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1. A figura do cangaceiro era caracterizada como a de um homem do sertão que 

usava roupas de couro com diversos ornamentos, um chapéu de abas largas, punhais 

e armas de fogo penduradas na cintura. Sobre o Cangaço, marque um “X” sobre a 

letra que estiver CERTA: (1,0) 

a) os cangaceiros eram considerados somente como justiceiros dos pobres, pois 

saqueavam e roubavam dos ricos para doar aos pobres.  

b) o cangaceiro nome dado ao movimento armado de nômades nordestinos, ficou marcado 

pela intensidade de crimes violentos e cruéis no Nordeste do Brasil, movidos 

principalmente pela vingança, revolta e disputa de terras. 

c) o cangaceiro não tinha nenhum fim social na sua prática, não busca a posse da terra e 

tampouco a justiça social. 

d) o cangaceiro é um tipo de bandido social que procura aplicar a justiça contra os 

desmandos dos poderosos no sertão nordestino. 

 

2. A Primeira República no Brasil também foi chamada de República do Café com 

Leite. Marque X sobre a letra que estiver CERTA. (1,0) 

a) eleições indiretas e direito de voto restrito aos deputados; 

b) eleições diretas, voto aberto para homens maiores de 21 anos; 

c) eleições diretas, voto aberto para homens e mulheres maiores de 21 anos; 

d) eleições diretas e voto secreto e universal;  

 

3. Qual alternativa apresenta composição correta dos blocos militares, formados 

antes da Primeira Guerra Mundial: marque um “X” na CERTA: (1,0) 

a) Tríplice Aliança (Espanha, Itália e Alemanha) e Tríplice Entente (Estados Unidos, 

França e Japão) 

b) Tríplice Aliança (Rússia, Alemanha e Império Austro-Húngaro) e Tríplice Entente 

(Japão, Alemanha e Grã-Bretanha) 

c) Tríplice Aliança (França, Alemanha e Rússia) e Tríplice Entente (Portugal, França e 

Império Austro-Húngaro) 

d) Tríplice Aliança (Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha) e Tríplice Entente 

(Rússia, Reino Unido e França) 

 

4. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar: marque um 

“X” sobre a letra que estiver CERTA: (1,0) 

a) houve uma grande rivalidade entre os países imperialistas da Europa por recursos e 

mercado consumidor.   

b) o sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou os sistemas 

de forças entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquistas das colônias da 

África e da Ásia.   

c) o expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustou a 

Inglaterra e a França que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo.  



d) o desequilíbrio entre produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados 

produtores de matérias-primas e consumidores de bens-de-produção reativando as 

rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. 

 

5. A Segunda Revolução Industrial ou Belle Époque representou um aprimoramento 

técnico e científico da Primeira Revolução Industrial. Dentre as características da 

Segunda Revolução Industrial, podemos destacar que: marque um “X” sobre a letra 

que estiver CERTA: (1,0) 

a) houve um forte desenvolvimento tecnológico aplicado, principalmente, às indústrias 

elétrica, química, metalúrgica, farmacêutica e de transportes. 

b) as indústrias não evoluíram com o aprimoramento técnico e científico. 

c) o crescimento do uso da energia elétrica não foi importante para o avanço das 

indústrias. 

d) não houve uma importância para o crescimento do uso de energias, especialmente com 

o uso do petróleo. 

 

6. A Segunda Revolução Industrial ou Belle Époque representou um aprimoramento 

técnico e científico da Primeira Revolução Industrial. Dentre as características da 

Segunda Revolução Industrial, podemos destacar que: marque um “X” sobre a letra 

que estiver CERTA: (1,0) 

a) as indústrias não evoluíram com o aprimoramento técnico e científico. 

b) o crescimento do uso da energia elétrica não foi importante para o avanço das 

indústrias. 

c) houve um forte desenvolvimento tecnológico aplicado, principalmente, às indústrias 

elétrica, química, metalúrgica, farmacêutica e de transportes. 

d) não houve uma importância para o crescimento do uso de energias, especialmente com 

o uso do petróleo. 

 

7. A II Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade, 

caracterizada pelo desenvolvimento da indústria bélica, ao ponto de se produzir a 

bomba atômica e toda a mortandade decorrente. Sobre o conflito, é incorreto 

afirmar que: Marque um “X” sobre a letra ERRADA: (1,0) 

a) Os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês a Pearl Habor. 

b) A guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético. 

c) O Eixo era formado pela Alemanha, Itália e Japão. 

d) O evento final da II Guerra Mundial foram as bombas atômicas de Hiroshima e 

Nagasaki. 

 

8.   Alguns países estavam insatisfeitos e queriam muito mais territórios, esses países 

formaram uma aliança: marque um “X” sobre a letra CERTA: (1,0) 

a) EUA, Inglaterra, França e URSS.    

b) Alemanha, Itália e Japão.   

c) Alemanha, Itália e Espanha.   

d) Estados Unidos, Itália e Inglaterra.    

 

9. Nas sociedades contemporâneas, encontramos pessoas que contestam certos 

valores culturais vigentes, opondo-se radicalmente a eles. Por exemplo, nas décadas 

de 60 e 70, os Estados Unidos conheceram o movimento Hippie, que contestava o 

otimismo consumista do pós-guerra norte americano e a falta de um pensamento 

crítico. Esse movimento foi chamado: marque a letra CERTA: (1,0) 



a) Marginalidade cultural.  

b) Retardamento cultural.  

c) Padrão cultural.  

d) Contracultura.  

 

10. Qual das alternativas abaixo aponta características do regime militar brasileiro? 

Marque “X” sobre a letra que estiver CERTA. (1,0) 

a) falta de democracia, perseguição aos opositores políticos e repressão aos movimentos 

sociais. 

b) democracia, eleições diretas para presidência da República, apoio aos movimentos 

sociais, distribuição de terras para os camponeses. 

c) implantação do socialismo, existência de vários partidos políticos, tolerância com os 

opositores políticos. 

d) liberdade de imprensa, valorização do sistema democrático, apoio aos sindicatos e 

movimentos de trabalhadores sem terras. 
 


