
História 

01. Pode se afirmar que o sentimento de independência na Bahia surge antes do que em diversas 
partes do país, traduzido principalmente na conjuração baiana de forte caráter popular, porém o 
desfecho da independência se deu mais tardedo que no resto do país. A independência baiana se 
deu em:
a) 7 de setembro de 1822;
b) 14 de julho de 1789;
c) 7 de setembro de 1823;
d) 2 de julho de 1823;
e) 2 de julho de 1822.

02. No ano de 1824 entrou em vigor a primeira constituição brasileira de caráter monárquico, 
sendo outorgada por D. Pedro I. Instituiui no Brasil o voto:
a) Universal;
b) Feminino;
c) Distrital;
d) Censitário;
e) Lista fechada.

03. A Bahia  foi  palco  de  um dos maiores  movimentos  de  contestação  da História  do  Brasil,  
conhecido como Guerra de Canudos. Esse movimento foi liderado por:
a) Líbero Badaró;
b) João Maria;
c) Antonio Conselheiro;
d) Cipriano Barata;
e) Felipe dos Santos.

04. O Governo Vargas durou de 1930 até 1945 tendo passado por diversas fases nesses 15 anos. 
O período autoritário  chamado de Estado Novo durou de 1937 até 1945.  Na economia esse 
período foi marcado pelo seguinte aspecto:
a) Ampliação do papel agrário exportador do país;
b) Adoção de um comportamento liberal da economia;
c) Surgimento de um comportamento socialista na economia;
d) Uma politica de incentivo estatal a indústria de base;
e) Politica agressivade privatizações.

05. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial , ao lado dos aliados , após um encontro entre 
Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt. A oferta norte-americana que seduziu o governo Vargas para 
entrar no conflito foi:
a) A construção da Ponte Rio-Niterói;
b) A criação da Usiminas;
c) A criação da CSN;
d) O financiamento do BNDES;
e) O surgimento da Petrobrás.



06. A ditadura  militar  no  Brasil  teve  forte  apoio  da  sociedade  civil,  principalmente  durante  o 
período  do  milagre  economico,  que  durou  de  1966  até  1974.  Qual  evento  externo  que 
comprometeu o milagre economico:
a) A Guerra do Vietnã;
b) A ditadura chilena;
c) A crise do petróleo;
d) A Guerra do Kosovo;
e) O tsuinami em Valparaíso.

07. Eleito indiretamente, pelo colégio eleitoral, o primeiro presidente civil após a ditadura militar foi:
a) José Sarney;
b) Fernando Collor;
c) Leonel Brizola;
d) Ulisses Guimarães;
e) Tancredo Neves.

08. A construção das Usinas de Belo Monte, Santo Antonio e Jirau explicitam a posição do Brasil 
de ampliar sua matriz energética, a partir de fontes:
a) Térmicas;
b) Eólicas;
c) Nucleares;
d) Hidrelétricas;
e) Biomassa.

09. O Paraguai foi suspenso do Mercosul e da UNASUL pelo seguinte fato:
a) Suspendeu o fornecimento de energia para o Brasil;
b) Fechou a fronteira com a Argentina por causa da guerra das papeleras;
c) Ameaçou fechar a embaixada do Equador por causa do caso Wikileaks;
d) Pelo impeachment sumário do presidente Lugo visto como um golpe branco pelos membros 
dos grupos multilaterais;
e)  Pela  omissão  declarada  do  estado  paraguaio  com  o  contrabando  que  passa  por  suas 
fronteiras.

10. A crise dos PIIGS atingiu em cheio a Europa , porém visto como prestes a deixar a Zona do 
Euro , o país mais visado é :
a) Alemanha;
b) Itália;
c) Suíça;
d) Grécia;
e) Inglaterra.

Gabarito
01. D
Comentário: O processo de independencia da BAhia se deu em 2 de julho de 1823.

02. D
Comentário: A Constituição de 1824 instituiu o Voto Censitário.

03. C
Comentário: O movimento de Canudos foi liderado por Antonio Conselheiro.



04. D
Comentário: A adoção de uma insustria de base financiada pelo estado.

05. C
Comentário: Os EUA seduziram o Brasil com a construção da CSN.

06. C
Comentário: A crise do petróleo pois guerra do Yom Kippur comprometeu a economia mundial, 
sendo o Brasil fortemente prejudicado por ser importador de petróleo.

07. E
Comentário: O priemiro civil eleito após a ditadura militar foi Tancredo Neves.

08. D
Comentário: Essas usinas citadas são fontes hidrelétricas de geração de energia.

09. D
Comentário: O Paraguai foi suspenso após o sumarísimo impeachment do presidente Fernando 
Lugo.

10. D
Comentário:  A Grécia é o país visto com prestes a deixar a Zona do Euro. 


