CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE – 001/2019
15 de dezembro de 2019

PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (6.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 6.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.
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QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!
Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
QUESTÃO 06
Sobre o município de Redenção, assinale V para
verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 10
São regras que em exercício de mandato, aplicam-se ao
servidor público municipal:

( ) O município recebe esse nome por ter sido a primeira
cidade brasileira a libertar todos os seus escravos;
( ) A População do município de Redenção no último
censo [2010], segundo o IBGE, era 26.415 pessoas;
( ) O nome Redenção possui dois significados. O
primeiro, mais popular, foi traduzido do tupi-guarani
por José de Alencar, significando “por onde vêm as
águas do vale”. Uma segunda versão designou o
termo como sendo “bebida da lagoa”. Ambas fazem
relação com o mais importante e abundante recurso
natural da localidade, a água.

I.

Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento;
II. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual,
ficará afastado do cargo, emprego ou função que
exerça;
III. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração;
Analisando os itens acima, podemos afirmar que estão
corretos:

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:

A) I e II, apenas;
B) II e III, apenas;
C) I e III, apenas;
D) I, II e III.

A) V, F, V;
B) F, F, V;
C) V, F, F;
D) V, V, F.
QUESTÃO 07
Assinale o item que não é um distrito do município de
Redenção:
A) Itacima;
B) Antonio Diogo;
C) Guassi;
D) São Geraldo;
QUESTÃO 08
De acordo com o artigo 133, da Lei Orgânica do município
de Redenção, são livros obrigatórios no município, exceto:
A) Declaração de bens;
B) Atas das sessões do Fórum Municipal;
C) Termo de compromisso e posse;
D) Registro de loteamentos aprovados.
QUESTÃO 09
Compete privativamente ao Prefeito Municipal, segundo a
Lei Orgânica, exceto:
A) Transferir ao Poder Legislativo a competência para o
provimento de todos os cargos públicos do município;
B) Contrair empréstimo, interno ou externo, com prévia
autorização legislativa;
C) Conferir condecorações e distinções honorificas;
D) Exercer, com o auxílio dos Secretários e Órgãos que lhe
sejam subordinados, a direção superior da
administração municipal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Em 1937, quando se aproximava o fim de seu mandato,
previsto na Constituição de 1934, Getúlio Vargas e seus
colaboradores mais próximos trataram de encontrar um
meio de suspender as eleições. O meio encontrado foi a
apresentação do Plano Cohen, inicia-se o Estado Novo.
Marque a opção que caracteriza o Estado Novo.

QUESTÃO 13
Em 1830 uma revolução na França provocou a queda
definitiva da dinastia Bourbon e a adoção de uma fórmula
de compromisso, a monarquia constitucional. Em 1848, a
França seria sacudida mais uma vez por uma revolução,
da qual surgiria a Segunda República.
Marque a opção que indica um fato ocorrido durante as
Revoluções Liberais.

A) Pela nova Constituição os partidos continuariam, mas
com restrições;
B) Getúlio nomeou Plínio Salgado, o líder integralista, para
o ministério da Educação;
C) Dentre as mudanças ocorridas nos sindicatos, podemos
destacar a proibição de funcionários públicos se
sindicalizarem;
D) Para censurar a imprensa, orientar a opinião pública e
fazer a propaganda do governo, foi criada a Lei de
Segurança Nacional (LSN).

A) Na França, o regime instituído por Luís Filipe, em 1830,
sustentava-se na burguesia financeira (banqueiros);
B) Um dos integrantes da Segunda República era o liberal
Louis Blanc e foram realizadas eleições censitárias;
C) Partidária do socialismo, a burguesia continuava hostil
a qualquer intervenção do Estado na economia, como
ensinava o inglês Adam Smith;
D) Marx elaborou uma complexa análise do capitalismo
inserida em uma teoria sobre as desigualdades, criou o
que chamou de socialismo utópico.

QUESTÃO 12
No decorrer do governo de José Sarney (1985-1990)
cresceram a dívida externa e os índices de inflação,
enquanto o poder de compra do trabalhador diminuiu.
Marque a opção de representa outro fato ocorrido no
governo José Sarney.

QUESTÃO 14
Banhado pelas águas do Mediterrâneo, o norte da África é
formado em sua maior parte pelo deserto do Saara. Em
sua extremidade oriental, a região é cortada verticalmente
por um curso de água de mais de 6 mil quilômetros de
extensão: o rio Nilo.
Marque a opção que indique uma característica do antigo
Egito.

A) Para combater a inflação herdada do regime militar, o
governo Sarney estabeleceu o aumento dos preços e
salários e criou um novo banco;
B) Pacotes econômicos foram colocados em prática, como
o Pano Cruzeiro II, Plano Bresser e o Pano Inverno;
C) Promulgada em 1988, a nova Carta Constitucional
atendeu à diversas reivindicações da sociedade.
Diminuiu as atribuições do Poder Legislativo e
aumentou a do Executivo;
D) Em novembro de 1986, os brasileiros elegeram
deputados para compor a Assembleia Nacional
Constituinte, responsável pela elaboração de uma nova
Constituição.

A) Durante o Médio Império foram construídas as célebres
pirâmides de Gizé, atribuídas aos faraós Quéops,
Quéfren e Miquerinos;
B) No Antigo Império os faraós restauraram seu antigo
poder e conquistaram a Palestina e a Núbia;
C) No Novo Império, os hicsos, povo proveniente da Ásia,
invadiram o Império e se instalaram no delta do Nilo;
D) Durante o Novo Império ocorreu o desenvolvimento
militar e a conquista de vastos territórios. As áreas
dominadas eram transformadas em uma espécie de
protetorado.
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QUESTÃO 15
A Mesopotâmia era rota de passagem dos primeiros
hominídeos que migraram da África, sua ocupação efetiva
teve início no fim do IV milênio a.C., provavelmente com
a chegada de populações que habitavam as montanhas
dos atuais Armênia e Turquestão.
Marque a opção correta sobre os povos que habitaram a
Mesopotâmia.

QUESTÃO 17
Nas Cruzadas, o papa Urbano II esperava conquistar não
só Jerusalém e o Santo Sepulcro, onde Jesus teria sido
sepultado, mas também a liderança da cristandade, tanto
do Ocidente quanto do Oriente, sobre o imperador e a
Igreja Bizantina.
Marque a opção que indique um fato ocorrido durante as
Cruzadas.

A) Os acádios desenvolveram a primeira sociedade na
Mesopotâmia. Fundaram diversas cidades, como Ur,
Uruk, Lagash, Eridu e Nipur;
B) No Primeiro Império Babilônico, Hamurabi se destacou
como legislador. Ele foi o responsável pela formulação
de um dos primeiros códigos de leis de que se tem
conhecimento: o Código de Hamurabi;
C) Os Assírios submeteram e unificaram as cidades,
criando o Primeiro Império Mesopotâmico, ou Império
Acádio;
D) Os
sumérios
tiveram
como
principal
líder
Nabucodonosor. Este foi responsável pela conquista de
Jerusalém, em 587 a.C., e por levar hebreus cativos
para a Babilônia.

A) Durante todo seu domínio, os árabes proibiram os
cristãos a realizarem peregrinações ao Santo Sepulcro;
B) No período entre os séculos XI e XIII partiram da
Europa nada menos do que oito Cruzadas, a mais bem
sucedida foi a Primeira Cruzada, composta de tropas de
cavaleiros da nobreza, sem a participação de nenhum
rei;
C) Da Segunda Cruzada participaram os reis Ricardo
Coração de Leão, da França, e Filipe Augusto, da
Inglaterra;
D) A Terceira Cruzada foi financiada por homens de
negócio de Veneza, interessados em ampliar seu
comércio com o Oriente, os cruzados assaltaram e
ocuparam a cidade cristã de Constantinopla.

QUESTÃO 16
Por volta do século X, o poder político na Europa
encontrava-se fragmentado, a economia tornara-se
predominantemente rural, o comércio e a vida urbana
haviam diminuído consideravelmente. A respeito do
feudalismo, assinale V (para verdadeiro) ou F (para falso):

QUESTÃO 18
As guerras civis e as constantes campanhas militares no
exterior levaram a uma progressiva desestruturação das
instituições republicanas. Os generais se tornaram cada
vez mais poderosos em detrimento ao senado.
Marque a opção que indique uma característica da
República Romana.

( ) A ruralização e as sucessivas invasões, as estradas se
deterioraram, o comércio e a circulação de dinheiro
se reduziram e as unidades rurais se tornaram cada
vez mais autossuficientes;
( ) Aquele que concedia um feudo, fosse ele na forma de
terras ou de direitos ou privilégios, era chamado de
suserano. Quem recebia a concessão era denominado
vassalo;
( ) Era impedido que um vassalo dividisse as terras
recebidas e se tornasse suserano de outro nobre;
( ) Nos seus domínios, os senhores feudais tinham uma
autonomia parcial: aplicavam as leis, administravam a
justiça, mas não podiam declarar guerra e fazer a paz.

A) Ao fim do século II a.C., o empobrecimento dos
camponeses tinha se transformado em um problema
tanto rural quanto urbano;
B) Tibério Graco de origem plebeia tratou de reestruturar
o exército. Estabeleceu o pagamento de salários, a
participação dos legionários nos espólios de guerra e a
aposentadoria;
C) Mario recebeu do Senado o título de ditador perpétuo e
recolocou o poder novamente nas mãos dos senadores.
Aumentou o número de senadores para seiscentos e
revogou os poderes dos tribunos da plebe;
D) O Primeiro Triunvirato era formado por Marco Antônio,
Lépido e o jovem Caio Otávio. Se lançaram contra seus
opositores e nesse processo foram mortos 2 mil
cavaleiros e trezentos senadores.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, V, V,
B) F, V, V,
C) V, V, F,
D) V, F, V,

F;
V;
F;
V.
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QUESTÃO 19
Em 1492, quando Colombo chegou a uma ilha do Caribe,
é que ele tomou conhecimento de que, do outro lado do
Atlântico, havia um continente inteiro.
Marque a opção que indique uma das características dos
Maias, dos Astecas e dos Incas.

QUESTÃO 22
Depois da ameaça de Napoleão Bonaparte, o governo
inglês propôs a transferência da Corte do príncipe regente
Dom João para o Rio de Janeiro. Em 1807, o governo
britânico se comprometeu a proteger a família real
portuguesa e sua Corte na longa travessia do Atlântico.
Marque a opção relacionada a vinda da família real.

A) Os Astecas se desenvolveram em torno de cidadesestados. Cada cidade-Estado era governada por um rei
que exercia o poder em nome de um deus;
B) Os Incas desenvolveram o conceito de zero, que
permitia a execução de operações complexas;
C) Os camponeses Incas estavam organizados em grupos
familiares e comunitários conhecidos por ayllus;
D) Para os Maias suas divindades mais importantes eram
Quetzacoatl, deus da chuva, e Tlaloc, deus da
sabedoria.

A) Já no Rio de Janeiro, Dom João tomou importante
medida econômica decretando a abertura dos portos às
nações amigas, liberava o comércio do jugo do
monopólio;
B) Foi revogada a lei de 1785 que proibia a instalação de
indústrias e iniciada a construção de estradas e
melhoria dos portos;
C) Instalado no Rio de Janeiro, Dom João criou três
ministérios – Guerra e Estrangeiros; Marinha; Fazenda
e Interior, fundou a Caixa Econômica e instalou a Casa
da Suplicação;
D) Após a morte de sua mãe, o príncipe regente foi
coroado rei como Dom João VI. A partir de 1821, as
províncias passaram a se chamar capitanias.

QUESTÃO 20
Com o início da Revolução Industrial na Inglaterra, foi
redimensionado e consolidado o sistema capitalista, pondo
fim ao domínio do capital mercantil sobre o industrial.
Marque a opção que indique uma característica da
Revolução Industrial.

QUESTÃO 23
Após o 7 de setembro, deu início a um novo período na
história do Brasil. Os laços coloniais se romperam e a
antiga colônia ganhou status de nação soberana.
Marque a opção que indique um dos acontecimentos no
Primeiro Reinado.

A) No artesanato, as instalações, ferramentas e matériasprimas não pertenciam ao produtor;
B) Os trabalhadores engajados na manufatura perderam o
controle sobre o resultado de seu trabalho;
C) Até meados do século XVIII, a principal manufatura
inglesa era a tecelagem de algodão. Mas foi na
produção dos tecidos de lã que começou o processo de
mecanização;
D) Para alguns historiadores, a Revolução Industrial teria
começado em 1733, quando John Kay desenvolveu a
extratora de petróleo, maquina utilizada no
beneficiamento do petróleo.

A) Proclamada a independência o governo e as forças
militares de algumas províncias continuaram fiéis à
Coroa Portuguesa;
B) Para os conservadores, o imperador deveria acatar
previamente a Constituição a ser aprovada, eles
alegavam que tal posição não enfraqueceria o poder
imperial;
C) Na Constituição de 1824, o poder legislativo era
composto por um Senado eleitos para oito anos de
mandato, cujos integrantes eram escolhidos pelo
imperador;
D) Na Constituição de 1824 para a participação política da
população, poderiam votar homens e mulheres acima
dos 30 anos e com renda mínima de 100 mil-réis.

QUESTÃO 21
Em fins do século XVIII, na França, vigorava ainda uma
organização social baseada em estamentos - chamados de
estados, ou ordens, herdada da Idade Média.
Marque a opção que indique um dos fatos ocorridos na
Revolução Francesa.
A) O segundo estado compreendia 98% da população. Era
formado por diversos subgrupos que já começavam a
se construir em classes sociais;
B) Era o primeiro estado quem arcava com o peso de
impostos e contribuições para a Igreja;
C) O terceiro estado lutava pela abolição dos privilégios,
por maior participação nas decisões do Estado e por
igualdade de tratamento entre os estados (classes
sociais);
D) O governo convocou a Assembleia dos Notáveis e
propôs um aumento no imposto de produtos
alimentícios. Os nobres aceitaram.
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QUESTÃO 24
Após a abdicação de Dom Pedro I, o herdeiro do trono,
seu filho Pedro de Alcântara, contava apenas cinco anos
de idade. Pela Constituição, o poder deveria passar para
uma junta de três regentes escolhida pela Assembleia
Geral. Inicia-se assim o período Regencial.
Marque a opção que indique um dos fatos ocorridos neste
período.
A) Dois fatos associaram-se para dar início à Cabanagem:
o inconformismo da Igreja contra o presidente nomeado
pelo poder central para a província do Pará e a miséria
da população;
B) Em 1835, cerca de 2 mil africanos e afro-brasileiros
seguidores do islamismo rebelaram-se em Salvador, na
Bahia. Inicia-se assim a Sabinada;
C) Em 1840 o governo central nomeou presidente da
província do Maranhão o coronel Luís Alves de Lima e
Silva, futuro duque de Caxias. Com 8 mil soldados, Lima
e Silva ocupou a Vila de Caxias e esmagou a Balaiada;
D) No período Regencial, o comércio exterior brasileiro foi
quase o tempo todo superavitário. O Brasil exportava
mais do que importava, com destaque para o café.
QUESTÃO 25
A declaração da maioridade de Pedro de Alcântara três
anos antes do previsto foi tramada pelos liberais, que
faziam oposição à Regência de Araújo Lima. O menino
seria sagrado imperador como Pedro II e seu governo
duraria 49 anos.
Marque a opção que indique um dos fatos ocorridos no
Segundo Reinado.
A) No início o jovem imperador montou um ministério com
políticos conservadores, mas este gabinete durou
apenas oito meses, pois não conseguiu pacificar as
províncias;
B) Neste período a existência de diferenças ideológicas
entre os grupos dominantes era marcante. As eleições
representavam a vontade da maioria da população;
C) Ocorre a consolidação do deslocamento do eixo
econômico das velhas regiões agrícolas do Centro-Sul
para o Nordeste;
D) Em 1864, forças brasileiras invadiram o Uruguai com o
objetivo de derrubar o presidente Atanásio Aguirre e
substituí-lo por Venâncio Flores.
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