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TEMAS CONTEMPORÂNEOS 

 
17) Quando o então governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, sancionou a lei complementar 707 de 2017, 
o Porto de São Francisco do Sul: 
 

A  foi comprado por uma empresa alemã sediada em Hamburgo. 

B  tornou-se uma empresa totalmente privada. 

C  passou a ser uma empresa exclusivamente municipal. 

D  deixou de ser uma autarquia. 

Justificativa: Resposta correta, pois no decreto do governo estadual, o Porto de São Francisco passa a ser 
administrado por meio da SC Parcerias, podendo ocorrer parcerias com o setor privado. 

 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
Conforme lei estadual assinada pelo ex-governador Raimundo Colombo, o Porto deixa de ser uma autarquia 
e passa a ser administrado pela SC Parcerias, que também realiza parcerias público-privadas. Lei 
complementar número 707 de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.  
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 

======================================================================================= 
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18) Atualmente, o Porto de São Francisco do Sul está sendo administrado: 
 

A  por uma empresa europeia com sede na Alemanha. 

B  pelo Conselho Portuário de São Francisco do Sul, órgão ligado à administração municipal. 

C  por meio da SC Parcerias, o braço do governo estadual responsável pelas parcerias público-privadas. 

Justificativa: Resposta correta pois ao deixar de ser uma autarquia, passou para a administração da SC Parcerias.   

D  por um conselho formado pelos funcionários, governo estadual e Petrobrás. 
 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
Conforme lei estadual assinada pelo ex-governador Raimundo Colombo, o Porto deixa de ser uma autarquia 
e passa a ser administrado pela SC Parcerias, que também realiza parcerias público-privadas. Lei 
complementar número 707 de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. A palavra 
parcerias aparece no decreto do governador como SC Parcerias, não inviabilizando a alternativa. 
 
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 
======================================================================================= 
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19) O principal produto que, por muitas décadas, foi escoado pelo Porto de Imbituba foi: 
 

A  a produção de frangos do oeste catarinense.   

B  a soja.  

C  o minério de ferro. 

D  o Carvão mineral. 

Justificativa: Resposta correta, o carvão vinha principalmente da região de Criciúma e Siderópolis.  

 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
A pergunta não está equivocada, pois durante muito tempo ele foi escoado. Não está proposto que “não” é 
mais escoado. Se ele continua sendo um produto muito escoado atualmente, isto não inviabiliza o enunciado. 
Também não se faz necessário saber números exatos da movimentação do porto de Imbituba, apenas e 
simplesmente o produto em questão, neste caso o carvão.  
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 

======================================================================================= 
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20) Acerca da história de São Francisco do Sul todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

A  Em 1504 o navegador francês Binot Palmier de Gonneville aportou na região, marcando o início da primeira 
povoação catarinense e uma das mais antigas do país. 

B  O primeiro povoado foi fundado pelos descendentes de açorianos que saíram de Desterro (atual Florianópolis) 
para praticar a pesca da baleia na região da Baía da Babitonga. 

Justificativa: Esta resposta é a exceção e dever ser assinalada, não foram os açorianos provenientes de 

Florianópolis (Desterro) e também não foi implantada a pesca da baleia na região. 

C  São Francisco do Sul possui monumentos históricos como as antigas instalações do Forte Marechal Luz e o 
Farol da Ilha da Paz. 

D  Nos casarios da cidade, nas igrejas e nos prédios públicos tombados, podem ser percebidos a arquitetura de 
origem portuguesa. 
 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
A questão argumenta que as Igrejas e casarões evidenciam a arquitetura portuguesa, porém existem sim, 
outras formas de arquitetura com origens diversas, mas não se tem como negar, que muitas igrejas e 
casarios nos remetem a arquitetura portuguesa. A alternativa não nega a existência de outras formas de 
arquitetura. No povoamento, ocorreram várias etapas, sendo que uma das povoações mais antigas ocorreu 
A PARTIR da chegada de Binot Palmier de Gonneville. Além disto, torna-se evidente que os açorianos de 
Desterro (atual Florianópolis) NÃO foram os fundadores de São Francisco e também não articularam a pesca 
da baleia na região, esta questão é a exceção e dever ser assinalada.    
   
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 

======================================================================================= 
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21) Durante o período conhecido como República Velha, o principal produto de exportação do Brasil era o café. O 
principal porto que escoava a produção cafeeira foi: 
 

A  o Porto de Santos.     

Justificativa: Resposta correta, o Porto de Santos, no Estado de São Paulo era o grande exportador de café durante 

a república velha. 

B  o Porto de Paranaguá.    

C  o Porto de Salvador. 

D  o Porto de Rio Grande. 
 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
A questão especifica o Período da República Velha, onde era sim, o Porto de Santos o principal escoadouro 
do café, produzido em sua maioria no Estado de São Paulo. 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 

======================================================================================= 
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22) Nos primeiros anos do século XX havia um clima de rivalidade e tensão na Europa. Tal situação levaria mais tarde 
a um conflito de proporções gigantescas: a Primeira Guerra Mundial. Sobretudo no que se refere ao panorama que 
antecedeu a esse conflito todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

A  A “Paz Armada” consistiu numa aliança militar entre franceses e alemães, aliados históricos desde a Guerra 
Franco-Prussiana. 

Justificativa: Alternativa errada deve ser assinalada, pois a “Paz Armada” foi uma intensa corrida armamentista. 
Além disso, alemães e franceses estavam em alianças distintas.  

B  Os movimentos nacionalistas (Pan-Eslavismo e Pan-Germanismo) tiveram um papel importante para acirrar as 
tensões na Europa. 

C  A concorrência econômica entre as nações industrializadas da Europa gerou diversos conflitos pelo domínio de 
colônias na África e Ásia. 

D  Nesse período, diversas alianças foram realizadas, podendo-se destacar a Tríplice Entende, formada por França, 
Rússia e Inglaterra. 
 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
 

O erro na ortográfica na alternativa D não acarreta prejuízo à compreensão e a determinação do correto 
gabarito. A questão para assinalar evidencia um pequeno conhecimento sobre este evento contemporâneo, 
visto que franceses e alemães eram inimigos na Primeira Guerra Mundial. 
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 
======================================================================================= 
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23) No final da década de 20 do século XX, uma crise abalou parte da economia mundial. Acerca da Crise de 1929 e 
seus desdobramentos, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 
 

A  O New Deal (Novo Acordo) foi um plano executado pelo governo dos Estados Unidos da América para superar 
a crise. 

B  Essa crise não atingiu o Brasil, pois sua base econômica era mantida pela agropecuária e não pela indústria. 

Justificativa: resposta errada deve ser assinalada, a crise atingiu o Brasil sim, pois quase 70% das nossas 

exportações eram de café e o principal comprador eram os EUA que diminuíram o volume de compras. 

C Teve como uma das causas a superprodução industrial estadunidense. 

D  Desemprego, falências e paralisação do comércio caracterizaram a fase mais aguda da crise. 
 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
A tradução de “New Deal” na questão, substitui as aspas ou itálico. Este é um tema contemporâneo e 
abrangente nas discussões historiográficas. Ela abalou parte da economia mundial, pois a URSS e países 
do Oriente não sentiram os efeitos da crise como a Europa e o continente americano.   
 
 
 
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 
======================================================================================= 
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24) A Revolução Industrial, com seus avanços tecnológicos produziu novas formas de produção de bens e a geração 
de grandes grupos econômicos. Considerando esse contexto é correto afirmar, exceto:  
 

A  Cartéis são associações de empresas de um mesmo produto que realizam um acordo para evitar concorrentes, 
dividindo mercados e estabelecendo preços. 

B  A linha de montagem com esteiras racionalizou a produção em massa; esse método ficou conhecido como 
fordismo. 

C  Os trustes são empresas especializadas na formação de mão de obra para o setor industrial. 

Justificativa: resposta errada deve ser assinalada, truste são associações de empresas do mesmo ramo, como 
objetivo de manter o controle sobre toda a linha de produção. 

D  O taylorismo visava dinamizar a produção, controlando as máquinas e operários no processo produtivo. 
 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
Cartéis, trustes e o próprio taylorismo, abrangeram conceitos e eventos do século XIX e XX, são questões 
portanto, que permanecem sendo abordadas no mundo contemporâneo.  
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 
======================================================================================= 
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25) O espaço compreendido entre o término da Primeira Guerra (1918) e o início da Segunda Guerra (1939) ficou 
conhecido como período entre guerras. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. 
 

A  O plano conhecido como “New Deal” (novo acordo), criado pelo presidente dos Estados Unidos da América, 
Franklin D. Roosevelt, tinha como finalidade deter o avanço do fascismo em território estadunidense. 

B  Iniciou-se a Guerra Fria, rivalizando soviéticos e estadunidenses. 

C .O antissemitismo desapareceu da Europa com a ascensão dos regimes totalitários. 

Justificativa: resposta errada deve ser assinalada, com a ascensão do nazismo, o antissemitismo se intensificou. 

D  Ocorreu a Guerra Civil Espanhola, que teve como vitorioso o exército franquista. 
 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 
A questão é para evidenciar a EXCEÇÃO, assinalando-a.  
 

DECISÃO DA BANCA: QUESTÃO ANULADA. 
======================================================================================= 
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26) A transição do período imperial brasileiro para o período republicano tem como marco tradicional a Proclamação 
da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889. Sobre essa transição e os dois primeiros governos 
republicanos é correto afirmar, exceto: 
 

A  A participação popular foi intensa no movimento republicano; diversas províncias se rebelaram contra o governo 
imperial. 

Justificativa: resposta errada deve ser assinalada, a proclamação da república foi um movimento articulado e 
realizado pelo Exército, não houve participação popular e também as províncias não se rebelaram. 

B  A filosofia positivista encontrou em Benjamin Constant um grande divulgador das ideias de Comte e influenciou 
o movimento republicano brasileiro. 

C  Diversos oficiais do exército vitoriosos na guerra do Paraguai começaram a discutir questões políticas e 
engajaram-se no movimento republicano. 

D  A primeira Constituição republicana aprovou um dispositivo que separou a Igreja Católica do Estado brasileiro. 
 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
A alternativa D está correta, portanto não deve ser assinalada, pois está sendo pedida a exceção. Na 
Constituição o Brasil tornou-se um país laico, sem religião oficial.     
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 
======================================================================================= 
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27) Diversos processos históricos contribuíram para a expansão do território do Brasil. Entre estes, pode-se citar o 
tropeirismo. Nesse contexto é correto afirmar, exceto: 
 

A  Percorrendo os caminhos do interior do Brasil a tropa, em alguns momentos, enfrentou a reação das populações 
indígenas. Neste contexto de avanço para o interior e na formação de novos caminhos ocorreu um grande extermínio 
de indígenas. 

B  Os locais de descanso dos tropeiros eram conhecidos como pousos. Estes pousos foram criando com o passar 
dos anos uma estrutura que contribuiu para o surgimento de vilas e posteriormente cidades. 

C  A fundação de Lages está alicerçada no contexto do tropeirismo e do gado que seguia para ser comercializado 
na feira de Sorocaba. A Vila de Lages tornou-se um importante centro de apoio para o povoamento do planalto e da 
região oeste de Santa Catarina. 

D  Os tropeiros vinham de barco do Rio Grande do Sul até a Vila de Laguna. Partiam desta região até as 
charqueadas de Desterro (atual Florianópolis), onde efetivavam a compra do charque que iria abastecer as regiões 
do ouro e das missões jesuíticas instaladas na região centro-oeste do Brasil. 

Justificativa: resposta completamente errada, deve ser assinalada. Os tropeiros partiam de Viamão no RS, não 

haviam também charqueadas em Florianópolis.  

 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
A alternativa D apresenta diversos erros históricos, sendo portanto a alternativa a ser assinalada. As 
charqueadas eram típicas do Rio Grande do Sul.   
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 
======================================================================================= 
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28) Em agosto de 1954 morria Getúlio Vargas. Contestado e amado por muitos, a figura de Vargas ainda desperta o 
interesse da historiografia brasileira, atestado pelos constantes livros que estudam seus governos. Acerca do seu 
governo, de 1951 a 1954, é correto afirmar, exceto: 
 

A  O conhecido atentado da rua Toneleros e o envolvimento de Gregório Fortunato resultou numa grande 
articulação contra o governo de Vargas, especialmente dentro das Forças Armadas, que exigia a renúncia do 
presidente. 

B  Fazendo parte de um projeto nacionalista, Vargas mobilizou uma significativa parte da imprensa e da população 
para, em 1953, criar a Petrobrás. 

C  Ao nomear João Goulart (Jango) para Ministro do Trabalho, Vargas obteve o apoio de Carlos Lacerda e da UDN 
(União Democrática Nacional). Este apoio foi decisivo para a implantação da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

Justificativa: resposta errada deve ser assinalada. Carlos Lacerda era inimigo público de Getúlio e o criticava quase 

que diariamente em seu jornal.  

D  A notícia da morte de Getúlio Vargas desencadeou uma intensa reação popular em várias capitais do país. As 
instituições (jornais, rádios e sede de partidos) que lembravam a oposição ao presidente Vargas foram atacadas. 
 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
Não é mencionada a campanha “o petróleo é nosso”, mas foi Getúlio Vargas que também articulou a criação 
da Petrobrás.     
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 
======================================================================================= 
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29) A revolta constitucionalista de 1932, ocorrida em São Paulo, buscava recuperar a hegemonia política perdida em 
1930 e a constitucionalização do país. Sobre essa revolta é correto afirmar, exceto: 
 

A  O governo paulista realizou a campanha “ouro para o bem de São Paulo”, convocando a população para 
contribuir no esforço de guerra. 

B  Os paulistas contaram com o apoio político e militar do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Posteriormente, 
mineiros e paulistas iriam formar uma aliança para as eleições presidenciais de 1934. 

Justificativa: resposta errada deve ser assinalada. O Rio Grande do Sul não apoiou São Paulo e não ocorreram 
eleições diretas para presidente em 1934. Em 1934 foi realizada uma nova Constituição para o Brasil, esta 
Constituição legitimou Vargas como presidente constitucional. 

C  No esforço de guerra em prol de São Paulo, empresários apoiaram o movimento constitucionalista na produção 
de capacetes, armas e munições. 

D  Apesar da derrota militar, muitos argumentam que o Estado de São Paulo foi vitorioso politicamente, pois foi 
convocada uma Assembleia Constituinte que promulgou, em 1934, uma nova Constituição. 
 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
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30) Proclamada em novembro de 1889, a República Brasileira apresentou diversas facetas, destacando-se a fase 
inicial, conhecida como República Velha. Levando em conta esse período é correto afirmar, exceto: 
 

A  Ocorreu nesse período a revolta federalista que, por se estender até Santa Catarina, ocasionou o fuzilamento 
de várias pessoas na Ilha de Anhatomirim. 

B  A Guerra de Canudos, ocorrida nesse período, refletia a miséria do povo nordestino, sendo um movimento com 
características messiânicas. 

C  Nesse período ocorreu a separação da Igreja e do Estado, ficando o Brasil sem uma religião oficial. 

D  Articulada pelos militares a República iniciou com a convocação de eleições gerais, sendo que o primeiro 
presidente, o civil Prudente de Moraes foi eleito com o apoio da oligarquia cafeeira. 

Justificativa: resposta errada deve ser assinalada, pois no início da república não foram convocadas eleições gerais 
e quem assumiu o governo provisório foi Deodoro da Fonseca. 

 
======================================================================================= 
 

PARECER COMPLEMENTAR: 
 

Na historiografia, o tempo “Contemporâneo” abrange os eventos históricos que se iniciaram após a 
Revolução Francesa (1789) – Século XVIII. Numa perspectiva histórica, este termo contempla os assuntos 
de história geral e história do Brasil.  
Ainda nesta perspectiva, não se pode desprezar as associações existentes entre a raiz histórica (princípio 
dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
O período de 1896 e 1897, da Guerra de Canudos compreende a República Velha, tal qual está citado do enunciado 
da questão. 
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31) Acerca da literatura renascentista européia relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a 
alternativa que contém a sequência correta. 

 

( 1 ) Dante Alighieri (    ) Os Lusíadas 

( 2 ) Miguel de Cervantes  (    ) Hamlet 

( 3 ) Luís de Camões (    ) A divina comédia 

( 4 ) William Shakespeare (    ) Elogia da loucura 

( 5 ) Erasmo de Rotterdam (    ) Dom Quixote 

 

A  3  -  4  -  1  -  5  -  2    

Resposta correta deve ser assinalada, esta sequência relaciona corretamente os autores as suas respectivas obras.  

B  4  -  5  -  1  -  3  -  2    

C  5  -  1  -  2  -  4  -  3 

D  2  -  4  -  1  -  3  -  5 
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dos fatos) aos principais acontecimentos no Brasil e no mundo veiculados pelos meios de comunicação. 
Não prospera, portanto, a alegação de que a matéria que versa a questão seja estranha ao conteúdo 
editalício. Improcede, assim, a pretensão à sua anulação. 
 
 

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO 
======================================================================================= 
 
 
 
 


