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1. Verifique se este caderno contém 50 questões (Matemática – questões 01 a 25 e História – questões 26 a 50). 
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. Não será permitida a saída da sala antes de transcorrida uma hora do início da prova. Para cada questão, existe 
apenas uma alternativa correta.

3. Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o 
documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses ( ).

4. Use somente caneta esferográfica azul ou preta.
5. O caderno de questões deverá ser entregue ao fiscal da sala ao término da prova e lhe será devolvido no dia 

seguinte ao da realização da prova, à exceção do último dia, quando você poderá levá-lo ao sair.
6. A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala. Não é permitida, 

sob hipótese alguma, a anotação do seu gabarito.
7. Ao concluir, levante o braço e aguarde o fiscal.

Atenção! Preencha os campos abaixo correspondentes aos algarismos que constituem o seu código de candidato que 
se encontra na sua folha de inscrição e destaque. Você usará esse mesmo número em todas as provas e folhas ópticas.
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2017_SIMULADO_SAS_UFRGS_4oDia.indd   1 07/11/2017   10:30:33



2

 | SIMULADO UFRGS – 4o DIA 

MATEMÁTICA

Questões de 01 a 25
01. Cláudio possui uma coleção de filmes em DVD. Ao 

organizar todos em sua prateleira, percebeu que um 
quarto dos filmes eram de terror, dois terços dos filmes 
eram de ação e os 12 filmes restantes eram de outros 
gêneros. O número total de filmes em DVD que Cláudio 
possui é
a) 72.
b) 96.
c) 108.
d) 144.
e) 180.

02. Fernando participou de três campeonatos de futebol no 
ano de 2016. Ele contabilizou todos seus gols e percebeu 

que 3
5

 dos gols foram feitos no primeiro campeonato, 

no segundo campeonato, ele fez 1
4

 dos gols feitos no 

primeiro torneio e no último campeonato havia feito 
20 gols. Então, é correto afirmar que Fernando fez, no 
primeiro campeonato,

a) 42 gols.
b) 48 gols.
c) 55 gols.
d) 68 gols.
e) 80 gols.

03. Em um determinado ano, uma empresa organizou a 
projeção e o faturamento de seus lucros em uma tabela.
50 000,00

45 000,00

35 000,00

25 000,00

15 000,00

5 000,00

40 000,00

30 000,00

20 000,00

10 000,00

0,00
Jan Fev Mar Mai Ago Out Nov DezSetJun JulAbr

Projeção Faturamento

 É correto afirmar que, em outubro desse ano, o 
faturamento superou a projeção em, aproximadamente,
a) 7%.
b) 15%.
c) 23%.

d) 30%.
e) 36%.

04. O gráfico a seguir mostra a relação entre precipitação e 
temperatura em um determinado ano de uma cidade.
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 É correto afirmar que
a) a temperatura foi crescente durante esse ano 

analisado.
b) a precipitação analisada no primeiro semestre foi 

crescente.
c) houve um aumento de aproximadamente 333,33% na 

precipitação de fevereiro para dezembro.
d) houve uma redução de aproximadamente 16,66% na 

precipitação de fevereiro para março.
e) houve uma redução de aproximadamente 20% na 

precipitação de fevereiro para março.

05. O valor de x que satisfaz a igualdade 5x = 55 é tal que
a) 1 < x ≤ 2.
b) 2 < x < 3.
c) 3 < x < 4.
d) –1 < x < 0.
e) –1 ≤ x ≤ 0.

06. Considere as funções ƒ(x) = log5 (25x2) e g x
x

( ) log ,= 



5

5
 

definidos para todo x > 0.
 Então 2 + ƒ(x) + g(x) é igual a

a) 5 + log5 x.
b) log5 x.
c) log5 5x.
d) 1 + log5 x.
e) 2.

07. Dadas as funções reais ƒ(x) = log(x) e g(x) = |ƒ(x – 1)| + 2, 
o ponto mínimo da função g(x) possui coordenadas
a) (1, 0).
b) (1, 1).
c) (2, 0).
d) (2, 1).
e) (2, 2).
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08. Analise as afirmações a seguir.
I. O resto da divisão de Q(x) = –3x4 + 5x2 + 1 por

 T x x é( ) .= − −2 1

II. O valor de m, para que a soma das raízes de 
 P(x) = –2x3 + mx2 + x – 1 seja 5, é –10.
III. Três é raiz dupla de 
 P(x) = 2x3 – 14x2 + 30x – 18.

 É correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III.
e) III, apenas.

09. Se (x + yi) · (2 + 3i) = 17 + 32i, então logx y vale
a) 10.
b) –10.
c) 1.
d) –1.
e) 0.

10. A corda obtida a partir das interseções entre a 
circunferência x2 + y2 – 9 = 0 e a reta x – y – 3 = 0 possui 
comprimento de
a) 3 u.c.

b) 3 u c. .

c) 2 3 u c. .

d) 3 2 u c. .

e) 2 2 u c. .

11. As retas de equação y = 4, x = 0 e y = 2x + 1 determinam 
um triângulo de área igual a

a) 1
2
.

b) 3
2
.

c) 9
4
.

d) 7
2
.

e) 4.

12. Uma escada, encostada em um poste, tem sua base 
distante 3m da base do poste. Sabendo que o ângulo 
de inclinação é de 60o em relação à horizontal e que o 
ponto de apoio no poste fica a 2 metros do ponto mais 
alto dele, a altura do poste é
a) 3 m.

b) 4 m.

c) 5 m.

d) 6 m.

e) 7 m.

13. As expressões trigonométricas sen 18o, cos 1 953o 
e tg 1 260o, quando dispostas em valores de ordem 
crescente fica

a) cos 1 953o < tg 1 260o < sen 18o

b) sen 18o < tg 1 260o < cos 1 953o

c) sen 18o < cos 1 953o < tg 1 260o

d) tg 1 260o < sen 18o < cos 1 953o

e) cos 1 953o < sen 18o < tg 1 260o

14. Se 
a b c
c b a
1 2 3

5= , então o determinante 
c b a
a b c

− − −1 2 3
 vale

a) 5.
b) –5.

c) 
1
5
.

d) −
1
5
.

e) 0.

15. O valor de b, para que o sistema homogêneo

3 0
4 0
x y
x by

+ =
+ =





 admita soluções diferentes da trivial, é
a) 0.
b) 1.

c) 
5
3
.

d) 
3
4
.

e) 
4
3
.

16. Existem seis pontos, A, B, C, D, E e F, nessa ordem e 
igualmente espaçados em uma reta r. Do segmento 
AF, são retirados os segmentos BC e DE, ficando com 
os segmentos AB, CD e EF. Repetindo esse processo 
de forma infinita com cada um dos segmentos que 
restaram, por qual fração de AF se pode representar a 
soma dos comprimentos desses infinitos segmentos 
gerados por ele? 

a) 
5
2

b) 3
2

c) 3
4

d) 5
4

e) 7
2
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17. Os triângulos a seguir estão apresentados fora de escala. 
Dentre eles, o que apresenta medidas inconsistentes é:

a) 

9

10

2

b) 
3 3

7

c) 
16

2

17

d) 3

4

6

e) 
10

8

3

18. Na figura a seguir, representa-se um hexágono regular 
ABCDEF em que cada lado mede 12 centímetros.

A D

B

F

C

E

 O perímetro do triângulo EFC, em centímetros, é

a) 12 3 3( )+ .

b) 24 3 3( )+ .

c) 12 2 2 3( )+ .

d) 12 3+ .

e) 36 3+ .

19. Dadas as 4 circunferências, todas de mesmo raio R, 
tangentes entre si duas a duas, conforme figura a seguir.

r

r

r

r

 O comprimento da corda que envolve as quatro 
circunferências é
a) 10πR. 
b) 12R.
c) 4πR + 12R.
d) 16R.
e) 2πR + 8R.

20. Um cone equilátero é secionado por um plano paralelo à 
base em uma posição correspondente à metade de sua 
altura. Sabendo que a medida da geratriz desse cone é 
20 cm, a área da seção determinada corresponde a
a) 15π cm2.
b) 20π cm2.
c) 25π cm2.
d) 30π cm2. 
e) 35π cm2.

21. Um escultor pintará completamente a superfície de 
uma esfera de 6 m de diâmetro, utilizando uma tinta 
que, para essa superfície, rende 3 m2 por litro. Qual a 
quantidade mínima de tinta, em litros, necessária para o 
escultor pintar a esfera? 

 Considere π ≅ 3.
a) 18
b) 24
c) 36
d) 48
e) 60

2017_SIMULADO_SAS_UFRGS_4oDia.indd   4 07/11/2017   10:31:00



5

 | SIMULADO UFRGS – 4o DIA

22. Aumentando a área da base de um prisma em 25% e sua 
altura em 20%, a razão entre os volumes inicial e final é

a) 
3
5
.

b) 
3
4
.

c) 
2
3
.

d) 
1
3
.

e) 
5
6
.

23. Em um plano, marcam-se 10 pontos, distintos dois a 
dois, em que somente 4 são colineares. O número de 
circunferências que podem ser formadas com estes 
pontos é
a) 100.
b) 116.
c) 120.
d) 132.
e) 210.

24. Um triângulo, equilátero ou escaleno, tem as medidas 
de seus lados, em centímetros, entre os elementos do 
conjunto {2, 7, 9, 13, 22}. 

 A probabilidade de esse triângulo ser obtusângulo é

a) 
1
2
.

b) 1
3
.

c) 
1
4
.

d) 
1
5
.

e) 
1
6
.

25. Ao unir-se, dois a dois, todos os vértices de um decágono 
regular, obtém-se n segmentos de reta distintos. 
Selecionando-se, ao acaso, dois desses segmentos, 
a probabilidade de que ambos sejam diagonais do 
polígono, é

a) 
7
9
.

b) 
17
22

.

c) 24
31

.

d) 
119
198

.

e) 217
335

.
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HISTÓRIA

Questões de 26 a 50
26. Fundaram cidades e colonizaram regiões pelo Mar 

Mediterrâneo, destacando-se pelas atividades 
econômicas, sendo grandes navegadores e 
comerciantes. Organizados em cidades-Estado, nessas 
cidades predominava o sistema político classificado 
como talassocracia.

 O excerto refere-se ao(s)
a) Egito antigo.
b) sumérios.
c) hebreus.
d) fenícios.
e) hititas.

27. Considere as seguintes afirmações sobre a história da 
Roma Antiga.
I. No período da República, predominou em Roma o 

trabalho livre dos plebeus, que lutavam contra os 
patrícios para conquistar direitos.

II. No Alto Império, Roma dominava os arredores do Mar 
Mediterrâneo, atingindo seu auge e estabelecendo a 
Pax Romana.

III. No Baixo Império, um dos motivos da crise foram as 
perseguições constantes aos cristãos, que, com suas 
revoltas, colaboraram para o enfraquecimento e a 
queda de Roma. 

 Está(ao) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) apenas I e III.

28. Assinale a alternativa correta sobre o Período Medieval.
a) O Império Romano do Oriente se manteve até o ano 

de 900, quando uma nova leva de invasões tomou 
Constantinopla.

b) O Império Bizantino, no oriente, caracterizou-se pela 
defesa do politeísmo e o poder centralizado nas mãos 
de um imperador.

c) No Ocidente, o poder manteve-se centralizado do 
início ao fim da Idade Média, na região da antiga 
Gália, que foi tomada pelos Francos.

d) O Islamismo surgiu na Península Arábica, região 
desértica onde antes de Maomé predominava o 
politeísmo e o poder era descentralizado.

e) Maomé, depois de converter a Península Arábica 
ao islamismo, liderou o processo de expansão onde 
dominaram todo norte da África. 

29. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações a 
seguir, sobre a história da Baixa Idade Média ocidental.
( ) Uma das motivações que levaram às Cruzadas foi 

o excedente populacional que existia na Europa, o 
que gerava pressão pela conquista de novas terras 
para os nobres.

( ) As guerras por religião iniciadas com as Cruzadas 
levaram a um processo de ruralização da sociedade 
medieval no ocidente.

( ) A Peste Negra veio do oriente e se espalhou 
rapidamente pela Europa, devido a uma série de 
fatores, como as péssimas condições de higiene das 
cidades medievais.

( ) Na Guerra dos Cem Anos, a Inglaterra saiu vitoriosa 
e passou a dominar a região de Flandres, no norte 
da França.

 A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é
a) V – V – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – V – F. 
e) F – F – V – V.

30. Observe a imagem a seguir.

Re
pr

od
uç

ão

 O quadro A primeira missa no Brasil, pintado no século 
XIX por Victor Meirelles, retrata o contexto das Grandes 
Navegações e da chegada dos europeus à América. 

 Sobre essa época, assinale a alternativa correta.
a) As Grandes Navegações foram iniciadas pela Inglaterra, 

que dominou parte da América do Norte, fundando as 
Treze Colônias.

b) Com a chegada dos portugueses ao Brasil, vieram 
também os jesuítas, que criaram reduções onde 
organizavam e protegiam os índios, prezando pela 
defesa de suas culturas.

c) Em 1494, foi assinado um tratado em Tordesilhas, 
dividindo o mundo entre Portugal, Espanha, França e 
Inglaterra.

d) Os espanhóis levaram mais de um século até conseguir 
dominar a região do Peru e Bolívia, devido à resistência 
do Império Inca.

e) Os portugueses, nas primeiras três décadas da 
colonização do Brasil, não demonstraram grande 
interesse nessa região, por estarem mais interessados 
nas Índias.

2017_SIMULADO_SAS_UFRGS_4oDia.indd   6 07/11/2017   10:31:13



7

 | SIMULADO UFRGS – 4o DIA

31. O Estado absolutista é, antes de mais nada, um Estado 
Moderno, ou seja, um tipo de Estado que é resultante 
de vários séculos de formações e de lutas, no final da 
Idade Média, levadas a cabo contra os universalismos 
representados pelo papado e pelo império e também 
contra as tendências localistas dos senhorios feudais e 
das comunas urbanas.

Mercantilismo e transição, de Francisco Falcon.

 Considerando as características da Idade Moderna, é 
correto afirmar que
a) a burguesia, originada ao final da Idade Média e 

enriquecida com a exploração das colônias, ocupou o 
poder político no período moderno.

b) na economia, predominou o liberalismo econômico, 
baseado na expansão econômica de países que se 
industrializaram, como a Inglaterra e a França.

c) na política, predominaram os regimes monárquicos 
absolutistas, principalmente em países como França 
e Alemanha, onde os reis detinham todo poder em 
suas mãos.

d) o mercantilismo, política econômica do absolutismo, 
baseava-se em valores como o metalismo, o 
colonialismo e a balança comercial favorável. 

e) as monarquias absolutistas foram possíveis graças a 
uma aliança estabelecida entre a nobreza, o clero e a 
burguesia, aliança que duraria até o século XX.

32. Sobre a economia do Brasil Colonial, considere as 
seguintes afirmações:
I. O Brasil foi o primeiro local do Império Português onde 

foi plantado açúcar, produto extremamente valorizado 
no mercado mundial.

II. A produção açucareira se desenvolveu principalmente 
no litoral nordestino, baseada nas grandes propriedades 
escravistas e visando o mercado externo.

III. A mineração gerou uma sociedade mais urbana e 
diversificada socialmente, e levou a transferência da 
capital brasileira para o Rio de Janeiro, em 1763.

 Está(ao) correta(s)

a) apenas I.
b) apenas II. 
c) apenas I e II.
d) apenas II e III.
e) I, II e III.

33. Sobre as revoluções ocorridas na Inglaterra no século 
XVII, assinale a alternativa correta.
a) O Parlamento, que começou a enfrentar o poder do 

rei absolutista, surgiu no século XVI na Inglaterra, logo 
após o fim da Guerra dos Cem Anos.

b) O estopim do conflito que levaria à revolução foi a 
tentativa do rei Henrique VIII de fechar o Parlamento, 
o que levou Oliver Cromwell a liderar um levante 
armado contra o rei.

c) A primeira fase da revolução fracassou pois Oliver 
Cromwell e seus partidários foram duramente 
reprimidos pelos realistas, mantendo o rei no poder.

d) O desfecho desses conflitos entre o Parlamento e 
o rei se deu com a Revolução Gloriosa, quando se 
instaurou uma monarquia parlamentar na Inglaterra.

e) O Parlamento fez com que o rei assinasse ao final 
um documento conhecido como Bill of Rights, que 
transformava a Inglaterra em uma república. 

34. Apenas alguns meses após a prisão do alferes, a Bastilha 
caiu, em 14 de julho de 1789. Ainda antes da forca 
ser erguida no centro do Rio, Luís XVI se viu obrigado 
a assinar uma Constituição na qual abria mão de seus 
poderes absolutos. Quando a guilhotina desceu pela 
primeira vez em Paris, Tiradentes ainda respirava. Num 
arco de apenas três anos, havia mudança radical na 
Europa. O Antigo Regime começava a se esvair. E com 
um olho na França, outro em Minas, o alto comando 
português não pôde negar a similaridade dos discursos.

1789, de Pedro Doria.

 Com base no excerto e em seus conhecimentos sobre o 
período, pode-se afirmar que 
a) a Inconfidência Mineira influenciou decisivamente 

os fatos ocorridos na França na mesma época, 
conhecidos como a Revolução Francesa.

b) a Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa foram 
influenciadas decisivamente pelos mesmos ideais do 
século XVIII, apelidado de “Século das Luzes”.

c) tanto a Inconfidência Mineira como a Revolução 
Francesa foram influenciadas de forma marcante 
pelas ideias socialistas.

d) os fatos ocorridos na França, como a queda da 
Bastilha e a execução do rei Luís XVI, influenciaram na 
articulação da Inconfidência Mineira.

e) a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana 
defendiam a independência do Brasil e a adoção de 
uma monarquia parlamentar, com o poder do rei sob 
controle.
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35. Sobre o século XIX, assinale a alternativa incorreta.
a) Foi o “século da França”, que concluiu seu processo 

revolucionário e, sob a égide de Napoleão I seguido 
de seu sobrinho, Napoleão III, se tornou uma potência 
capitalista e dominou diversas regiões, se tornando 
um “império onde o Sol nunca se põe”.

b) As guerras promovidas por Napoleão na Europa 
influenciariam decisivamente os processos de 
Independência na América, principalmente a partir da 
invasão da Península Ibérica pelas tropas francesas.

c) Em 1848, teve início na França um processo 
revolucionário que se espalharia pela Europa, 
conhecido como “Primavera dos Povos”, no qual, 
além das ideias liberais, surgiram também ideais 
socialistas. 

d) Na Inglaterra, ocorria um processo decisivo que ficou 
conhecido como Revolução Industrial, caracterizado 
por inovações tecnológicas que levaram a aceleração 
do processo produtivo com as máquinas substituindo 
o trabalho manual em diversos setores.

e) A Segunda Fase da Revolução Industrial levou as 
potências que se industrializaram à busca por novos 
mercados para extraírem matérias-primas baratas 
e venderem seus produtos, fenômeno que ficaria 
conhecido como neocolonialismo.

36. Sobre o início da história do Brasil como nação 
independente, considere as seguintes afirmações.
I. O reinado de D. Pedro I foi um período conturbado, entre 

outros fatores devido à crise econômica, influenciada 
pelos gastos realizados para combater grupos de 
portugueses que resistiram à Independência.

II. A primeira constituição do Brasil, feita em 1824, 
estabelecia um sistema de poder dividido em 
Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador, sendo 
este último o poder que predominava sobre os outros.

III. Entre os fatores da crise do I Reinado, podem-se 
apontar os gastos com a Guerra da Cisplatina e a perda 
desse território.

 Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II. 
c) apenas I e II.
d) apenas II e III.
e) I, II e III.

37. Sobre as revoltas do Período Regencial, pode-se afirmar 
que o(a)
a) Levante dos Malês, na Bahia, foi a maior revolta de 

escravos da história do Brasil, tomando o poder em 
Salvador e resistindo contra os ataques das tropas 
governistas por quase um ano.

b) Cabanagem, no Maranhão, foi um movimento das 
classes médias urbanas que queriam se separar do 
Brasil e proclamar uma república. 

c) Sabinada, na Bahia, foi um movimento de caráter 
altamente popular, envolvendo escravos, ex-escravos, 
pobres e desempregados do campo, que lutavam por 
questões sociais.

d) Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foi um movimento 
elitista dos estancieiros e charqueadores que 
reivindicavam principalmente questões econômicas.

e) Cabanagem e a Farroupilha foram as revoltas do 
Período Regencial que lutavam pela república e pela 
abolição da escravidão.

38. As conspirações corriam soltas. A monarquia se achava 
cada vez mais isolada. Por um lado, desde 1874 existia 
um abismo entre a Igreja e o Estado. [...] Por outro lado, 
os proprietários do Vale do Paraíba, antigos aliados e 
políticos do Império, [...] haviam se bandeado para os 
lados do republicanismo. [...] Por fim, era do Exército que 
partiam as manifestações de maior descontentamento.

As barbas do Imperador, de Lilia Moritz Schwarcz.

 Sobre o contexto de crise e final da monarquia no Brasil, 
assinale a alternativa correta.
a) A monarquia encontrava-se desgastada e enfrentava 

uma gravíssima crise econômica, decorrente da baixa 
dos preços do café no mercado mundial, fator decisivo 
para seu fim.

b) A Igreja Católica voltou-se contra o Imperador devido 
a uma lei que D. Pedro II baixou, decretando que os 
maçons não poderiam mais fazer parte da Igreja.

c) A Guerra do Paraguai foi fator importante também 
para a crise da monarquia, pois os gastos excessivos 
com o conflito e a derrota do Brasil desgastaram a 
imagem do rei.

d) O Exército retornou da Guerra do Paraguai 
influenciado por ideias republicanas e exigindo mais 
espaço de participação na política do país, o que o 
confrontaria com a monarquia.

e) A Lei Áurea e o fim da escravidão deram um último 
fôlego a D. Pedro II, que teve o apoio das elites 
brasileiras, que não aceitavam mais essa instituição 
arcaica que era a escravidão. 
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39. Sobre a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), considere 
as afirmações.
I. Teve como principais lideranças Otto Von Bismarck, do 

lado da Prússia, e Napoleão III, do lado da França.
II. A crise gerada pela guerra na França levou à tomada do 

poder em Paris por revolucionários, que implantaram 
a Comuna de Paris, que durou cerca de dois meses e 
foi duramente reprimida.

III. A derrota da França e sua humilhação se transformaria 
em um dos motivos que vão acabar levando à Primeira 
Guerra Mundial, no século XX.

 Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas III. 
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) I, II e III.

40. Sobre o período da República Velha no Brasil, marque V 
(verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas a seguir.
( ) Após um curto período de governos militares, o 

predomínio das elites do café no poder por meio de 
processos eleitorais fraudulentos levou essa época 
a ser chamada de República Oligárquica.

( ) A crise econômica oriunda da desvalorização do café 
e o sistema político autoritário geraram revoltas 
urbanas importantes, como a da Vacina, a Guerra 
do Contestado e Canudos.

( ) A Constituição de 1891 baseava-se em um forte 
centralismo do poder, fortalecendo o predomínio 
das elites cafeicultoras, o que levou a criação da 
expressão “política do café-com-leite”.

( ) Na década de 1920, o descontentamento com 
o sistema político fraudulento e o predomínio o 
domínio de políticos do café do poder político 
levou setores do exército a se levantarem contra 
as oligarquias, no movimento conhecido como 
Tenentismo. 

 A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  
a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – V – F. 
e) F – F – V – V.

41. A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes 
potências, e na verdade todos os Estados europeus, com 
exceção da Espanha, os Países Baixos, os três países da 
Escandinávia e a Suíça. E mais: tropas do ultramar foram, 
muitas vezes pela primeira vez, enviadas para lutar e 
operar fora de suas regiões.

Era dos extremos: o breve século XX, de Eric Hobsbawm.

 Sobre o contexto em que ocorreu a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918), assinale a afirmativa correta.
a) A principal causa da eclosão desse conflito foi a 

ascensão ao poder de regimes totalitários na Itália e 
Alemanha.

b) O estopim da guerra foi a invasão da Polônia pela 
Alemanha, desrespeitando acordos feitos com a 
Inglaterra.

c) No decorrer do conflito, a Rússia, sofrendo pesadas 
derrotas para a Alemanha, viu eclodir internamente 
um processo revolucionário.

d) A Itália fazia parte da Tríplice Aliança e permaneceu 
lutando ao lado da Alemanha até o final do conflito.

e) Ao final da guerra, com a derrota alemã, foi assinado 
o Tratado de Versalhes, que estabelecia o princípio de 
uma “paz sem derrotados”. 

42. Observe a imagem a seguir.

Re
pr

od
uç

ão

 O livro Antônio Chimango, que fazia uma sátira sobre 
uma figura importante da política do Rio Grande do 
Sul na República Velha, acabou originando o apelido 
“chimangos” aos que defenderam esse líder político em 
um conflito armado que ocorreu no estado. Assinale a 
alternativa que aponta corretamente o nome desse líder 
político e o conflito em questão.
a) Júlio de Castilhos – Revolução Federalista. 
b) Bento Gonçalves – Revolução Farroupilha.
c) Assis Brasil – Revolução de 1923.
d) Gaspar Silveira Martins – Revolução Federalista.
e) Borges de Medeiros – Revolução de 1923.
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43. Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo 
governou o Brasil. Assumiu o poder pela primeira vez em 
1930, ficando até 1945. Foram três governos diferentes, 
sempre o mesmo governante. Depois, regressou em 
1951, ficando até seu suicídio, em 1954.

 Sobre os governos de Vargas, marque a afirmativa 
correta.
a) Nos primeiros quinze anos em que esteve no poder, 

Vargas sempre respeitou a democracia, sendo 
seguidas vezes eleito pelo voto popular.

b) Em 1935, ocorreu a Intentona Comunista, liderada 
pelos comunistas e com apoio de Vargas, mas não 
conseguiram tomar o poder.

c) Ao dar o golpe e centralizar o poder em suas mãos em 
1937, Vargas fechou o Congresso e extinguiu todos 
partidos políticos.

d) Vargas foi derrubado por um golpe militar em 1945, 
teve seus direitos políticos cassados e foi preso por 
um curto período de tempo.

e) Ao regressar ao poder em 1951, eleito de forma 
democrática, Vargas teve facilidade para governar 
desde o início, pois os setores conservadores 
derrotados nas urnas respeitavam a democracia.

44. Sobre o período que vai do final da Primeira Guerra 
Mundial até a eclosão da Segunda Grande Guerra, 
considere as afirmações.
I. A democracia entrou em descrédito na Europa com 

a ascensão dos regimes totalitários. Poucos países 
conseguiram preservar seus regimes democráticos, 
entre eles, França, Inglaterra, Portugal e Espanha.

II. Na Alemanha, a ascensão de Adolf Hitler ao poder 
levou o país a uma ditadura alinhada aos ideais 
comunistas, que tinha como características o controle 
estatal sobre a economia, a repressão e a censura aos 
opositores.

III. A crise econômica que se iniciou em 1929 nos Estados 
Unidos e se espalhou pelo mundo atingiu seu ápice 
em 1933, e colaborou para a ascensão de regimes 
totalitários, que eram contrários ao liberalismo 
econômico.

 Está(ao) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) apenas I e III.

45. Foi, portanto, no entreato de alguns ensaios golpistas 
e de um golpe político-militar, plenamente vitorioso, 
que existiu o governo João Goulart. Nos seus dois anos 
e meio de vigência, um novo contexto político-social 
emergiu no país. Este novo quadro caracterizou-se por 
uma intensa crise econômico-financeira, frequentes 
crises político-institucionais, extensa mobilização política 
das classes populares, ampliação e fortalecimento do 
movimento operário e dos trabalhadores do campo, 
crise do sistema partidário e acirramento da luta 
ideológica de classes. 

O governo Goulart e o Golpe de 64, de Caio Navarro de Toledo.

 Considerando o governo de João Goulart (1961-1964), é 
correto afirmar que
a) sua posse só foi possível graças à Campanha da 

Legalidade, iniciada no Rio Grande do Sul, e que 
mobilizou diversos setores do país para exigir o 
cumprimento da lei.

b) ao assumir o poder, desde o início, João Goulart tinha 
plenos poderes em suas mãos e passou a propor as 
Reformas de Base.

c) seu governo era alinhado à URSS e aos interesses 
do comunismo, regime que João Goulart tentava 
implementar no Brasil.

d) o movimento para derrubar João Goulart não teve 
qualquer apoio popular, ocorrendo em São Paulo 
inclusive marchas para defender o presidente e a 
democracia.

e) o golpe que derrubou João Goulart foi gestado e 
aplicado no Brasil em 1964 sem qualquer interferência 
de estrangeiros ou influência de outros países.

46. Sobre o período em que o Brasil viveu uma Ditadura 
Civil-Militar (1964-85), assinale a afirmativa incorreta.
a) O governo de Castelo Branco (1964-67) foi marcado 

pela edição do AI-2, AI-3 e AI-4, acabando com o 
sistema pluripartidário e cancelando as eleições 
diretas para presidente e governadores dos estados.

b) No governo de Costa e Silva (1967-69), foram 
registrados grandes protestos contra o regime 
ditatorial pelo Brasil, e a repressão foi aumentando 
até chegar na imposição do AI-5, em dezembro de 
1968.

c) No governo de Emílio Médici (1969-74), o “milagre 
econômico”, com altas taxas de crescimento 
econômico, aliado à censura, gerou um clima de 
acomodação na sociedade, não sendo necessária a 
utilização dos órgãos de repressão.

d) No início do governo de João Batista Figueiredo 
(1979-84), foi aprovada a “Lei da Anistia”, que 
permitiu o retorno dos exilados políticos e a libertação 
dos presos políticos no Brasil, mas também garantiu a 
impunidade para os torturadores do regime.

e) No final do governo Figueiredo, a campanha das 
“Diretas Já!” foi derrotada no Congresso, que não 
aprovou a Emenda Dante de Oliveira, sendo realizadas 
eleições indiretas para presidente em 1985.
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47. Sobre a história do século XX, considere as seguintes 
afirmativas.
I. Na América, diversos países sofreram golpes e caíram 

sob ditaduras violentas, como foram os casos de 
Argentina e Chile. Um caso excepcional de país da 
América do Sul que não teve ditadura foi o Uruguai.

II. Na África, um fato de grande repercussão foi o regime 
do apartheid, que segregava as pessoas brancas das 
não brancas e que existiu oficialmente na África do Sul 
de 1948 até o início da década de 1990.

III. Outro fato marcante na história da África foi o massacre 
de Ruanda, em 1994, em que extremistas hutus 
massacraram os tutsis. O número de mortos só não 
ultrapassou a marca dos cem mil graças a intervenção 
das potências europeias ocidentais.

 Está(ao) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) apenas I e III.

48. Fazendo tábula rasa dos valores produtivistas da 
sociedade norte-americana, e logo organizados em 
comunidades que vivem afastadas dos centros urbanos, 
os hippies procuram se diferenciar do mundo que os 
rodeia. Fazem isso através do estilo de vida, da rejeição 
à guerra e à ordem ideológica, econômica, política e 
legal que constitui uma sociedade ou um establishment, 
do retorno às origens culturais, do culto à natureza 
e à vida, da adesão a formas de religião inspiradas na 
Índia, da aparência física e do uso frequente de drogas, 
uma provocação em relação a uma sociedade em geral 
puritana e um meio de “fuga”.

História do Século XX, de Serge Berstein & Pierre Milza.

 O movimento hippie atingiria seu ápice nos Estados 
Unidos em 1969, com a realização do festival Woodstock, 
mas a década de 1960 seria marcada por uma série de 
movimentos contestatórios. Sobre o contexto, marque a 
afirmativa correta.
a) O movimento hippie não teve qualquer caráter 

político, evitando expressar opiniões sobre os 
conflitos que eclodiam no mundo da Guerra Fria.

b) O crescimento do movimento hippie e seus ideais de 
paz influenciariam decisivamente na transição para a 
fase da “Coexistência Pacífica”, na qual não ocorreram 
mais guerras.

c) Outro movimento importante da década de 1960 foi 
o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, 
em que os negros exigiam igualdade, liderados por 
Martin Luther King Jr., que pregava a luta armada 
contra os brancos.

d) Outro setor importante da sociedade que trouxe suas 
reivindicações para as ruas foram as mulheres e o 
movimento feminista, que promoveram a “Revolução 
Sexual” da década de 1960, conquistando a igualdade 
plena entre homens e mulheres. 

e) No bloco socialista, também ocorreram protestos, 
em 1968, como a Primavera de Praga, movimento 
duramente reprimido pelos tanques soviéticos.

49. A atual Constituição do Brasil foi elaborada de forma 
democrática em 1988 e em 2018 vai completar 30 anos. 
Sobre essa Constituição, assinale a alternativa incorreta.
a) Foi chamada de “Constituição Cidadã” e considerada 

a Constituição que mais avançou no campo dos 
direitos do cidadão na história do Brasil.

b) Elaborada no governo de José Sarney, previa eleições 
diretas para presidente e permitia uma reeleição na 
sequência.

c) Previa direitos para os trabalhadores das cidades, do 
campo e também para os domésticos.

d) Considera o racismo crime inafiançável, imprescritível 
e sujeito a pena de reclusão.

e) Deu o direito de voto para todos brasileiros, homens 
ou mulheres, a partir dos 16 anos, incluindo os 
analfabetos.

50. Observe a charge a seguir sobre a Guerra na Síria.

La
tu

ff
 Sobre o conflito que ocorre na Síria, é correto afirmar 

que
a) se iniciou em 2014, quando Bashar al-Assad fraudou 

eleições para se manter na presidência, e o povo se 
rebelou contra ele.

b) a Arábia Saudita e a Turquia, países com governos 
sunitas, apoiam Bashar al-Assad, por isso a dificuldade 
de tirá-lo do poder.

c) os Estados Unidos não interferiram no conflito 
diretamente, pois apoiam Bashar al-Assad, apenas 
fazem intervenções pontuais para combater o Estado 
Islâmico, que cresce no norte da Síria.

d) o Irã e a Rússia apoiam Bashar al-Assad, e esse é 
um dos fatores que dão força a ele para se manter 
no poder, mesmo com a oposição dos EUA, Arábia 
Saudita e Turquia.

e) o Estado Islâmico, grupo xiita radical que domina o 
norte da Síria e Iraque, luta para derrubar Bashar 
al-Assad, sunita, do poder na Síria.
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