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Devido à poluição atmosférica e seus efeitos, muitos cientistas apontam que o aquecimento 
global do planeta a médio e longo prazo pode ter caráter irreversível e, por isso, desde já devem ser 
adotadas  medidas  para  diminuir  as  emissões  dos  gases  que  provocam esse  aquecimento.  Outros 
cientistas, no entanto, admitem o aumento do teor do gás carbônico na atmosfera, mas lembram que 
grande parte desse gás tem origem na concentração de vapor de água, o que independe das atividades 
humanas. Essa controvérsia acaba adiando a tomada de decisão para a adoção de uma política que 
diminua os efeitos do aumento da temperatura média  da Terra. O carbono presente na atmosfera 
garante uma das condições básicas para a existência de vida no planeta: a temperatura. A Terra é 
aquecida  pelas  radiações  infravermelhas  emitidas  pelo  Sol  [...]  O  carbono  forma  uma  redoma 
protetora que aprisiona parte dessas radiações infravermelhas e as reflete novamente para a superfície. 
O excesso de carbono, no entanto, tenderia a aprisionar mais radiações infravermelhas, produzindo o 
chamado efeito estufa: a elevação da temperatura média a ponto de reduzir ou até acabar com as 
calotas de gelo que cobrem os pólos. Os cientistas ainda não estão de acordo se o efeito estufa já está 
ocorrendo, mas preocupam-se com o aumento do dióxido de carbono na atmosfera a um ritmo médio 
de 1% ao ano. A queima da cobertura vegetal nos países subdesenvolvidos é responsável por 25% 
desse aumento. A maior fonte, no entanto, é a queima de combustíveis fósseis,  como o petróleo, 
principalmente nos países desenvolvidos.
WIKIPÉDIA, A ENCICLOPÉDIA LIVRE. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3% >Acesso em:20 jun.2008

01. Pela leitura da expressão “caráter irreversível” (linha 02) é correto concluir que irreversível é o que:

A) precisa de rápida solução.
B) merece especial atenção.
C) desperta preocupação.
D) exige conserto.
E) é imutável. 

02. Assinale a alternativa que apresenta o verbo apontar com sentido equivalente ao do mesmo verbo no 
texto (linha 01). 

A) Apontava as medidas a serem tomadas.
B) Apontam-no como herói de mil façanhas.
C) Apontou as passagens mais difíceis do livro.
D) Logo que apontou à sacada, foi prontamente ovacionado.
E) A testemunha do crime não conseguiu apontar os criminosos.

03. No fragmento “Outros cientistas, no entanto, admitem o aumento do teor do gás carbônico na atmosfera” 
(linhas 03-04), o termo em destaque equivale, quanto ao sentido, a:

A) condição.
B) proporção.
C) qualidade.
D) quantidade.
E) capacidade.

 
04. Assinale a alternativa cujo termo está em desacordo, quanto ao sentido, com a palavra “controvérsia” (linha 06).

A) disputa.
B) polêmica.
C) apelação.
D) discussão.
E) contestação.
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05. Na linha 04, a locução “no entanto” pode ser substituída, sem que se altere o sentido do texto, por:

A) todavia.
B) por isso.
C) visto que.
D) uma vez que. 
E) por conseguinte.

06. Assinale a alternativa que contém uma informação implícita.
A) Muitos cientistas acreditam que o aquecimento global do planeta pode ter caráter irreversível.
B) Acreditam, também na necessidade de medidas imediatas para diminuir as emissões de gases.
C) Eles atribuem à poluição e seus efeitos o caráter de irreversibilidade do aquecimento global do planeta.
D) Outros cientistas acreditam que as ações do homem não são as únicas responsáveis pelo aumento de 

gás carbônico na atmosfera.
E) Eles admitem o aumento do gás carbônico na atmosfera, mas atribuem a origem de grande parte 

desse gás à concentração de vapor de água.

07. Marque com S (sim) ou N (não) os parênteses abaixo, conforme a frase represente ou não unanimidade 
de pensamento dos cientistas.  

(       ) Admitem o aumento do teor de gás carbônico.
(       ) Acreditam que o efeito estufa já está começando.
(       ) Preocupam-se com o aumento do dióxido de carbono.

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

A) S, S, N.
B) S, N, N.
C) N, S, S.
D) S, N, S.
E) N, N, S.

08. Assinale a alternativa correta.

A) A substituição de “para a” (linha 08) por da altera o sentido do texto.
B) A substituição de “muitos” (linha 01) por outros prejudica a coesão do texto.
C) O emprego de “lembram” (linha 04) indica que está elíptica a expressão “Muitos cientistas”.
D) A coesão textual fica mantida com a colocação do artigo Os no lugar do pronome “Outros” (linha 03).
E) Inserir a preposição a antes de “seus efeitos” (linha 01) caracteriza um erro de regência prejudicial à 

compreensão do texto. 

09. Depreende-se da leitura da expressão “pode ter” (linha 02) que a afirmação sobre o caráter irreversível do 
aquecimento global do planeta é:

A) inquestionável.
B) incontestável.
C) indiscutível.
D) duvidosa.
E) segura.

10. Assinale a alternativa que apresenta a frase cujo sentido equivale ao da frase “Devido à poluição atmosférica,  
muitos cientistas apontam que o aquecimento global do planeta pode ter caráter irreversível”.
A) Muitos cientistas apontam que o aquecimento global do planeta, como conseqüência da poluição 

atmosférica, pode ter caráter irreversível.
B) Muitos  cientistas  apontam  que  a  poluição  atmosférica,  não  obstante  o  aquecimento  global  do 

planeta, pode ter caráter irreversível.
C) A poluição atmosférica, apontam muitos cientistas, é resultado do aquecimento global do planeta e 

pode ter caráter irreversível.
D) A poluição  atmosférica,  causa  do  aquecimento  global  do  planeta,  pode  ter  caráter  irreversível, 

apontam muitos cientistas.
E) O aquecimento  global  do  planeta,  causa  da  poluição  atmosférica,  pode  ter  caráter  irreversível, 

apontam muitos cientistas.
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11.  Numere os elementos da Coluna 2, associando-os aos da Coluna 1, de acordo com a relação que se 
estabelece no texto.
Coluna 1 Coluna 2
(1) carbono (      ) Sol
(2) excesso de carbono (      ) Terra
(3) radiações infravermelhas (      ) temperatura

(      ) efeito estufa
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

A) 1, 2, 3, 2
B) 1, 2, 3, 3
C) 2, 2, 1, 1
D) 3, 2, 1, 3
E) 3, 3, 1, 2

TEXTO 02

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Os dois maiores descobrimentos do século XX terão sido a fome e a bomba atômica, no dizer 
de Josué de Castro, que denunciou a situação de fome, apontou causas (econômicas) e efeitos desse 
fenômeno. Foi ele quem afirmou que, no Brasil, a fome é endêmica (e não epidêmica): alimentação 
abaixo do necessário por falta de alimentos vitais,  embora os famintos vivam em ambientes com 
abundância de tais alimentos. A fome, assim como o sexo, é um instinto primário; e, para uma cultura 
racionalista,  esses  assuntos  são  chocantes;  daí,  devido  ao  predomínio  da  razão  sobre  a  conduta 
humana, a busca de acobertá-los. Por isso, somente após duas guerras (mundiais), que provocaram a 
morte, por fome, de 12 milhões de pessoas a questão passou a ser encarada objetivamente: em 1943, é 
realizada a Conferência de Alimentação de Hot Springs, que deu origem à FAO. 

As  comunidades  científicas,  que  já  resolveram  com  tanto  brilho  problemas  bastante 
complexos, sentem-se envergonhadas por terem sido incapazes de formular meios para acabar com a 
fome.
Mas que fome é essa, de que se fala, e que é tão mobilizadora? É a fome oculta, na qual, pela falta 
permanente  de  determinados  elementos  nutritivos,  em seus  regimes  habituais,  grupos inteiros  de 
populações  se  deixam  morrer  lentamente  de  fome,  apesar  de  comerem  todos  os  dias.  São 
principalmente essas coletivas fomes parciais, essas fomes específicas, em sua infinita variedade, que 
constituem os estudos de Josué de Castro.  

BONFIM, João Bosco Bezerra. A fome no Brasil: o que se diz, o que se fez, o que fazer. Disponível em: <http: // 
www.senado.gov.br/web/conleg/artigos/especiais/AfomenoBrasil.pdf> Acesso em:20 jun. 2008.  

12. Pelo significado da palavra “mobilizadora” (linha 12), entende-se, de acordo com o texto, que a fome:

A) varia de local.
B) muda de forma.
C) ataca várias pessoas.
D) destrói os organismos.
E) movimenta muita gente.

13. Assinale a alternativa cujo termo pertence ao mesmo campo semântico de “vitais” (linha 04).

A) vitela.
B) vitalina 
C) vitífero.
D) vitícola. 
E) vitalício.

14. As alternativas abaixo contêm definições do verbete comunidade (FERREIRRA: 1986). Assinale a que 
corresponde ao sentido de “comunidades” (linha 10).

A) Qualquer grupo social cujos membros habitam uma região determinada, têm um mesmo governo e 
estão irmanados por uma mesma herança cultural e histórica.

B) Qualquer conjunto populacional considerado como um todo, em virtude de aspectos geográficos, 
econômicos e/ou culturais comuns.

C) Grupo de pessoas considerado, dentro de uma formação social complexa, em suas características 
específicas e individualizantes.

D) Agrupamento que se caracteriza por forte coesão baseado no consenso espontâneo dos indivíduos.
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E) Grupo de pessoas que vivem submetidas a uma mesma crença religiosa.  
15. Assinale a alternativa cuja frase tem sentido conotativo.

A) “provocaram a morte, por fome, de 12 milhões de pessoas” (linhas 07-08).
B) “resolveram com tanto brilho problemas bastante complexos” (linha 10).
C) “incapazes de formular meios para acabar com a fome” (linha 11).
D) “falta permanente de determinados elementos nutritivos” (linhas 12-13).
E) “grupos inteiros de populações se deixam morrer lentamente de fome” (linhas 13-14).

16. A relação de sentido entre as frases do fragmento  A fome é endêmica, embora os famintos vivam em 
ambientes com abundância de alimentos está indicada na alternativa:

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

17. Segundo o texto, para Josué de Castro, a fome é endêmica. Entende-se por fome endêmica aquela que:

A) aparece e desaparece sem deixar seqüelas. 
B) acontece de maneira rápida em vários lugares.
C) existe, constantemente, em determinado lugar.
D) surge, com freqüência, em períodos pós-guerra.
E) ataca, momentaneamente, grande número de pessoas. 

18. Entende-se por “instinto” (linha 05) uma força que:

A) tem origem psicológica.
B) independe de aprendizado.
C) surge de maneira consciente.
D) é adquirida com a maturidade.
E) é exclusiva dos animais superiores.

19. Segundo o autor, Josué de Castro escreve sobre a fome decorrente:

A) da desnutrição.
B) da falta de apetite.
C) das greves de fome.
D) das dietas exageradas.
E) dos sacrifícios coletivos. 

20. Assinale a alternativa em que o termo em destaque é um pronome que está substituindo o agente da ação 
verbal.
A) Josué de Castro afirmou que, no Brasil, a fome é endêmica.
B) A fome e a bomba atômica são os dois maiores descobrimentos a que Josué de Castro se refere. 
C) A fome, que provocou a morte de 12 milhões de pessoas, passou a ser encarada objetivamente.
D) A informação é  de  que a  fome  e  a  bomba  atômica  são assuntos  chocantes  em uma  sociedade 

racionalista.
E) Josué de Castro disse  que os dois maiores descobrimentos do século XX terão sido a fome e a 

bomba atômica.
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Língua Portuguesa II  
20 questões

21.  Assinale  a  alternativa  que  apresenta,  respectivamente,  ditongo decrescente,  dígrafo,  hiato  e  ditongo 
crescente.

A) Causas, que, teor, necessário.
B) Abaixo, irreversível, médio, razão.
C) Água, chocantes, racionalista, seus. 
D) Deu, aquecimento, outros, apontam.
E) Abundância, assim, poluição, efeitos.

22. Assinale a alternativa em que o elemento mórfico está corretamente analisado.

A) cultura (a – desinência nominal de gênero).
B) independe (e – desinência modo-temporal).
C) denunciou (u – desinência número pessoal).
D) aquecimento (a – prefixo de negação).
E) atmosférica (atm – radical primário).

23.  As palavras aquecimento,  aquecer,  aquecedor  têm a mesma raiz,  por isso,  são cognatas.  Assinale a 
alternativa em que ocorrem três palavras cognatas.

A) Razão, razoável, racional.
B) Epidêmica, epiceno, epilepsia.
C) Atmosférica, atmosfera, atestação.
D) Humana, humilhação, humorismo.  
E) Descobrimento, descongelar, desconhecer.

24. Numere a segunda coluna pela primeira:

( 1 ) Este alimento (     ) está com quem se fala.
( 2 ) Esse alimento (     ) está com quem fala.
( 3 ) Aquele alimento (     ) está longe dos dois.

(     ) está com você.

Assinale a seqüência correta.

A) 1, 2, 3, 1.
B) 2, 3, 2, 1.
C) 2, 2, 1, 3.
D) 1, 1, 3, 2.
E) 2, 1, 3, 2.

25. Assinale a alternativa em que o artigo sublinhado denota familiaridade.

A) O   Brasil é um país de gente pobre.
B) O   Josué de Castro falou sobre a fome.
C) O   Ceará das rendeiras fica no Nordeste.
D) Todos os países devem proteger o meio ambiente.
E) O conferencista comunicou-se bem com o público.

26. Assinale a alternativa em que a inversão dos termos implica na alteração semântica da expressão.

A) Abundantes alimentos.
B) Situação catastrófica.
C) Cultura racionalista.
D) Pessoas famintas.
E) Certas medidas.

27.  Assinale a alternativa que preenche corretamente, na seqüência, as lacunas do período: Os cientistas 
solicitam a _________________ que _________________ à adoção de medidas que se encontram em 
__________________ mãos.

A) V.Exa.; proceda; suas.
B) Sua Exa.; procedei; suas.
C) V.Exa.; procedei; vossas.  
D) Sua Exa.; proceda; vossas.
E) V.Exa.; procedeis; vossas.
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28. Assinale a alternativa cuja frase está gramaticalmente correta quanto à concordância nominal.

A) Os governos estaduais e federais não apontam- nos as causas da fome.
B) Os governos estadual e federal não apontam-nos as causas da fome.
C) Os governos estadual e federal não nos apontam as causas da fome.  
D) O governo estadual e federal não apontam-nos as causas da fome.
E) O governo estadual e federal não nos apontam as causas da fome.

29. Numere a segunda coluna, relacionando as locuções prepositivas sinônimas.

( 1 ) devido a (     ) não obstante.
( 2 ) a respeito de (     ) por causa de 
( 3 ) apesar de (     ) acerca de

(     ) em virtude de

A seqüência correta é:

A) 1, 2, 3, 2.
B) 2, 3, 2, 1.
C) 3, 1, 2, 1.
D) 1, 3, 1, 2.
E) 2, 1, 2, 3.

30.  Assinale a alternativa em que o termo destacado tem a mesma classificação morfológica da palavra 
sublinhada na oração: Esses assuntos são chocantes.

A) A fome é um instinto primário.
B) Eles vivem com abundância de tais alimentos.
C) Após duas guerras, a fome causou milhões de mortes.  
D) Foi Josué de Castro que denunciou a situação de fome.
E) As emissões dos gases provocaram o aquecimento global.

31. Na oração A maior fonte, no entanto, é a queima de combustíveis fósseis, o conectivo oracional indica:

A) exclusão.
B) conclusão.
C) contraste.
D) concessão.
E) explicação.

32. Assinale a alternativa em que a classe gramatical do conectivo que é a mesma do sublinhado na frase: 
“lembram que grande parte desse gás tem origem na concentração de vapor de água (linhas 04-05).

A) “que o aquecimento global do planeta” (linhas 01-02).
B) “que provocam esse aquecimento” (linha 03).
C) “que independe das atividades humanas” (linhas 05-06).
D) “uma política que diminua os efeitos do aumento da temperatura” (linhas 06-07).
E) “uma redoma protetora que aprisiona parte dessas radiações” (linhas 09-10).

33. Assinale a alternativa que analisa corretamente a frase: “Deve haver muitos participantes na conferência.”

A) Está correta, pois o verbo haver é impessoal. 
B) Está correta, porque o sujeito é indeterminado.
C) A forma correta é: Devem haver muitos participantes.
D) A frase está incorreta, pois não apresenta complemento.
E) Está incorreta, pois o auxiliar tem que concordar com o sujeito.

34. Assinale a alternativa em que a regência verbal está em desacordo com a norma culta.

A) A humanidade aspira a um futuro promissor.
B) Procede-se, cuidadosamente, em tais situações.
C) Notificá-lo-emos de todas as medidas adotadas.
D) Os participantes assistiram à conferência impassíveis.
E) Eles preferem denunciar do que compactuar com os erros.
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35. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: Os inconseqüentes não ____________ com o 
que venha acontecer ____________ mesmos.

A) se importarão, conosco.
B) se importarão, com nós.
C) importa-se-ão, com nós.
D) importa-se-ão, conosco.
E) importarão-se, conosco.

36. Assinale a alternativa em que o predicado da oração classifica-se como verbo-nominal.

A) Isto independe das atividades humanas.
B) Josué de Castro denunciou a situação de fome.
C) A fome, assim como o sexo, é um instinto primário.
D) Os cientistas julgam o aquecimento global irreversível.
E) Essas fomes constituem os estudos de Josué de Castro. 

37. Assinale a alternativa em que o termo em destaque tem a mesma função sintática do termo sublinhado na 
oração: “o que independe das atividades humanas.”

A) As calotas de gelo cobrem os pólos.
B) O carbono forma uma redoma protetora. 
C) A fome, assim como o sexo, é um instinto.
D) Eles se preocupam com o aumento do carbono.
E) A Terra é aquecida pelas radiações infravermelhas.

38. Assinale a alternativa que analisa sintaticamente a expressão grifada na frase: A conferência deu origem 
à FAO.

A) Objeto direto.
B) Objeto indireto.
C) Adjunto adverbial.
D) Adjunto adnominal.
E) Complemento nominal.

39. O período Os cientistas admitem que aumentou o teor do gás carbônico, mas lembram que parte desse 
gás tem origem na concentração de vapor de água, é composto por:

A) uma oração principal e três coordenadas.
B) uma oração principal e três subordinadas.
C) duas orações coordenadas e uma subordinada.
D) uma oração principal, uma coordenada e duas subordinadas.
E) uma oração principal, duas coordenadas e uma subordinada.

40. Assinale a alternativa em que o termo destacado classifica-se como aposto. 

A) A Terra é aquecida pelas radiações emitidas pelo Sol.
B) Esse gás tem origem na concentração de vapor de água.
C) O excesso de carbono aprisionaria mais radiações infravermelhas.
D) A maior fonte é a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo.
E) O aquecimento do planeta a médio e longo prazo pode ser irreversível.
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Conhecimentos Gerais  
20 questões

41.  O  tombamento  e  a  restauração  do  Passeio  Público,  cuja  construção  data  do  final  do  século  XIX, 
justifica-se:

A) pela preservação da memória do Exército que ocupa essa área desde o período colonial.
B) por  sua  história,  pois  constituiu  um espaço  de  resistência  dos  negros  que  ali  organizaram um 

quilombo.
C) por constituir patrimônio cultural edificado da cidade que guarda marcas da ocupação do espaço urbano. 
D) pelo apelo do setor  imobiliário,  já  que essa  área  vem se  valorizando a  partir  da  construção de 

residências modernas em seu entorno.
E) pela importância simbólica que tem para a população de Fortaleza, pois tem servido como palco para 

manifestações políticas desde a República Velha.

42. Justifica-se a preservação e a manutenção do Parque do Cocó, em Fortaleza, por:

A) garantir a conservação das áreas de mangue. 
B) permitir o reflorestamento das áreas de Mata Atlântica.
C) fornecer ambiente propício ao cultivo de frutas em sua área.
D) destinar áreas de reserva para a expansão de vias para tráfego de carros.
E) estimular atividades econômicas a partir do criatório de camarões em cativeiro.

43. Em relação às práticas religiosas no Brasil colônia, é correto afirmar que:

A) o Estado era laico e permitia a liberdade religiosa.
B) os negros e os escravos fundiram sua religião numa única.
C) os padres ensinavam aos indígenas, nos aldeamentos, a religião católica. 
D) a Igreja Católica defendia o direito dos negros professarem suas crenças. 
E) o protestantismo superou o catolicismo na Colônia durante a invasão holandesa.

44. Neste ano estão sendo comemorados os cem anos da migração japonesa para o Brasil. A migração para o 
país relacionou-se: 

A) ao desenvolvimento das primeiras plantações de uva ao longo do Rio São Francisco.
B) ao retorno dos imigrantes europeus para seus países e sua conseqüente substituição pelos asiáticos.
C) à chegada da indústria no Brasil, pois aqui não existia mão-de-obra qualificada para ser empregada 

nas fábricas.
D) à expansão da extração da borracha na região Norte  do país  que demandou  grande número  de 

trabalhadores.
E) aos acordos estabelecidos  entre  os  dois  países  para  trazer  famílias  japonesas  para  trabalhar  nas 

fazendas de café de São Paulo.  

45. A transferência da família real para o Brasil acarretou importantes mudanças na cultura. Assinale entre as 
alternativas abaixo aquela que caracteriza corretamente tais transformações. 

A) Desestruturação da imprensa e das editoras que foram proibidas após a chegada da Corte.
B) Modernização da cidade do Rio de Janeiro e adoção de hábitos e produtos europeus. 
C) Valorização dos intelectuais por meio da fundação da primeira universidade do Brasil, no Rio de Janeiro.
D) Valorização da cultura indígena através da literatura e da difusão de objetos em cerâmica por eles 

produzidos.
E) Introdução de valores oriundos da América do Norte o que permitiu a alfabetização de todos os súditos.

46. No processo da abolição da escravatura, podemos compreender, corretamente, que a imprensa brasileira 
no final do século XIX:
A) esteve ausente dos movimentos pela abolição.
B) colocou-se em peso a favor da manutenção da escravidão.
C) serviu como veículo para artigos redigidos pelos escravos.
D) esteve dividida entre os grupos que defendiam e os que atacavam a escravidão. 
E) encontrava-se sob rígida censura do Estado, que defendia a imigração européia.
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47. A Padaria Espiritual surgida em Fortaleza, no final do século XIX, foi composta por:

A) intelectuais que organizaram uma agremiação literária. 
B) mulheres letradas, as primeiras a escrever na imprensa diária. 
C) jornalistas que defendiam a adoção de padrões estrangeiros na cultura.
D) homens de letras que fundaram um jornal para veicular idéias anarquistas.
E) políticos e militares que pregavam o direito à educação para todos os cidadãos.

48. O aparecimento do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, no cenário político do país, esteve relacionado:

A) ao surgimento dos ambientalistas no início dos anos 80.
B) ao retorno dos exilados, quando volta de Cuba após dez anos.
C) às primeiras eleições diretas para presidente, ocorrida em 1985.
D) aos grupos armados do qual fazia parte e que resistiram à ditadura.
E) ao movimento sindical surgido em São Paulo no final dos anos 70. 

49. Podemos identificar corretamente como uma das bandeiras políticas propagada pelo Estado durante a Era 
Vargas: 

A) desmilitarização do Estado.
B) flexibilização das leis trabalhistas.
C) defesa do fim dos monopólios estatais.
D) supressão dos partidos políticos e da Constituição.
E) colaboração entre as classes, intermediada pelo governo. 

50. A construção das igrejas barrocas, em Minas Gerais, está ligada ao período:

A) das bandeiras, quando os bandeirantes construíram igrejas nas cidades por eles fundadas.
B) do  apogeu  dos  engenhos,  quando  as  Igrejas  eram construídas  pelos  grandes  senhores  em suas 

propriedades.
C) da mineração, ocorrida no século XVIII, quando os mineradores expressavam seu status por meio de 

luxuosas construções. 
D) do  café,  quando  os  grandes  proprietários  buscaram  embelezar  as  cidades  mineiras  para  se 

equipararem às do Rio de Janeiro.
E) da invasão holandesa, quando o Estado incentivou os jesuítas a construírem mais igrejas para se opor 

ao crescimento dos protestantes.

51.  A  Campanha das  Diretas  Já constituiu importante  marco  no processo de abertura  política  do país. 
Podemos afirmar, corretamente, que a campanha mobilizou em seu favor:

A) as Forças Armadas.
B) os banqueiros e grandes industriais brasileiros.
C) os membros da ARENA (Aliança Renovadora Nacional).
D) os prefeitos e vereadores eleitos de forma direta no ano anterior.
E) a sociedade civil por meio de comícios e manifestações públicas. 

52. O Convênio de Taubaté, assinado entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em 1906, visava:

A) limitar a ação do Estado no comércio interno.
B) introduzir o café no mercado latino-americano.
C) exigir do Estado a manutenção das políticas de imigração.
D) assegurar a estabilidade do café na pauta comercial do país. 
E) tornar o café o único produto da pauta de exportação do Brasil.

53. A Coluna Prestes, liderada por Luís Carlos Prestes, entre 1922 e 1927, mobilizou: 

A) soldados contra o governo. 
B) tenentes que reprimiram o nascente movimento operário.
C) o exército para destruir Contestado, Caldeirão e Canudos.
D) a Marinha que se colocou contra o crescente poder do exército no governo.
E) as Forças Armadas contra movimentos que pregavam a volta da monarquia.
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54. A expulsão dos jesuítas do Brasil, no século XVIII, está relacionada:

A) à administração pombalina. 
B) às lutas e movimentos pela independência.
C) à entrada das ordens franciscanas na Colônia.
D) à destruição dos aldeamentos pelos indígenas.
E) à proibição da educação aos colonos, promovida pelos padres.

55. Analisando a vinda da família real para o Brasil, em 1808, sob o ponto de vista econômico, compreende-
se que o grande beneficiado pelas novas políticas promovidas por D. João VI foi a:

A) França.
B) Holanda.
C) Espanha.
D) Inglaterra. 
E) Argentina.

56.  Nos anos 1920/30,  com a ascensão do fascismo na Itália  e  do nazismo na Alemanha,  movimentos 
congêneres  surgiram em várias  partes  do mundo.  Analisando o caso brasileiro,  no mesmo período, 
podemos afirmar, corretamente, que:

A) o Estado fechou as escolas públicas, copiando, assim, o modelo italiano.
B) a ação integralista brasileira apresentava semelhanças com o fascismo europeu. 
C) os comunistas promoveram perseguição às minorias étnicas, assim como os nazistas.
D) o movimento operário apoiou a centralização do poder e a adoção do partido único, como ocorreu na Itália. 
E) os anarquistas defendiam a concentração de poderes nas mãos de um líder, como ocorria na Itália e 

na Alemanha.

57. As bandeiras organizadas no período colonial tinham por objetivo:

A) formar e manter os quilombos.
B) capturar indígenas e buscar minas. 
C) organizar a produção de charque e açúcar. 
D) construir cidades para ocupar a costa brasileira.
E) garantir a segurança dos missionários no interior.

58. A música Alegria, Alegria, composta e gravada por Caetano Veloso, em 1968, pode ser, corretamente, relacionada:
A) ao samba.
B) à Tropicália. 
C) à Bossa Nova.
D) à Jovem Guarda.
E) ao samba-canção.

59. A oligarquia acciolyna dominou o Estado durante 20 anos (1892-1912) e chegou ao fim após: 

A) intervenção militar da capital federal.
B) revolta popular que depôs Nogueira Accioly. 
C) ocupação da cidade pelos marinheiros revoltosos.
D) assassinato de Nogueira Accioly por Franco Rabelo.
E) golpe de Estado, que deu origem à oligarquia comandada por Franco Rabelo.

60.  A  instituição  do  Parlamentarismo,  em  1961,  alterou  o  regime  de  governo  do  Brasil,  que  era  o 
presidencialismo. Tal medida visava:

A) limitar os poderes do Congresso. 
B) restituir a constitucionalidade ao país.
C) reduzir os poderes do Presidente João Goulart. 
D) dar nova posse a Jânio Quadros, que renunciara à Presidência.
E) atender ao plebiscito em que a população optou pelo parlamentarismo.
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