ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA
DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO
NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
ORIENTAÇÃO: As questões 01 a 07 serão baseadas no texto a seguir:
A ABOLIÇÃO DO TRÁFICO NEGREIRO

A extinção do tráfico negreiro não foi um fato isolado na vida econômica do
Brasil; ao contrário, ela correspondeu às exigências da expansão industrial da
Inglaterra.
Depois que esse país conseguiu dar o salto qualitativo - o da mecanização da
produção - não lhe interessava mais a existência da escravidão na América, pois, com
a implantação do capitalismo industrial, tornava-se necessária a ampliação de
mercados consumidores. A escravidão passou, então, a ser um entrave aos interesses
ingleses, visto que os escravos estavam marginalizados do consumo.
Com relação ao Brasil, a Inglaterra usou mais do que a simples pressão: só
reconheceu a independência daquele país mediante tratado, no qual o Brasil se
comprometia a abolir o tráfico de negros.
Todavia, não foi tomada qualquer medida efetiva, o que levou a aprovação da
Lei de 1831 que, na prática, deveria acabar com o tráfico, pois estabelecia a liberdade
de todos os africanos que entrassem no país a partir daquela data.
Esta lei, contudo, ficou "para inglês ver". Ela serviu para refrear um pouco a
pressão britânica. Esta, porém, nunca cessou de todo e, em 1845, o Parlamento inglês
aprovou o "Bill Aberdeen", que concedia à marinha inglesa o direito de revistar os
navios suspeitos de tráfico e, mais ainda, permitia a prisão de navios acusados de
praticarem pirataria e o julgamento dos traficantes por tribunais ingleses.
A partir daí, a pressão sobre o governo brasileiro tornou-se muito maior e a
situação chegou a ficar insustentável, pois os navios brasileiros começaram a ser
revistados, embora navegassem ao longo da costa ou, ainda, quando ancorados nos
portos.
Finalmente, em 1850, o Parlamento brasileiro aprovou a Lei Eusébio de
Queirós, que proibia, definitivamente, o tráfico negreiro para o Brasil.
(Ana Maria F. da Costa Monteiro e outros. História. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Educação, 1988,
p.181, com pequenas adaptações.)
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01. A leitura dos dois primeiros parágrafos do texto nos permite concluir que:
a) a escravidão na América foi resultado da mecanização da produção na Inglaterra.
b) o capitalismo industrial gerou consumidores marginalizados: os escravos.
c) o Brasil, ao mecanizar sua produção, definiu o fim do tráfico de escravos.
d) a Inglaterra apoiava a escravidão na América porque necessitava dar um salto
qualitativo em sua economia.
02. A expressão "para inglês ver" (linha 15) significa que:
a) a Inglaterra estava vigiando os navios negreiros.
b) o Brasil obedeceu ao Bill Alberdeen, do Parlamento inglês.
c) os ingleses viram a Lei de 1831, que terminou com o tráfico negreiro.
d) a Lei de 1831, criada e anunciada aos ingleses, não foi cumprida.
03. Após a leitura do texto, concluímos que o Brasil:
a) preocupado com sua independência em relação a Portugal, esquecia-se dos direitos
humanos.
b) necessitava dos escravos como mão de obra assalariada na lavoura para fazer-se
independente.
c) cedeu às pressões inglesas porque obedecia a instruções de Portugal, do qual era
colônia.
d) só teria sua independência reconhecida pela Inglaterra se extinguisse o tráfico
negreiro.
04. A mesma relação semântica existente entre o par “extinção” (linha 1) e
“implantação” (linha 6) também pode ser encontrada na alternativa:
a) “expansão industrial” (linha 2) e “salto qualitativo” (linha 4).
b) “consumo” (linha 8) e “tráfico” (linha 11).
c)”escravidão” (linha 7) e “liberdade” (linha 13).
d) “tratado” (linha 10) e “julgamento” (linha 19).
05. No fragmento “[...] o Parlamento inglês aprovou o ‘Bill Aberdeen’, que
concedia à marinha inglesa o direito de revistar os navios suspeitos de tráfico
[...]” (linhas 16-18), o emprego da vírgula justifica-se:
a) por separar orações coordenadas entre si.
b) por separar oração adjetiva explicativa.
c) por separar o nome do aposto especificativo.
d) por separar oração apositiva, na forma reduzida.
06. Em "ao contrário, ela correspondeu às exigências da expansão industrial da
Inglaterra." (linhas 2-3), o uso do acento grave, indicativo da crase, está
conforme a norma padrão culta. Assinale a alternativa em que a presença ou a
ausência da crase desvia-se do padrão culto da língua portuguesa:
a) O estagiário receberá, por mês, uma bolsa-auxílio de valor equivalente a oitenta por
cento do salário-mínimo.
b) Será vedada à concessão de auxílio-alimentação ou quaisquer outros auxílios
pecuniários a estagiário, salvo o auxílio-transporte.
c) Não haverá pagamento de horas-extras, facultada ao supervisor de estágio a
compensação de horário.
d) A prova será realizada no dia 18 de setembro de 2011, iniciando-se às 8 horas.
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07. A palavra “mecanização” (linha 4) foi grafada no texto em conformidade com
as normas ortográficas da língua portuguesa. Assim como ela, assinale a
alternativa em que a palavra destacada também está grafada em consonância
com a ortografia oficial:
a) Inicialmente, pretendo montar um mini-mercado.
b) Só depois pensarei num comércio extra-ordinário.
c) José de Anchieta foi o pioneiro no processo de catequização dos índios.
d) A catalização é um fenômeno que pouca gente consegue entender.
08. Assinale a alternativa correspondente à ordem em que os fragmentos abaixo
deverão ser dispostos para se obter um texto com coesão, coerência e correta
progressão de ideias.
1. Cada vez mais, surgem grupos de pessoas e entidades interessadas em recolher
alimentos e distribuí-los aos 32 milhões de brasileiros que passam fome.
2. É o que demonstra a Campanha contra a Fome, lançada e incentivada pelo
sociólogo Herbert de Souza.
3. Consideradas as coisas sob outro prisma, constata-se que os brasileiros não estão
entregues ao imobilismo e à apatia.
4. Na visão dominante, o Brasil, por todos os seus problemas, é considerado um país
viável.
5. Agir contra a miséria é uma atitude nobre e generosa, que demonstra quanto o
cidadão pode e quer fazer para melhorar a situação do Brasil.
(Trechos adaptados de Veja, 15/09/93)

a) 1 - 2 - 5 - 4 - 3
b) 4 - 2 - 1 - 3 - 5

c) 4 - 3 - 2 - 1 - 5
d) 5 - 3 - 2 - 1 - 4

09. Assinale a alternativa em que a análise morfológica do vocábulo destacado
está incorreta:
a) Mal o candidato entrou na sala, fecharam-se os portões. (advérbio de modo)
b) Mais tempo te esperaria, se não fosse tão breve a vida. (pronome indefinido)
c) Aquela é a casa onde morei durante minha infância. (pronome relativo)
d) Nunca pensei que, para ser aprovado no Processo Seletivo do TJMA, fosse
necessário tanto esforço. (pronome indefinido)
10. Assinale a alternativa em que uma forma verbal foi flexionada incorretamente:
a) O fiscal sempre medeia as aplicações de testes seletivos.
b) Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será absolvido.
c) Assim que eu reouver o dinheiro, pagarei a dívida.
d) Quando você vir os Lençóis Maranhenses, ficará extasiado.
11. Aponte a alternativa em que a oração destacada estiver analisada
incorretamente:
a) O candidato que tiver se dedicado ao estudo terá êxito no seletivo. (subordinada
adjetiva restritiva)
b) Não é fácil dominar análise sintática. (subordinada substantiva subjetiva)
c) Sabe-se que o gabarito das provas será divulgado em até 48 horas. (subordinada
substantiva objetiva direta)
d) Os presídios estão tão superlotados que há presos até em escolas públicas.
(subordinada adverbial consecutiva)
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12. Marque a opção em que a concordância verbal contraria a Gramática
Normativa:
a) Chegou ontem um analista e um chefe de divisão para supervisionar as provas.
b) Quais de vós estudastes com dedicação para o Seletivo do TJMA?
c) João Castelo ou Flávio Dino será prefeito de São Luís.
d) Mais de um candidato se inscreveram para o Teste Seletivo do TJMA.
13. Assinale a alternativa em que há erro de concordância em relação à norma
culta da língua portuguesa:
a) Estão arraigadas, agora, as vantagens e os privilégios ilegítimos dos políticos.
b) Ocorrem, na verdade, diversos fatores condicionadores do analfabetismo funcional
entre nós.
c) Anexa ao ofício, segue a relação dos candidatos inscritos para o Seletivo do TJMA.
d) O chefe dos fiscais não soube dizer para quem a entrada é proibido.
14. A afirmativa a respeito do uso da vírgula não se ajusta ao período:
a) “A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-se bem.” (A vírgula foi
usada para separar o aposto).
b) “A sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa.” (A vírgula é desnecessária
em virtude da presença da conjunção “e”).
c) “Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve.” (A vírgula foi usada para separar
oração coordenada sindética adversativa).
d) “Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo.” (A vírgula foi usada para separar
orações coordenadas assindéticas).
15. As frases abaixo, exceto uma, apresentam desvios relativos à regência verbal
vigente na língua culta. Assinale a que não apresenta esses desvios.
a) Vi e gostei muito do novo filme de Spielberg.
b) Esqueceu-me do livro durante a viagem.
c) Deve haver professores que preferem negociar do que trabalhar.
d) Todos nós queremos muito a essa menina.

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
16. Quanto às comarcas é correto afirmar que:
a) Dividem-se em três entrâncias, denominadas de primeira, segunda e terceira, e
serão classificadas pelo presidente do Tribunal de Justiça.
b) Dividem-se em três entrâncias, denominadas de inicial, intermediária e final, e serão
classificadas pelo Tribunal de Justiça, por maioria absoluta dos seus membros.
c) Dividem-se em quatro entrâncias, denominadas de primeira, segunda, terceira e
quarta, e serão classificadas pelo corregedor-geral da Justiça.
d) Dividem-se em duas entrâncias, denominadas de inicial e final, e serão
classificadas pelo Tribunal de Justiça.
17. Acerca do corregedor-geral da Justiça, é incorreto afirmar que:
a) poderá requisitar qualquer processo da inferior instância, tomando ou expedindo nos
próprios autos, ou em provimento, as providências ou instruções que entender
necessárias ao bom e regular andamento do serviço.
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b) durante o exercício do cargo, o corregedor-geral da Justiça não ficará afastado de
suas funções judicantes, nem poderá ser auxiliado por juízes de direito.
c) será auxiliado por juízes de direito que, por delegação, exercerão suas atribuições
relativamente aos juízes de entrâncias inferiores e aos servidores e funcionários da
Justiça.
d) de suas decisões originárias, salvo disposição em contrário, cabe recurso para o
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias, a partir do conhecimento da decisão
pelo interessado.
18. A quem compete processar e julgar os habeas corpus impetrados contra juiz
de direito dos Juizados Especiais?
a) Tribunal de Justiça.
b) Turmas Recursais Cíveis e Criminais.
c) Supremo Tribunal Federal.
d) Superior Tribunal de Justiça.
19. Nos Juizados Especiais, o preparo do recurso compreenderá:
a) todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
b) todas as despesas processuais, exceto aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição e as hipóteses de assistência judiciária.
c) todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, não havendo ressalva nem mesmo para as hipóteses de assistência
judiciária gratuita.
d) nenhuma das respostas anteriores.
20. É permitido ao magistrado:
a) exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou
quotista.
b) exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de
qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem
remuneração.
c) manifestar juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos
judiciais, ressalvada a crítica em julgamento ou em autos e em obras técnicas ou,
ainda, no exercício do magistério.
d) exercer o magistério em instituição de ensino superior do setor privado.
21. Na promoção de juiz de direito por antiguidade, o Tribunal de Justiça somente
poderá recusar o magistrado mais antigo:
a) pelo voto de dois terços de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a
escolha.
b) pelo voto de um terço de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a
escolha.
c) pelo voto da maioria absoluta de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se
a escolha.
d) nenhuma das respostas anteriores.

5

22. Ao juiz de direito cabe, também, o desempenho de funções administrativas,
exceto:
a) comunicar à Ordem dos Advogados do Brasil as infrações de seu Estatuto, quando
praticadas por integrantes do quadro da Ordem.
b) remeter, até o dia 10 de cada mês, mapa do movimento forense mensal, conforme
modelo fornecido pela Corregedoria Geral da Justiça.
c) expedir certidões extraídas dos autos, livros e demais papéis sob sua guarda.
d) conceder férias, licença-gestante e licença para tratamento de saúde até trinta dias a
serventuários da Justiça em sua comarca.
23. Não é secretaria judicial:
a) Secretaria de Vara.
b) Secretaria do Registro Civil das Pessoas Naturais.
c) Secretaria dos Juizados Especiais e Turmas Recursais.
d) Secretaria dos Serviços de Distribuição, Contadoria, Avaliação, Partilha e
Depósito Judicial.
24. Os serviços de partilha, nas comarcas de duas varas, serão exercidos:
a) pelo secretário que exercer as funções de distribuidor.
b) pelos oficiais de justiça.
c) por perito nomeado.
d) nenhuma das respostas anteriores.
25. Fazer citações, intimações e penhoras é atribuição:
a) dos secretários judiciais.
c) dos juízes de direito.
b) dos oficiais de justiça.
d) dos auxiliares de justiça.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – HISTÓRIA
26. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, em sua obra A Era das Revoluções:
Europa 1789-1848 (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986), por quase um século e
meio a Revolução Francesa dominou a história, a própria imagem e o
simbolismo da política ocidental, como se pode notar na influência exercida
por sua bandeira tricolor, tomada como modelo para as bandeiras de
numerosos estados recém-independentes ou unificados durante esse período.
Quanto ao legado da Revolução Francesa, também se destacam:
a) a instituição de um calendário republicano e a conquista do sufrágio universal,
incluídos os clérigos e o eleitorado feminino.
b) o conceito de direita e esquerda e a superação definitiva das formas autoritárias de
governo, com a instituição do presidencialismo.
c) o regime constitucional democrático, criado pelo Terceiro Estado, e a propagação
dos ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
d) o fim dos privilégios que a nobreza e o clero detinham no Antigo Regime e a difusão
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
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27. Considere os seguintes versos do Hino da Independência do Brasil, cuja letra
foi composta por Evaristo da Veiga e a melodia, pelo imperador D. Pedro I:
Já podeis, da Pátria filhos,
Ver contente a mãe gentil;
Já raiou a liberdade
No horizonte do Brasil.
Brava gente brasileira!
Longe vá... temor servil:
Ou ficar à Pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.
A liberdade aclamada nessa letra pode ser relacionada ao (à):
a) fim da escravidão, tal como se pode verificar no verso Longe vá... temor servil, que
faz referência à recém-anunciada abolição.
b) autonomia econômica que o país atingiria graças à criação de manufaturas e
indústrias nacionais, mediante decretos promulgados por D. Pedro.
c) liberdade comercial e política, obtidas com o rompimento dos laços coloniais com
Portugal e a adoção do regime republicano.
d) soberania política já conquistada e que deveria ser defendida com a vida pelos
brasileiros.
28. Considere a ilustração e o texto a seguir:

(http://static.hsw.com.br/gif/capitalism-2.jpg)
O sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalhadores e
a propriedade pelos quais realizam o trabalho. Quando a produção capitalista se
torna independente, não se limita a manter essa dissociação, mas a reproduz em
escala cada vez maior.
(MARX, Karl. O capital. 3. ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, LIVRO I, v. 2, p. 830 apud
MARQUES, Adhemar. Pelos caminhos da História. Curitiba: Positivo, 2006, p. 287.)
A dissociação, mencionada no texto e representada na ilustração, ocorreu na
Inglaterra, no contexto das mudanças provocadas pela (pelo):
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a) Revolução Industrial, que transformou radicalmente o processo de produção,
acarretando a chamada máxima divisão do trabalho.
b) surgimento das manufaturas, que impulsionaram os cercamentos, produzindo o
excedente de mão de obra no meio urbano.
c) Revolução Inglesa, que implicou grande avanço tecnológico e propiciou a
implantação do capitalismo monopolista em todo o país.
d) segunda Revolução Industrial, quando se instaurou o chamado capitalismo
financeiro, que acirrou a alienação do trabalhador.
29. Suponhamos que a Primeira Guerra Mundial tivesse sido apenas uma
perturbação temporária, apesar de catastrófica, numa economia e civilização
fora isso estáveis. A economia teria então voltado a alguma coisa parecida ao
normal após afastar os detritos da guerra e daí seguido em frente. Mais ou
menos como o Japão sepultou os 300 mil mortos do terremoto de 1923, limpou
as ruínas que deixaram 2 ou 3 milhões de desabrigados e reconstruiu a cidade
como era antes, porém um pouco mais a prova de terremotos. Como teria sido
o mundo entre guerras nessas circunstâncias? Não sabemos, e não há sentido
em especular sobre o que não aconteceu, e quase certamente não poderia ter
acontecido. Mas a pergunta não é inútil, porque nos ajuda a captar o profundo
efeito, na história do século XX, do colapso econômico entre as guerras. Sem
ele, com certeza não teria havido Hitler. Quase certamente não teria havido
Roosevelt. É muito provável que o sistema soviético tivesse sido encarado
como um sério rival econômico e uma alternativa possível ao capitalismo
mundial. As consequências da crise econômica no mundo não europeu ou não
ocidental (...) foram patentemente impressionantes.
(Eric Hobsbawm. Era dos extremos: O breve século XX. 1914-1991. Trad. São Paulo: Cia das Letras, 1995,
p. 90-91)

O texto permite afirmar que, para compreender o mundo da segunda
metade do século XX, é necessário entender:
a) o fenômeno político do nazi-fascismo.
b) os resultados do Tratado de Versalhes.
c) o impacto da Grande Depressão de 1929.
d) os efeitos da intervenção econômica de 1940.
30. Segundo Perry Anderson, a escravidão, na Antiguidade Clássica, era o
vínculo que unia cidade e campo para o desmedido benefício da polis, pois ela:
a) nunca foi um tipo predominante de apropriação de excedentes de produção rural no
mundo greco-romano, mas promoveu o comércio interlocal de produtos agrícolas e
artesanais de um extremo a outro do mar Mediterrâneo.
b) tanto estabeleceu uma economia voltada para o mercado interurbano no
Mediterrâneo, quanto favoreceu a implantação de uma economia de escravos na
manufatura que permitiu o florescimento da civilização urbana grega.
c) tanto mantinha a agricultura cativa que permitia o dramático distanciamento de uma
classe dominante urbana de suas origens rurais, quanto promovia o comércio
interurbano que era complemento dessa agricultura no Mediterrâneo.
d) tanto incentivava os escravos a executar atividades agrícolas nas propriedades
rurais, quanto favorecia os cativos a fazerem tarefas econômicas relacionadas a um
pequeno comércio nas cidades da orla do Mediterrâneo.
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31. Fernando A. Novais afirma que ocorreram, no Brasil colonial do século XVIII,
pelos menos dois momentos de tomada de consciência da situação colonial,
projetando-se a mudança e intentando-se a tomada do poder. Para o autor,
nesses momentos ocorreram:
a) a vinda da família real portuguesa e a abertura dos portos.
b) a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador.
c) a crise do sistema colonial e o fim do tráfico de escravos.
d) a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana.
32. No início da República [no Brasil] nasceram ou se desenvolveram várias
concepções de cidadania, nem sempre compatíveis entre si. Se a mudança de
regime político despertava em vários setores da população a expectativa de
expansão de direitos políticos, de redefinição de seu papel na sociedade
política, razões ideológicas e as próprias condições sociais do país fizeram
com que as expectativas se orientassem em direções distintas [...].
(CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados. São Paulo: Companhia das Letras. p. 64)

Identifique a afirmação que comprova a concepção histórica do autor sobre a
conjuntura política em questão:
a) Os grupos políticos de tendência liberal foram alijados do poder político porque
excluíram os trabalhadores rurais e, sobretudo, os proletários do direito de
participação política.
b) As organizações proletárias brasileiras de tendência socialista consideraram um
avanço político, para os trabalhadores, a grande ampliação dos direitos políticos
apresentados na Carta Constitucional Republicana de 1891.
c) Os partidos políticos de tendência liberal conseguiram uma ampla vitória nas
eleições presidenciais com o apoio de todas as classes sociais devido à ampliação
das bases do poder político.
d) As organizações proletárias brasileiras, predominantemente de tendência
anarquista, negavam legitimidade à ordem política, não admitindo, portanto, a ideia
de cidadania, a não ser no sentido amplo de fraternidade universal.
33. Eric Hobsbawm, em Era dos Extremos, afirma que surgiu, na década de 1970,
uma “nova divisão internacional do trabalho”, baseada fundamentalmente na:
a) permanência de grandes empresas, que adotam procedimentos automatizados na
produção, exclusivamente nas regiões do velho mundo industrial.
b) produção de matérias-primas nos países subdesenvolvidos, mantendo o monopólio
da produção industrial nos países de economia emergente.
c) deliberada mudança, por empresas do velho mundo industrial, de parte ou de toda a
sua produção ou estoques para outras regiões do mundo.
d) distribuição mais equitativa dos lucros, dos juros e dos salários nos chamados
“países globalizados”, em razão do processo de dolarização da economia mundial.
34. Considere as afirmações abaixo, sobre a produção historiográfica brasileira
no período da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985):
I. A produção historiográfica sobre a história da classe operária brasileira ficou restrita
ao trabalho de pesquisa dos brasilianistas, uma vez que os historiadores brasileiros
estavam impedidos, por força do Ato Institucional nº 5, de estudar e lecionar temas
relacionados ao movimento operário.
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II. A diminuição da repressão política e as espetaculares cenas de trabalhadores em
assembleias, sobretudo nas regiões do ABCD, no estado de São Paulo, suscitaram
inspiração acadêmica para o desenvolvimento de estudos e a difusão, até mesmo nas
salas de aula de 1º e 2º graus, da história operária.
III. Os professores de História recusaram-se a tratar, em sala de aula, a respeito da
produção historiográfica sobre a classe operária, em razão da aprovação de
legislação federal, que proibia qualquer referência aos movimentos operários, e
devido à autocensura dos editores de livros, que cumpriam, à risca, as determinações
impostas pelos órgãos de repressão política.
IV. Os livros didáticos de História tinham circulação livre no país porque os seus
autores tratavam, de forma objetiva e com imparcialidade, os fatos históricos, já que
produziam livros para alunos de 1º e 2º graus e porque os editores priorizavam o valor
mercadológico do livro, impedindo qualquer viés ideológico que pudesse interferir no
comércio desses livros.
É correto o que se afirma em:
a) I, II, III e IV.
b) IV, apenas.

c) III, apenas.
d))II, apenas.

35. Sobre a escravidão africana no Maranhão, analise as proposições abaixo:
I. A ação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão aumentou o
número de escravos na então capitania.
II. As relações escravistas no Maranhão eram mais brandas que as do resto do Brasil.
III. Os quilombos Lagoa Amarela e São Benedito do Céu são testemunhos da
resistência escrava ali efetuada.
IV. O tráfico de escravos para o sudeste extinguiu a população cativa nessa província.
Estão corretas apenas as proposições:
a) I e III.
c) III e IV.
b) II e III.
d) II e IV.
36. O período regencial no Brasil (1831–1840) foi marcado por agitações sociais e
políticas. Sobre esse período, assinale a alternativa correta:
a) Nas diversas revoltas surgidas, misturavam-se, por um lado, reivindicações de
caráter autonomista e regionalista dos grupos dominantes que requeriam maior fatia
do poder político e, por outro lado, tentativas das massas populares de conquistar
sua participação no processo político.
b) A Cabanagem, no Pará, e a Balaiada, no Maranhão, foram movimentos marcados
pela forte participação popular.
c) Na regência de Araújo Lima, foi aprovada a Lei Interpretativa do Ato Adicional que,
além de diminuir a autonomia das províncias, colocava os órgãos da Polícia e da
Justiça sob a fiscalização do poder central.
d) A Farroupilha, liderada por estancieiros gaúchos que chegaram a proclamar uma
república independente, foi a mais longa das revoltas brasileiras nesse período.
37. Em relação à Balaiada, é correto afirmar que:
a) foi uma revolta que envolveu diferentes sujeitos sociais – trabalhadores escravos e
livres, proprietários rurais e comerciantes.
b) foi uma luta política que resultou de conflitos entre liberais e conservadores em torno
da escravidão.
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c) foi um movimento social, organizado pelos trabalhadores escravos, que contou com
o apoio dos comerciantes.
d) foi uma insurreição camponesa cujo líder foi o Negro Cosme – Tutor das liberdades
bentivis.
38. O comércio de exportação do Maranhão passou de 1.055 contos, em 1796,
para 1.776 contos em 1807. A significativa exportação maranhense é o
resultado do desenvolvimento da agricultura, principalmente do cultivo do
algodão e do arroz. O algodão é o segundo produto da exportação colonial em
termos de importância. Tal consumo se explica, não seria preciso dizê-lo, pela
Revolução Industrial.
(Adaptado de ARRUDA, José Jobson de Andrade. O Brasil no comércio colonial. São Paulo:Ática, 1980. p.228;
230 e 364).

A opção que traduz o momento histórico da economia maranhense, analisado
no texto acima, refere-se ao período:
a) do Estado Novo, quando o interventor Paulo Ramos incentivou a produção do
algodão.
b) de decadência da economia agroexportadora, após a abolição da mão de obra
escrava.
c) de prosperidade econômica, vivida pela Capitania entre o final do período colonial e
o início do Estado nacional.
d) do início da colonização, quando a mão de obra escrava indígena predominava.
39. A ditadura militar, implantada no Brasil em 1964, pôs em prática mecanismos
de censura e repressão a artistas e intelectuais, os quais, por sua vez,
encontraram formas de criticar e resistir ao regime político por meio de sua
própria arte. Identifique com V as expressões verdadeiras sobre essa
resistência e com F as falsas:
( ) realização de novelas pela Rede Globo de Televisão, enfocando questões de cunho
social e político, expressando o posicionamento político dessa empresa.
( ) perseguição e prisão de artistas, levando alguns a deixarem o país, como o fizeram
Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil.
( ) encenação de peças teatrais, tais como “Arena contra Zumbi”, “Se correr o bicho
pega, se ficar o bicho come”, “Morte e Vida Severina”, “Navalha na Carne”.
( ) organização de festivais de música popular brasileira de vários gêneros, nos quais
se destaca a participação de cantores de pagode e de música sertaneja.
( ) apresentação de shows de música, como o “Opinião”, que teve a participação de
cantores como Nara Leão e o maranhense João do Vale.
A sequência que preenche corretamente os parênteses é:
a) V, V, F, F, F.
c) F, V, V, F, V.
b) F, F, V, V, F.
d) F, F, F, V, V.
40. A partir da metade do século XVI, a produção portuguesa de açúcar passou a
ser uma empresa em comum com os flamengos, inicialmente representados
pelos interesses de Antuérpia e em seguida pelos de Amsterdã. Os flamengos
recolhiam o produto em Lisboa, refinavam-no e faziam a distribuição por toda
a Europa, particularmente o Báltico, a França e a Inglaterra. A contribuição dos
flamengos – particularmente dos holandeses – para a grande expansão do
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mercado do açúcar constitui fator fundamental para o êxito da colonização
portuguesa na América.
(FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Nacional, 1998. p.10)

Com base no texto, assinale a opção incorreta sobre a agroindústria
açucareira no período colonial brasileiro:
a) Os capitalistas holandeses contribuíram com a empresa açucareira, tanto na
comercialização do produto quanto no financiamento da produção, e até mesmo na
importação de mão de obra escrava.
b) A mão de obra indígena, a princípio, foi muito utilizada, mas a escravidão africana
acabou se tornando dominante, até mesmo pelos lucros obtidos com o tráfico
negreiro.
c) A economia açucareira estava assentada na pequena propriedade e utilizava a mão
de obra familiar para obter produção suficiente ao atendimento das necessidades
internas da Colônia.
d) O cultivo da cana-de-açúcar, no período colonial, se fez a partir da grande
propriedade, uma vez que os custos da produção exigiam grandes plantações para
obter retornos lucrativos.
41. Assinale a opção que retrata aspectos da economia do Maranhão nas últimas
décadas do século XX:
a) implantação de grandes projetos agropecuários, aumento do êxodo rural, favelização
das grandes e médias cidades.
b) instalação de indústrias de base, crescimento econômico acelerado, grande melhoria
nos índices de qualidade de vida.
c) predomínio da agricultura mecanizada, maior oferta de empregos no campo,
aumento da renda per capita rural.
d) acentuada diversificação econômica, predominância da mão de obra qualificada,
resolução plena da demanda habitacional urbana.
42. O Escândalo do Mensalão, que abalou o governo do presidente Luís Inácio
Lula da Silva, evidenciou mais uma vez o problema da corrupção no Brasil.
Assim como o Mensalão, foram também episódios da história nacional,
marcados por denúncias de corrupção:
1. a Proclamação da República (1889), com as críticas ao regime imperial,
excessivamente centralizador;
2. a Revolta do Forte de Copacabana (1922), contra a política de intervenção nos
Estados;
3. o golpe do Estado Novo (1937), que objetivou destruir a crescente influência das
oligarquias no país;
4. a eleição de Jânio Quadros (1960), que adotou a vassoura como símbolo de
campanha;
5. o impeachment do “caçador de marajás” Fernando Collor (1992), resultante de
intensa mobilização da sociedade.
São verdadeiras as proposições constantes da alternativa:
a) 1, 4 e 5.
c) 2, 3 e 5.
b) 2, 3, e 4.
d) 3, 4, e 5.
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43. A respeito da industrialização, que se verifica na América Latina após a crise
de 1929, é correto afirmar que:
a) o fim da agroexportação proporcionou a modernização da agricultura e das relações
de trabalho com a reforma agrária.
b) o processo de substituição de importações foi intensificado a partir dos investimentos
na educação tecnológica.
c) foi possível nos países onde se criou uma economia urbana diferenciada da
economia agroexportadora, a exemplo do México.
d) a economia latino-americana deu um salto qualitativo ao promover sua
independência do capital estrangeiro.
e) se combinou com investimentos das classes dominantes locais interessadas em
romper com a dependência externa.
44. Analise as proposições abaixo, relativas à conjuntura pós-Segunda Guerra
Mundial e, depois, assinale a opção que contém a sequência correta.
I. Um dos fenômenos históricos que marcou o pós-guerra foi a descolonização da Ásia
e da África.
II. A Guerra Fria possibilitou aos países europeus manterem sob o seu domínio as
antigas colônias.
III. No que se refere à África, à luta contra o colonizador somou-se a disputa interna
pelo poder entre facções rivais.
IV. Na Ásia, após a Revolução de 1948, a China surgiu como nova potência comunista
sob a liderança de Chiang Kai-Chek.
V. Na Índia, a luta pela independência deu origem a dois Estados: Índia e Paquistão.
a) I, III e V.
c) I, II e III.
b) II, IV e V.
d) II, III e IV.
45. Para a maior parte do continente americano, o século XIX foi um século de
abolições. Da independência do Haiti, ainda em finais do século XVIII, à Lei
Áurea no Brasil, as abolições constituíram talvez a mais ampla e profunda
transformação social nas Américas.
(CASTRO, Hebe M. Matos de. “Laços de família e direitos no final da escravidão” In: ALENCASTRO, Luiz Felipe
de (org.) História da vida privada no Brasil -Império: a Corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia
das Letras, 1997.)

Sobre o movimento abolicionista no Brasil do século XIX é correto afirmar que:
a) foi marcado pela abolição da escravatura com indenização para os ex-senhores de
escravos.
b) foi liderado por Zumbi, que formou o famoso Quilombo dos Palmares, onde muitos
negros, ao fugirem das senzalas, se refugiavam.
c) foi uma reação dos escravos, marcada por tentativas desesperadas como o suicídio
e a morte pelo banzo.
d) foi inspirado no iluminismo e levado a cabo por uma maioria branca, letrada, que
pretendia retirar do país a “mancha negra da escravidão.”
46. As alternativas abaixo, à exceção de uma, apresentam, de modo correto,
características do Renascimento. Assinale a alternativa excepta:
a) o retorno aos valores do mundo clássico, na literatura, nas artes, nas ciências e na
filosofia.
b) a valorização da experimentação como um dos caminhos para a investigação dos
fenômenos da natureza.
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c) a possibilidade de uma estreita relação entre os diferentes campos do conhecimento.
d) o fato de ter ocorrido com exclusividade nas cidades italianas.
47. Dentre os fatores citados abaixo, assinale aquele que não concorreu para a
difusão da civilização bizantina na Europa Ocidental:
a) fuga dos sábios bizantinos para o Ocidente, após a queda de Constantinopla.
b) expansão da Reforma Protestante, que marcou a quebra da unidade da Igreja
Católica.
c) divulgação e estudo da legislação de Justiniano, conhecida como Corpus Juris
Civilis.
d) intercâmbio cultural ligado ao movimento das Cruzadas.
48. Sobre a política trabalhista do Estado Novo, é correto afirmar que:
a) autorizava a greve e não se inspirava na Carta Del Lavoro, vigente na Itália fascista.
b) embora sendo reconhecidos os benefícios sociais do salário mínimo, da Justiça do
Trabalho e da CLT, Vargas manipulava as lideranças sindicais, e as relações com o
Estado eram caracterizadas pelo paternalismo e pelo intervencionismo.
c) nesse período, vigorou um sindicalismo autêntico, livre da figura do “pelego” ou líder
sindical manipulado pelo Estado.
d) a criação do imposto sindical trouxe enormes vantagens sociais, não representando
um instrumento de subordinação ao Estado.
49. No século XVI, nas palavras de um estudioso, “reformar a Igreja significava
reformar o mundo, porque a Igreja era o mundo”. Tendo em vista essa
afirmação, é correto afirmar que:
a) os principais reformadores, como Lutero, não se envolveram nos desdobramentos
políticos e socioeconômicos de suas doutrinas.
b) o papado, por estar consciente dos desdobramentos da reforma, recusou-se a iniciála, até ser a isso obrigado por Calvino.
c) a burguesia, ao contrário da nobreza e dos príncipes, aderiu à reforma, para se
apoderar das riquezas da Igreja.
d) os cristãos que aderiram à reforma estavam preocupados somente com os
benefícios materiais que dela adviriam.
50. Observe a imagem, na página seguinte, e julgue os itens relacionados a ela:
I – O documento em tela é um inventário, proveniente da Vila de São José de
Guimarães.
II – O processo correu no Juízo Eclesiástico.
III – O documento, um testamento, é pertencente à Comarca de São Luís, Termo de
Guimarães.
IV - A data do referido documento é 17/06/1810.
V – A folha de autuação do processo foi preparada no dia 17/07/1810.
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A alternativa que contém os julgamentos acertados é:
a) apenas II está correta.
b) as opções II e V estão corretas.
c) apenas IV está errada.
d) as opções I e IV estão erradas.
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