impacientou. Os que estavam sentados do lado 
direito do ônibus ainda ficaram a vê-los na calçada, enquanto se encaminhavam hesitantes, de braço 
dado rumo à esquina. 

Ao meu lado, o senhor corpulento não resistiu. Sorriu abertamente, e saiu-se num longo discurso 
de exaltação do amor e das suas possibilidades nesse mundo de máquinas e violência. Outros 
passageiros comentavam entre si. O coração coletivo daquele ônibus seguia agora mais leve, como se 
tivesse assistido à confirmação de um milagre. 

Lembrei-me então da história do Rubem. Ele a odiava e ela o desprezava. Nada, além dos gestos 
delicados, garantia à pequena população do ônibus que aquele casal se amava realmente. E os gestos 
delicados podem ser apenas reflexo de formação, como demonstra qualquer mordomo. O amor 
encontra outros meios de se manifestar. Mas nós vimos aquilo que queríamos ver. Para as pessoas 
todas que ali estavam, de repente tornou-se importante acreditar que o casal de velhinhos se amava, se 
não com a mesma violência, pelo menos com a mesma ternura com que havia começado a se amar 
tantos anos antes. 

Já não se tratava dos velhinhos pessoalmente. Eles haviam-se transformado em símbolo. Cada 
passageiro daquele ônibus via neles a sua própria possibilidade de amar e ser amado até a 
decrepitude, até o fim da vida. Na manhã antes insípida, os velhinhos encarnavam o mito do amor 
eterno. E o mito passeava de ônibus, para que todos o vissem, e levassem adiante a boa nova.                                                                                             

                                  (COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro: Rocco,1996, p.85) 
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01. A autora diz que “a história tem toda a cara de Rubem Braga.” (linhas 02-03), porque ele: 

A) gosta muito de escrever. 
B) escreve histórias verdadeiras. 
C) parece muito com o casal de velhinhos. 
D) sente admiração por pessoas mais velhas.  
E) escreve sobre temas semelhantes ao do texto. 

 

02. Assinale a alternativa cuja frase tanto pode estar relacionada aos velhinhos observados por Rubem Braga 
quanto aos observados pelos passageiros do ônibus. 

A) Olharam as ondas. 
B) Desceram do ônibus. 
C) Estiveram na calçada. 
D) Dirigiram-se à esquina. 
E) Passearam de mãos dadas. 

 

03. Com relação ao casal de velhinhos retratados no quarto parágrafo (linhas 14 a 20), avalie, de acordo com 
o texto, as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

I. Era impossível precisar a idade dos velhinhos. 
II. O tempo não apagou a juventude dos rostos dos velhinhos. 
III. Os velhinhos tornaram-se semelhantes por força da convivência. 

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

 

04. De acordo com quinto parágrafo (linhas 21 a 26), é correto afirmar que: 

I. Havia dúvida sobre a delicadeza do motorista. 
II. Os passageiros encararam de frente o casal de velhinhos. 
III. A passagem dos velhinhos alterou a rotina dos passageiros. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 
B) Apenas o item II é verdadeiro. 
C) Apenas o item III é verdadeiro. 
D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
E) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

 

05. O sentimento de Rubem Braga em relação ao casal de velhinhos é de: 

A) angústia. 
B) desprezo. 
C) decepção. 
D) admiração. 
E) indiferença.   

 
06. Para os passageiros do ônibus, a passagem dos velhinhos significou: 

A) decepção. 
B) esperança. 
C) descrédito. 
D) sofrimento. 
E) desencanto. 

 

07. De acordo com o texto, os passageiros do ônibus idealizaram para si a possibilidade de um amor: 

A) livre. 
B) único. 
C) realista. 
D) romântico. 
E) duradouro. 
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08. Com relação à expressão “hesitação nos gestos” (linhas 17-18), é correto afirmar que os gestos eram: 

A) seguros. 
B) precisos. 
C) decididos. 
D) vacilantes. 
E) harmônicos. 

 
09. Assinale a alternativa que contém uma informação implícita. 

A) Os passageiros do ônibus olhavam para o casal de velhinhos.  
B) A narradora acreditava que o casal de velhinhos se amava. 
C) O casal de velhinhos se encaminhava rumo à esquina. 
D) A jovem senhora era parente do casal de velhinhos. 
E) O casal de velhinhos levava uma vida de fachada. 

 
10. Assinale a alternativa cuja frase se relaciona com o conteúdo expresso no parágrafo das linhas 10 a 13. 

A) Quem vê cara não vê coração. 
B) Casa de ferreiro espeto de pau. 
C) Quem corre cansa quem anda alcança. 
D) Só brigam os dois quando os dois querem. 
E) Entre marido e mulher não se mete a colher. 

 
11. Assinale a alternativa em que o sentido do termo, no texto, equivale ao do empregado na frase ao lado. 

A) “arrancar” (linha 22) – Decidiu arrancar o mato que cresceu. 
B) “Vagos” (linha 24) – Havia muitos lugares vagos no ônibus. 
C) “solícito” (linha 28) – Atendeu solícito ao pedido do filho. 
D) “violência” (linha 41) – A polícia bateu com violência. 
E) “insípida” (linha 45) – A comida estava insípida. 

 

12. Assinale a alternativa cujo termo equivale semanticamente a “instintivo” (linha 24). 

A) sereno. 
B) natural. 
C) afetado. 
D) resignado. 
E) indiferente.  

 

13. O sentido de “fragilidade” (linha 21) opõe-se, no texto, ao do termo da alternativa: 

A) definhamento. 
B) abatimento. 
C) debilidade. 
D) fortaleza. 
E) fraqueza. 

 

14. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque pode ser substituída pela expressão  indicada ao 
lado, sem prejuízo do sentido do texto. 

A) “todo dia” (linha 05) – todo o dia. 
B) “a qual” (linha 10) – a quem. 
C) “de fachada” (linha 12) – de aparência. 
D) “uma faixa” (linha 16) – um trecho. 
E) “De esguelha” (linha 22) – De frente.  

 
15. A palavra “além” (linha 18) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido do texto, por: 

A) ainda. 
B) agora. 
C) adiante. 
D) ao certo. 
E) ao longe. 
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16. Assinale a alternativa em que a modificação proposta na passagem em destaque altera o sentido, no texto. 

A) Deslocamento de “encantado” (linha 11) para depois de “o amor” (linha 11). 
B) Substituição do termo sublinhado em “exaltação do amor” (linha 33) pelo termo ao.   
C) Eliminação dos termos sublinhados na frase “acho que foi ele que me contou” (linha 01). 
D) Antecipação da palavra “Rubem” (linha 10) para antes de “um dia” (linha 10). 
E) Introdução do termo  passageiros antes de “que estavam sentados” (linha 29). 

 
17. Assinale a alternativa que apresenta o referente correto para o termo sublinhado. 

A) “foi  por ela” (linha 11) – “jovem senhora” (linha 10). 
B) “olhavam para eles  (linha 23) – “passageiros” (linha 22). 
C) “Ele cedeu a vez” (linha 28) – motorista (linha 27). 
D) “foi conduzindo-a pelo braço” (linha 28) – bolsa (linha 28).  
E) “todos o vissem” (linha 46) – ônibus (linha 46).  

 
18. Assinale a alternativa cuja frase tem, no texto, sentido denotativo. 

A) “Tinham um ar doce” (linhas 07-08). 
B) “viviam uma vida de fachada” (linha 12). 
C) “repararam no gesto instintivo” (linha 24). 
D) “O coração coletivo daquele ônibus seguia” (linha 34). 
E) “E o mito passeava de ônibus” (linha 46). 

 
19. Assinale a alternativa em que as orações estabelecem entre si uma relação de tempo. 

A) Atribuo esta história ao Rubem porque acho que ele me contou. 
B) Lembrei-me desta história ontem, viajando de ônibus. 
C) O mito passeava de ônibus, para que todos o vissem. 
D) Iam de mãos dadas, trocando umas poucas palavras. 
E) Rubem reparava no casal que passeava na calçada. 

 
20. Com relação às idéias contidas no sétimo parágrafo (linhas 32 a 35),  assinale a alternativa correta. 

A) O senhor corpulento zombou do milagre. 
B) O transporte coletivo ficou menos pesado. 
C) Os passageiros comentavam sobre a violência. 
D) O coração de todos os passageiros ficou menos tenso. 
E) Os passageiros tinham opiniões diferentes sobre o amor. 
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 Língua Portuguesa II  
 20 questões 

 
 

21. Assinale a alternativa em que o número de letras é igual ao número de fonemas.  

A) que 
B) acho 
C) senhora 
D) verdade 
E) velhinhos 

 
22. Assinale a alternativa que apresenta todos os termos com a mesma tonicidade.  

A) adiante, puxou, manifestar 
B) leve, direito, população 
C) casal, ônibus, própria 
D) mito, amava, passageiros 
E) parecidos, coração, sobrevivência 

 

23. Assinale a alternativa em que o termo é acentuado devido à presença do hiato. 

A) sacolejávamos 
B) balaústres  
C) queríamos  
D) própria 
E) até 

 

24. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na passagem: Na opinião dos passageiros, 
_____________ melhor se os velhinhos _______________ de todo o tempo para _________________ . 

A) será – dispusessem – se amar 
B) era – dispuserem – se amar 
C) é – dispusessem – se amarem 
D) seria – dispuserem  – se amarem 
E) seria – dispusessem – se amarem   

 

25. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. 

A) Os velhinhos caminhavam sós pela praça. 
B) Apesar de famoso, não são escritores de talento. 
C) Puxou a cordinha, bastante vezes, até que saltou. 
D) Considerou delicados o gesto e atitude do velhinho. 
E) O amor é um sentimento que torna inesquecível as horas. 

 

26. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.    

I. Devotado __________ esposa. 
II. Em concordância com ___________ opinião. 
III. Relativo _____________  casal de velhinhos.  

A) àquela, àquela, àquele 
B) àquela, aquela, àquele 
C) aquela, àquela, àquele 
D) aquela, aquela, àquele 
E) aquela, aquela, aquele 

 

27. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na passagem: Rubem não a via _______ 
tanto tempo, que ________ primeira vista não ________ identificou. 

A) há, à, a 
B) há, a, a 
C) há, à, à 
D) à, à, à 
E) a, a, a 
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28. Assinale a alternativa em que a frase: “Eu não protejo ele” foi transcrita para o padrão formal da língua. 

A) Eu não o protejo.  
B) Eu não protejo-o.  
C) Eu não lhe protejo. 
D) Eu não protejo-lhe. 
E) Eu não protejo a ele.  

 
29. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a mesma classificação morfológica que a palavra 

destacada, na passagem: Ela o desprezava.      

A) Um refletia sobre o outro. 
B) O que estava sentado ficou a vê-los. 
C) Já se disse tudo o que havia de importante. 
D) Louvava encantado o amor daqueles dois. 
E) O mito passeava para que todos o vissem.    

  
30. Em “O motorista esperou solícito” e “Ele puxou a cordinha”, os predicados se classificam 

respectivamente, como: 

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

 

31. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a mesma função sintática da palavra destacada, na 
passagem: Algo de diferente havia acontecido. 

A) Eram velhinhos os dois. 
B) O amor encontrava outros meios. 
C) Todos levavam adiante a boa nova. 
D) Ele louvava encantado o amor dos dois. 
E) Rubem reparava num casal de velhinhos. 

 
32. Na passagem: “O velhinho se impôs essa obrigação desde o casamento”, a função sintática do se equivale 

à do mesmo termo na alternativa: 

A) Há muito não se amavam. 
B) O casal de velhinhos se desprezava. 
C) Rubem deixou-se estar à praia por várias horas. 
D) Afinal, dizia-se o cronista que o amor é possível. 
E) Ela se revelaria aparentada do casal de velhinhos. 
 

33. Assinale a alternativa em que a locução sublinhada tem a mesma função sintática da expressão em 
destaque, na passagem: Eles viviam uma vida de fachada.  
A) Já não se tratava dos velhinhos. 
B) Desceu à sua frente para ajudá-lo. 
C) Rubem era apaixonado pela praia. 
D) Eles se aproximavam um do outro no assento. 
E) Os passageiros do ônibus olhavam para eles. 

 
34. Assinale a alternativa que justifica corretamente a presença do acento grave indicativo de crase na 

oração: Ele cedeu a vez à mulher. 

A) Junção de dois artigos femininos. 
B) Existência de um substantivo feminino. 
C) União da preposição a com o artigo feminino. 
D) Locução adverbial com substantivo feminino. 
E) Locução que se subentende à semelhança de. 
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35. Assinale a alternativa em que a forma composta de “os anos haviam perdido a definição” corresponde à 
forma simples em: 

A) Já não sacolejávamos. 
B) Lembro-me da história do Rubem. 
C) Todos levariam adiante a boa nova. 
D) Nós víramos os seus gestos delicados. 
E) Eles assistirão à confirmação de um milagre. 

 
36. A passagem em negrito, no período: A vida quis que Rubem conhecesse uma jovem senhora exerce a 

função de: 

A) aposto 
B) sujeito  
C) objeto direto 
D) objeto indireto 
E) complemento nominal 

 
37. Avalie as afirmações abaixo sobre a passagem: Viram quando ele deu a vez para que ela sentasse à janela. 

I. Período composto por duas orações. 
II. A segunda oração expressa idéia de tempo. 
III. A oração iniciada por para que expressa idéia de proporcionalidade.  

Assinale a alternativa: 

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

 
38. Assinale a alternativa em que o termo grifado pertence à mesma classe da palavra destacada, na 

passagem: Levasse adiante a boa nova. 

A) Sorriu abertamente. 
B) Ninguém se impacientou. 
C) O coração coletivo seguia mais leve. 
D) O tempo trabalhou sobre os rostos jovens. 
E) O cronista louvava o amor daqueles dois. 

 
39. Assinale a alternativa em que o termo grifado tem a mesma classe gramatical da palavra destacada, na 

passagem: Ele se revelaria adiante parente do casal de velhinhos. 

A) Ele desceu para ajudá-la a saltar. 
B) Algo de diferente havia acontecido. 
C) Vagos sorrisos suavizavam seus lábios. 
D) Outros passageiros comentavam entre si. 
E) Os gestos delicados são apenas reflexo de formação. 

 
40. Na passagem: “Rubem reparava num casal que todo dia, ao final da tarde, passeava”, as vírgulas 

separam: 

A) aposto. 
B) vocativo. 
C) adjunto adverbial. 
D) adjunto adnominal. 
E) sujeito do predicado. 
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 Conhecimentos Gerais  
 20 questões 

 
 
41. Os manguezais constituem um ecossistema característico: 

A) das zonas temperadas. 
B) das regiões áridas. 
C) das serras.  
D) do litoral. 
E) do sertão. 

 
42. “Consistem em medidas paliativas e que, portanto, pouco contribuem na melhoria das condições de vida 

da população sertaneja. Os convocados executam tarefas como a construção de barragens, de canais 
para irrigação, de açudes e a conservação de estradas vicinais que, na maioria das vezes, acabam 
beneficiando apenas os latifúndios.” (Adaptado de: BOLIGIAN, Leovan ... [et al.]. Geografia: espaço e 
vivência. 2ª ed. São Paulo: Editora Atual, p. 95) 

O texto refere-se: 

A) à Campanha da Solidariedade implementada pela Igreja Católica, na época invernosa, na região Sul 
do Brasil.  

B) às frentes de trabalho organizadas pelo poder público, no período de secas, no Nordeste brasileiro. 
C) ao ProJovem (Programa Nacional de Inclusão de Jovens) executado pelas prefeituras quando as 

geadas massacram a região Norte do Brasil.  
D) ao Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos, 

facultado pelo Governo Federal aos pequenos agricultores da região Centro-Oeste.  
E) ao PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), mantido pelos 

governos estaduais durante a entressafra no Sudeste brasileiro. 
 
43. O Protocolo de Kyoto discutido e negociado em 1997, na cidade do mesmo nome, tem por objetivo 

_________________. Entre os países que NÃO ratificaram o acordo, destaca-se o país:_____________. 

A) tornar a Amazônia patrimônio da humanidade, logo, livre área de exploração – o Brasil. 
B) limitar a emissão de gases poluentes – os Estados Unidos da América.  
C) aumentar as pesquisas em torno de materiais recicláveis – a China.  
D) proibir a produção de alimentos transgênicos – o Japão.  
E) barrar o enriquecimento de urânio – a Alemanha.  

 
44. Identifica-se corretamente como objetivo que embasou a criação do MERCOSUL, que começou a 

funcionar em 1º de janeiro de 1995: 

A) a interdição à entrada de empresas multinacionais norte-americanas na América do Sul. 
B) a proibição de constituição de indústrias de capital misto oriundo dos países membros. 
C) a construção de uma área de livre comércio entre os países que integram o mercado. 
D) a desativação das Zonas de Processamento de Exportação, conhecidas como ZPEs. 
E) o fechamento das Bolsas de Valores na América do Sul.  

   
45. “João Maciel da Mata Gadelha, conhecido em ___________ por João da Mata, habitava, há anos, no 

Trilho, uma casinhola de porta e janela, cor de açafrão, com a frente encardida pela fuligem das 
locomotivas que diariamente cruzavam defronte, e donde se avistara a estação da linha férrea de 
Baturité. Era amanuense, amigado, e gostava de jogar o víspora em famílias aos domingos.” 
(CAMINHA, Adolfo. A Normalista. 12ª ed. São Paulo: Editora Ática, 1998, p. 11) 

Assinale a alternativa que completa o texto. 

A) Sobral. 
B) Recife. 
C) Fortaleza. 
D) Aracati. 
E) Manaus.  
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46. “Aos leitores deste modesto estudo, convidamos para uma leitura histórica sobre a Padaria Espiritual - 
uma das experiências sociais mais distintas da cultura brasileira. Por ela passaram escritores, jornalistas 
e intelectuais que produziram obras da literatura entre o segundo quartel do século XIX e o início do 
século XX. Eles ajudaram a compor parte significativa da atividade literária e da imprensa 
___________, e destacaram os modos de vida de pescadores, cancioneiros, caboclos e sertanejos como 
riquezas singulares da cultura brasileira.” (Adaptado de: CARDOSO, Gleudson Passos. Padaria 
Espiritual: biscoito fino e travoso. Fortaleza/CE: Museu do Ceará / Secretaria da Cultura e Desporto do 
Ceará, 2002, p. 15.) 

Assinale a alternativa que completa o texto. 

A) na Bahia. 
B) de Sergipe.  
C) do Rio Grande do Norte. 
D) de Alagoas. 
E) no Ceará. 

 

47. A temática do romance “O Quinze”, de Raquel de Queiroz, relaciona-se com: 

A) a deposição da Oligarquia Acciolina. 
B) a repressão a Canudos. 
C) a Sedição de Juazeiro. 
D) a Guerra do Paraguai. 
E) as secas no Ceará.   

 

48. A Semana de 22, ocorrida em São Paulo, propunha como orientação para a arte a ser feita no Brasil a:  

A) transposição de modelos estéticos do século XIX, oriundos da Europa. 
B) retomada dos padrões clássicos greco-romanos. 
C) valorização das raízes nacionais. 
D) rejeição das artes plásticas. 
E) adoção das estéticas mexicana e americana. 

 

49. Relacionamos, corretamente, entre os fundadores do gênero musical da “Bossa Nova”: 

A) Raimundo Fagner e Belchior. 
B) João Gilberto e Tom Jobim. 
C) Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
D) Roberto Carlos e Erasmo Carlos. 
E) Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.  

 

50. Podemos considerar como fontes históricas, atualmente: 

A) os documentos estatais, pois revelam os negócios do Estado, que é por excelência único palco dos 
fatos históricos.  

B) a documentação militar, visto que sem a consulta a esta informação perderíamos a oportunidade de 
conhecer os maiores agentes da História. 

C) as entrevistas com os grandes personagens da História que nos levam a desvendar, com fidelidade, 
os bastidores do poder e chegar a verdade dos fatos. 

D) a documentação histórica que, presentemente, inclui tanto a documentação cartorial e eclesiástica, 
como a fotografia, a culinária e o vestuário. 

E) os jornais, que sempre esconderam as lutas sociais, devem ser descartados enquanto fontes 
históricas, pois são porta-vozes exclusivos de seus proprietários.  

 

51. Sobre a relação entre os negros e a religião católica no Brasil Colonial, é correto afirmar que: 

A) a Igreja Católica agregou em seus dogmas alguns ideais próprios das religiões africanas, a fim de 
promover o sincretismo religioso. 

B) a constituição de irmandades religiosas por pretos revela a constituição de um espaço de devoção 
popular, mescla de catolicismo e religiões africanas. 

C) a Igreja absteve-se de tentar qualquer aproximação com os negros, pois defendia a escravidão. 
D) os missionários organizaram aldeamentos que integravam os negros e excluíam índios da formação 

católica e do treinamento para o trabalho. 
E) com a expulsão dos jesuítas por Pombal, desapareceu o trabalho de catequese voltado para as 

populações negras. 
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52. A Inconfidência Mineira teve como base política para os dirigentes do movimento os ideais do: 

A) Absolutismo Monárquico. 
B) Socialismo Utópico. 
C) Comunismo. 
D) Anarquismo. 
E) Iluminismo. 

 

53. A guerra entre a Inglaterra e a França, na época de Napoleão Bonaparte, provocou fortes alterações em 
Portugal. Baseado neste contexto, assinale a alternativa correta. 

A) A derrota das tropas inglesas em Portugal consolidou a aliança entre a Coroa Portuguesa e o Império 
Napoleônico contra a Coroa Britânica. 

B) A armada espanhola protegeu o deslocamento da Corte Portuguesa para o Brasil, após a invasão de 
Portugal pelas tropas francesas. 

C) Os exércitos espanhol e português impediram que as tropas francesas invadissem a Espanha, a Itália 
e Portugal.  

D) A invasão de Portugal pelas tropas francesas provocou o deslocamento da Corte Portuguesa para o 
Brasil. 

E) A armada brasileira se recusou a receber a Corte Portuguesa, quando de sua chegada à Bahia. 
 

54. No Brasil, o sistema escravista, com freqüência, recorreu à violência aberta, porém, em algumas 
situações, permitiu que escravos utilizassem pequenos lotes de terra para produzirem alimentos para o 
seu sustento e para a venda no mercado. A historiografia define esta permissão como: 

A) brecha camponesa. 
B) alforria. 
C) plantation.  
D) trabalho compulsório. 
E) serviço livre.  

 

55. Relacionamos com a expansão da produção cafeeira no Brasil, no século XIX: 

A) o modelo econômico baseado no trinômio latifúndio, monocultura e mão-de-obra escrava. 
B) a distribuição de terras aos imigrantes africanos que desenvolveram uma produção baseada no 

trabalho familiar e na pequena propriedade. 
C) a compra de terras, no Rio de Janeiro e São Paulo, por parte dos senhores de engenho que, com o 

declínio da cana-de-açúcar, no Nordeste, passaram a investir no café. 
D) o aumento da concorrência no mercado externo com o café produzido na Índia e no norte da África. 
E) os intensos investimentos feitos pelo Estado na compra de equipamentos modernos e de terras para 

os imigrantes nordestinos e nortistas. 
 

56. Assinale a alternativa correta sobre o processo de ocupação e povoamento da região Centro-Oeste, ao 
longo do século XX. 

A) Possibilitou o acesso dos pequenos agricultores à terra, com a limitação territorial da agropecuária de 
exportação.    

B) Beneficiou os imigrantes de origem italiana, visto que o Governo Federal destinou a eles 
empréstimos a fundo perdido. 

C) Prosperou graças ao capital estrangeiro, notadamente norte-americano, que incentivou a instalação 
de mineradoras.  

D) Apoiou a implantação de uma economia de subsistência, organizada por nordestinos que receberam 
crédito facilitado do Governo Federal.  

E) Desencadeou violentos conflitos pela posse da terra entre grileiros e indígenas que viviam em 
diferentes áreas da região Centro-Oeste. 
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57. Leia, a seguir, um comentário publicado em 1927 acerca do Código de Menores do Brasil. 

“A respeito dos menores, estranhamos muito que uma fábrica ou empresa não pode empregar um 
menor de 18 anos que não sabe ler, não obstante, pelo Código Civil do Brasil, pode casar com 16 
anos de idade; ser pai de família aos 18 anos; podendo até ser soldado do exército! É estranhável.” 
(Citado por: ALVIM, Rosilene. Pequenas mãos calejadas. In: Revista de História da Biblioteca 
Nacional. Ano 1, nº 4, p. 20, outubro/2005) 

Podemos relacionar com o comentário: 

A) a defesa da utilização de menores em atividades produtivas.    
B) a condenação ao ingresso de jovens no exército nacional. 
C) o impedimento ao trabalho infantil masculino. 
D) a proibição do casamento antes dos 18 anos.  
E) o incentivo a alfabetização de jovens.   

 
58. Participou da organização do “Caldeirão”, uma cooperativa de camponeses que se orientava pelos 

princípios da solidariedade cristã e que foi destruída por forças policiais em 1936: 

A) Frei Galvão.  
B) Monge João Maria. 
C) Beato José Lourenço. 
D) Antonio Conselheiro. 
E) Padre Antonio Vieira. 

 
59. O nacionalismo, corrente de maior influência no pensamento político, econômico e social do Brasil, nos 

anos 50, caracterizava-se pela: 

I. defesa da industrialização comandada pela burguesia e por capitais nacionais. 
II. aceitação do capital estrangeiro desde que submetido ao controle nacional. 
III. rejeição à adoção, pela indústria brasileira, de tecnologias estrangeiras. 

Assinale a alternativa correta: 

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

 
60. Os anos de 1968 a 1974 são definidos como o período do “milagre brasileiro”, expressão usada para 

referir-se à situação da economia do país. Esta época caracterizou-se pela: 

A) diminuição do poder de compra das camadas médias, com a suspensão dos crediários.  
B) ampliação da pequena propriedade fundiária, fruto da capitalização do campo. 
C) valorização do proletariado, através da real valorização do salário mínimo. 
D) expansão do capital industrial e bancário. 
E) perda de poder do Estado, a partir da desestatização de empresas públicas. 

 
 
 
 
 


