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Questão 17 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi sancionada 
em 1º de maio de 1943, unificando toda a legislação 
trabalhista existente no Brasil até aquele momento no texto 
do Decreto-Lei 5.452. Tomando por base o processo histórico 
que lhe deu origem, considera-se que: 

A) O reconhecimento dos direitos trabalhistas só foi 
possível em função da vigência do Estado Novo, um 
regime ditatorial comandado por Getúlio Vargas. 

B) O reconhecimento dos direitos trabalhistas só foi 
possível devido às características pessoais de Getúlio 
Vargas, um governante sensível às necessidades do 
povo brasileiro. 

C) O reconhecimento dos direitos trabalhistas só foi 
possível porque a oposição ameaçava aprovar no 
Congresso Nacional uma lei com o mesmo conteúdo. 

D) Os direitos trabalhistas só foram efetivamente 
implementados no governo de João Goulart, através de 
novo decreto-lei, que acirrou ainda mais as rivalidades 
políticas naquele momento. 

E) Os direitos trabalhistas foram conquistados como 
resultado de um processo de luta do movimento 
operário que se intensificava desde a Primeira 
República. 

 

Questão 18 

Durante o século XX algumas das reflexões mais importantes 
dos historiadores abordaram o papel dos documentos na 
produção do conhecimento histórico. Leia o trecho abaixo: 

“O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado 
de uma montagem, consciente ou inconsciente, das sociedades 
que o produziram, mas também das épocas sucessivas durantes 
as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais 
continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 
documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o 
ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser 
em primeiro lugar analisados, desmitificando-lhe o seu 
significado aparente. O documento é monumento. Resulta do 
esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – 
voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si 
próprias. No limite, não existe um documento verdade. Todo 
documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de 
ingênuo.” (LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: 
Editora UNICAMP, 1996. p. 538.) 

Assinale a alternativa que melhor explica a noção de 
“documento/monumento” formulada por Le Goff: 

A) Segundo Le Goff, os historiadores devem rejeitar os 
documentos falsos e concentrar seus esforços nos 
documentos verdadeiros que permitam verificar o 
passado tal qual ele realmente teria ocorrido. 

B) A ideia de que um documento é um monumento 
resulta de sua condição pública em relação à sociedade 
e das possibilidades de sua “comercialização” turística. 

C) A noção documento-monumento pressupõe a 
compreensão de que os documentos são dotados de 
historicidade própria, manipulados por diferentes 
agentes até chegarem às mãos dos homens do 
presente. 

D) Segundo Le Goff, os documentos históricos podem 
ser considerados monumentos porque são montagens 
de uma determinada época sobre si mesma e seus 
significados permanecem estáticos no tempo. 

E) Os documentos são monumentos porque impõem 
aos historiadores uma determinada visão da sociedade 
e que não pode ser questionada ingenuamente. 

Questão 19 

Sobre o patrimônio mundial, assinale a afirmação incorreta: 

 

A) Formalizou-se a partir da Convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972. 

B) A responsabilidade pelos bens do patrimônio mundial é 
partilhada pelo país onde o bem se situa e pela 
UNESCO, braço da ONU-Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

C) Para ser incluído na lista do patrimônio mundial, um bem 
precisa ser indicado por outros países-membros da 
UNESCO. 

D) À UNESCO compete ajudar o país-membro onde existe 
um bem da humanidade em perigo imediato. 

E) Há algumas décadas o acervo de bens culturais e 
naturais do patrimônio mundial vem se diversificando, 
atingindo mais territórios fora da Europa. 

 

Questão 20 

“Em nossas sociedades, a ascensão da memória ao longo 
dos anos 1980, foi um forte indício desses deslocamentos. À 
Clio sucedeu sua mãe, Mnemosine: Memória, a mãe das 
musas. A “vaga memorialista” pouco a pouco invadiu, 
recobriu o terreno da história. Ao menos foi assim que se 
buscou dar conta do que estava acontecendo: passa-se da 
história à memória, pois a memória transforma a história, 
antes que a história busque recuperar o controle, 
apresentando-se como história da memória” (HARTOG, 
2017, p. 26)   

 

Assinale a alternativa que melhor expressa as contribuições 
de Hartog para a compreensão do novo Regime de 
Historicidade: 

 

A) Percepção dos abusos cometidos pela “vaga 
memorialista”, expressas nas Leis de Memória e que 
propõem retratações às vítimas de eventos traumáticos. 

 

B) Constatação de que como parte do Novo Regime de 
Historicidade houve um deslocamento da História em 
direção à Memória, resultando na necessidade de 
construção de uma história da memória. 

 

C) Valorização da Memória como um campo de estudos 
independente da historiografia. 

 

D) Afirmação de que a Memória é capaz de corrigir os 
equívocos produzidos por uma historiografia engajada e 
partidária. 

 

E) No Novo Regime de Historicidade a memória seria 
preterida em relação a História, fenômeno expresso, por 
exemplo, na indústria cultural com a proliferação de 
filmes com temáticas históricas. 
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Questão 21 

Em 1954, o governo do Estado de São Paulo devolveu o Pátio do 
Colégio, na capital paulista, para a Companhia de Jesus. No texto 
legal de transferência da propriedade impunha-se aos jesuítas a 
obrigação de “reproduzir em um perfeito renascimento o ato 
inicial da fundação de São Paulo” (Lei 2.658 de 1/1/1954) 

Verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras (V) ou 
falsas (F) e em seguida assinale a alternativa correta. 

I. Após investigação arqueológica, construiu-se um museu com 
os vestígios dos grupos indígenas que habitaram no local. A 
resistência dos órgãos de patrimônio logrou matizar a opção 
pelo monumental e favorecer em parte a memorialização da 
presença indígena no começo da capital paulista. 

II. Baseada em iconografia, a Companhia de Jesus construiu no 
local uma réplica da igreja do século XVII. Assim, contrariando 
as orientações internacionais, optou-se pela edificação de um 
monumento que falseia seu contexto de origem.  

III. Além da réplica da igreja setecentista, a Companhia de Jesus 
construiu ainda a réplica de uma parede de taipa. Assim, 
seguindo os princípios educacionais dos jesuítas, a parede de 
taipa serve para instruir os cidadãos de hoje sobre como se 
construía no passado. 

A) V, V, V. 

B) F, V, V. 

C) V, F, F. 

D) F, V, F. 

E) F, F, F. 
 

Questão 22 

Assina a alternativa que NÃO caracteriza a seleção dos bens 

tombados na chamada “fase heróica” do órgão federal de 
patrimônio no Brasil, entre a sua fundação, em 1937, e o final 
da década de 1960: 

A) Predominância do valor histórico. 

B) Predileção por edificações do período colonial. 

C) Legitimação pela autoridade dos técnicos. 

D) Hegemonia do valor arquitetônico. 

E) Prevalência da apreciação estética. 
 

Questão 23 

Conservação na Arqueologia se refere a conjuntos de 
procedimentos técnicos pelos quais o patrimônio arqueológico 
será estudado, apresentado e acessado pelo público.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Dessa forma, a atribuição do arqueólogo, desde a 
escavação, análise até a salvaguarda dos 
remanescentes, está toda baseada na salvaguarda de 
todo patrimônio arqueológico. 

B) Dessa forma, a atribuição do arqueólogo, desde a 
escavação, análise até a salvaguarda dos 
remanescentes, está parcialmente baseada na 
salvaguarda de todo o patrimônio arqueológico. 

C) Dessa forma, a atribuição do arqueólogo, desde a 
escavação, análise até a salvaguarda dos 
remanescentes, está toda baseada na identificação dos 
patrimônio eleitos para preservação. 

D) Dessa forma, a atribuição do arqueólogo, desde a 
escavação, análise até a salvaguarda dos 
remanescentes, está toda baseada na curadoria dos 
patrimônio eleitos para preservação. 

E) Dessa forma, cabe ao conservador e não ao arqueólogo 
a conservação e salvaguarda de todo o patrimônio 
arqueológico. 

Questão 24 

Sobre o Brasil do Segundo Reinado, o historiador Ilmar de 
Mattos observa que “era comum ouvir-se dizer, em meados 
do século passado [meados do século XIX], não haver nada 
tão parecido com um saquarema como um luzia no poder. [...] 
Não obstante, acreditamos que ótica distinta pode ser 
adotada, caso evitemos não só a semelhança que o dito 
insinua”  

(MATTOS, Ilmar Rohloff. O tempo saquarema.  
São Paulo: Hucitec; Brasília, DF: INL, 1987, pág. 103).  

Sabe-se que, nesse embate político que marcou o século XIX, 
o projeto saquarema venceu o enfrentamento com os luzias. 
Isso significou que a orientação política que prevaleceu no 
Segundo Reinado: 

A) Enfatizou a descentralização administrativa e o 
liberalismo político com uma perspectiva mais ampla de 
representação nacional. 

B) Resultou num pacto federativo de tal forma 
descentralizado, que já antecipava o pacto oligárquico 
executado a partir do governo de Campos Sales na 
Primeira República. 

C) Resultou num Estado altamente centralizado, com uma 
sociedade hierarquizada, de perfil predominantemente 
conservador, visando preservar a unidade nacional e a 
escravidão. 

D) Enfatizou a modernização do Império e a 
descentralização dos poderes, conferindo crescente 
autonomia às províncias, que se faziam representar 
democraticamente no Parlamento. 

E) Resultou na adoção de um reformismo radical, com 
ampliação dos direitos políticos, crescente ampliação do 
contingente eleitoral e implementação de iniciativas 
variadas no sentido de viabilizar a emancipação dos 
escravos. 

 

Questão 25 

Qual a unidade de escavação arqueológica mais eficaz em 
tempo e performance de sítios extensos e em profundidade?  

Escolha a alternativa CORRETA: 

A) Trincheira. 

B) Quadrícula. 

C) Poço-teste. 

D) Escavação em ampla superfície. 

E) Escavação por níveis artificiais. 
 

Questão 26 

As cartas patrimoniais são documentos que se originam em 
eventos de diferentes formatos, ou mesmo em debates 
específicos, mas que balizam o campo da preservação do 
patrimônio cultural nas escalas local, regional, nacional e 
internacional. A carta patrimonial denominada “Carta de 
Veneza”, de 1964, é um importante marco nas ações 
preservacionistas porque: 

A) Ampliou o conceito de patrimônio para manifestações 
imateriais. 

B) Permitiu que arquiteturas comuns, de setores da 
sociedade até então pouco representados, pudessem 
ser vistos como importantes no cenário do patrimônio. 

C) Inaugurou a prática do inventário participativo. 

D) Criou as bases para a preservação na Itália, por isso foi 
batizada de Carta de Veneza, cidade italiana. 

E) Estipulou critérios para a restauração de objetos de arte, 
como os vasos de murano, típicos da região de Veneza. 
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Questão 27 

Em se tratando de arquivos, a teoria das três idades é: 

 

A) Teoria que preconiza a divisão dos fundos documentais 
por recentes (documentos de até cinco anos), 
intermediários (documentos que têm entre 5 e 10 anos) 
e históricos (documentos com mais de uma década). 

B) Forma de manejar os documentos baseada na 
ancianidade, isto é, que preconiza que os documentos 
mais antigos devem ser organizados antes dos 
intermediários e dos correntes. 

C) Teoria para criação de instituições de guarda de acordo 
com o suporte dos documentos, segundo a qual os 
arquivos podem ser históricos, arqueológicos ou 
geológicos. 

D) Diretriz que determina o arranjo físico dos documentos 
em depósitos de guarda segundo o seu grau de 
conservação, provendo proteção diferenciada para cada 
tipo de agente de deterioração (fungos, insetos, umidade 
etc.). 

E) Teoria baseada no ciclo vital dos documentos, segundo 
a qual os arquivos podem ser correntes, intermediários 
e permanentes. 

 

Questão 28 

O Decreto 3551, de 4 de agosto de 2000, instituiu o registro 

como instrumento de preservação de bens imateriais no 

Brasil e criou o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial.  

Verifique se as afirmações abaixo sobre a política de 

patrimônio imaterial são verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em 

seguida, assinale a alternativa correta: 

 

I Os afrodescendentes e os indígenas têm sido 
privilegiados nos casos de registros de bens imateriais 
no Brasil. 

 
 

II Entre as categorias de bens imateriais brasileiros há 
celebrações, formas de expressão e saberes. 

 
 

III Entre os bens imateriais registrados no Brasil estão o 
Jongo do Sudeste, o saber fazer acarajé e o Samba de 
Roda Baiano. 

 

A) V, V, V. 
 

B) V, V, F. 
 

C) V, F, F. 
 

D) F, V, V. 
 

E) F, F, V. 

Questão 29 

A Arqueologia Forense é a disciplina que visa: 

  

A) Identificação do perfil biológico da vítima, levantamento 
de dados ante mortem, exumação do corpo da vítima, 
aplicação de métodos que permitam a recuperação 
controlada das evidências na cena do crime. 

B) Exumação do corpo da vítima, aplicação de métodos 
que permitam a recuperação controlada das evidências 
na cena do crime, identificação do perfil biológico da 
vítima. 

C) Aplicação de métodos que permitam a recuperação 
controlada das evidências na cena do crime, exumação 
do corpo da vítima, detecção de perturbações na cena 
do crime. 

D) Identificação do perfil biológico da vítima, aplicação de 
métodos que permitam a recuperação controlada das 
evidências na cena do crime, exumação do corpo da 
vítima. 

E) Exumação do corpo da vítima, levantamento de dados 
ante mortem, exumação do corpo da vítima, 
identificação do perfil biológico da vítima. 

 

Questão 30 

Leia o texto abaixo e responda: 

“Os Annales e seus novos modos de ver o tempo” 

“Entre tantas correntes historiográficas que deixaram 

contribuições historiográficas significativas para o 

fortalecimento de uma nova historiografia a partir do século 

XX, a chamada Escola dos Annales ocupa inegavelmente um 

lugar importante na história da historiografia. Esse movimento 

de historiadores franceses – cuja história e detalhamento não 

será o caso de abordarmos nesse momento, senão no que se 

refere ao relacionamento destes historiadores com o tempo – 

estendeu para além dos próprios limites da intelectualidade 

francesa uma influência inquestionável. A historiografia 

brasileira, por sinal, é nitidamente influenciada, em muitos de 

seus autores, pelos Annales.”  

(BARROS, 2013, p. 95) 

Entre as principais contribuições da historiografia dos Annales 
para a relação dos historiadores e dos homens com o tempo, 
está: 

 

A) A definição da História como uma ciência que estuda o 
passado. 

B) A noção de “Longa Duração” do historiador Fernand 
Braudel. 

C) A divisão do tempo histórico em Idade Antiga, Idade 
Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. 

D) O uso exclusivo do tempo político. 

E) O estudo do tempo natural apartado das ações 
humanas. 
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Questão 31 

O processo histórico de ampliação da cidadania no Brasil teve 
como um de seus mais expressivos episódios a instituição do 
direito de voto dos analfabetos. Assinale a opção que indica 
o contexto no qual se verificou esse episódio: 

A) A abolição da escravidão, em 1888, instituiu também o 
direito de voto aos analfabetos como forma de estimular 
a participação política dos ex-escravos. 

B) No processo de redemocratização e com o fim da 
ditadura civil-militar vigente entre 1964 e 1985, coube à 
Assembleia Constituinte instituir o direito de voto dos 
analfabetos na Constituição de 1988. 

C) A Revolução de 1930 foi responsável pela reformulação 
dos padrões de participação política e pela instituição do 
voto dos analfabetos, proposto por iniciativa de Getúlio 
Vargas. 

D) Com o fim da ditadura do Estado Novo (1937-1945), 
instituiu-se o direito ao voto para os analfabetos como 
forma de ampliar o contingente de eleitores habilitados a 
participar dos processos eleitorais. 

E) Com o fim da monarquia e a Proclamação da República, 
em 1889, instituiu-se o voto universal, tornando todos os 
cidadãos eleitores, inclusive os analfabetos. 

 

Questão 32 

A imprensa brasileira, nesta década, trouxe como pauta o 
Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro. O lugar, antigo 
espaço de desembarque de escravizados africanos que 
seriam comercializados naquela parte da cidade do Rio de 
Janeiro e de lá levados a muitos outros territórios brasileiros, 
havia sido soterrado para expansão do porto daquela cidade, 
muitas décadas atrás. O espaço, ao ser trazido à discussão, 
descortinou um jogo de forças que é inerente às políticas de 
preservação. Grupos se mobilizaram em torno de agendas 
que perpassavam as ideias de memória e pertencimento.  

 

O que permitiu a reinserção do Cais do Valongo na pauta de 
discussões sobre memória e cidade, no Rio de Janeiro?          

A) As obras de construção civil que voltaram suas atenções 
à região portuária do Rio de Janeiro, em face das 
modificaçõespara a infraestrutura da Copa do Mundo e 
dos Jogos Olímpicos, dentro do projeto chamado Porto 
Maravilha, as quais permitiram dar voz a diversos grupos 
que se sentiam representados na área. 

B) Um acidente com a tubulação de gás, que causou uma 
explosão e assim permitiu que aparecesse o sítio 
arqueológico. 

C) Uma investigação arqueológica internacional, cujos 
objetivos eram de “correção de rumos” nas políticas 
raciais. 

D) Um abalo sísmico que fez aflorar trechos da amurada 
que conformava o antigo cais. 

E) A celebração dos 200 anos da chegada da Família Real 
Portuguesa ao Rio de Janeiro. 

Questão 33 

Sobre o processo de transição da ditadura civil-militar (1964-

1985) para a redemocratização no Brasil, o historiador Daniel 

Aarão Reis observa que, nesse contexto, articularam-se 

reconstruções históricas, dentre as quais pode-se destacar a 

seguinte: “a sociedade se reconfigurou como tendo se 

oposto, sempre, e maciçamente, à ditadura, transformada em 

corpo estranho. Redesenhou-se o quadro das relações 

sociais com a ditadura, que apareceu como 

permanentemente hostilizada por aquela. Apagou-se da 

memória o amplo movimento de massas que, através da 

Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, legitimou 

socialmente a instauração da ditadura. Desapareceram as 

pontes e as cumplicidades tecidas entre a sociedade e a 

ditadura ao longo dos anos 70, e que, no limite, constituíram 

os fundamentos do próprio processo da abertura lenta, 

segura e gradual. Um político imaginativo empregou então 

uma curiosa metáfora: o povo brasileiro, macunaimicamente, 

comera lentamente a ditadura, mastigando-a devagarzinho, a 

digerira e se preparava para expeli-la pelos canais próprios. 

Um verdadeiro achado. A sociedade brasileira não só resistira 

à ditadura, mas a vencera. Difícil imaginar solução melhor 

para a autoestima. [...] Reatualizou-se no Brasil 

contemporâneo a figura de Ernest Renan, o grande pensador 

francês de fins do século XIX que dizia, com agudo senso 

prático e sem nenhum cinismo, que frequentemente, para a 

boa coesão e harmonia sociais, mais vale construir o 

esquecimento do que exercitar a memória.” 

(REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade.  
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000, p. 71) 

  

A partir do excerto acima, compreende-se que: 

 

A) A Lei da Anistia, aprovada em 1979, foi fundamental 
para viabilizar a apuração dos crimes cometidos pelos 
agentes da repressão do Estado contra militantes 
políticos que combateram a ditadura. 

B) A Lei da Anistia, aprovada em 1979, contribuiu 
significativamente para uma operação de reconstrução 
no campo da memória, promovendo o esquecimento 
sobre as bases sociais de apoio à ditadura. 

C) A Lei da Anistia, aprovada em 1984, foi fundamental 
para consolidar a transição democrática e assegurar a 
apuração dos crimes políticos cometidos durante a 
ditadura. 

D) A Lei da Anistia contribuiu para o exercício da memória 
e para estimular a produção historiográfica sobre o 
período da ditadura. 

E) A Lei da Anistia, aprovada em 1988, evidenciou que não 
havia apoio à ditadura na sociedade civil brasileira. 
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Questão 34 

Em 1992, Todorov, pensador búlgaro falecido em 2017, fez 
uma palestra no congresso “História e memória dos crimes e 
genocídios nazistas”, organizado pela Fundação Auschwitz. 
Sua fala foi publicada em diversos países sob o título "Os 
abusos da memória" e está de acordo com diversos outros 
pensadores que, desde as últimas décadas do século XX, 
vêm criticando os excessos da memória na sociedade 
ocidental contemporânea. Assinale a afirmativa que melhor 
expressa o caráter e a proposição de tal crítica: 

A) O crescimento desenfreado do consumo levou os cidadãos 
a encontrarem no mercado cultural inúmeras versões da 
história, muitas delas sem critério de cientificidade, 
baseadas em memórias individuais. É preciso reconhecer 
as distintas versões acerca do passado, mesmo que isso 
implique em excesso de memória. 

B) Veiculada em excesso, isto é, apresentada desde os 
bancos escolares aos descendentes de judeus, a memória 
do Holocausto tem insistido na necessidade de reparar as 
injustiças do passado. Para tal reparação, a construção de 
memoriais do genocídio judaico pelo mundo é o primeiro 
passo a ser tomado. 

C) A memória de acontecimentos traumáticos, como aquele 
perpetrado contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, 
não pode conduzir à imobilidade. O passado deve ser bem 
usado, isto é, convertido em princípio de ação para o 
presente. 

D) Para evitar os excessos de memória precisamos eliminar as 
diferenças entre os acontecimentos traumáticos e suas 
lembranças, isto é, as memórias das vítimas devem se 
aproximar ao máximo da veracidade de tais 
acontecimentos. Para isso, precisamos constituir 
comissões da verdade com ampla representatividade 
social. 

E) As memórias difíceis não podem ser mensuradas pelas 
vítimas dos acontecimentos traumáticos, isto é, precisamos 
que profissionais de história possam comandar a 
construção de conhecimento sobre o passado e colaborar 
para as políticas de reparação estabelecendo hierarquias 
entre as vítimas. 

 

Questão 35 

O Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo foi 
criado no final da década de 1960 e até hoje é o órgão onde 
se decidem os tombamentos do território paulista. Verifique 
se as afirmações quanto à atuação do Condephaat são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) e em seguida aponte a 
alternativa correta: 

I Assim como o Iphan buscou preservar bens que 
representavam a identidade nacional brasileira, o 
Condephaat formou um acervo de bens tombados que 
expressam a história e a identidade paulista. 

II Os vestígios do período cafeeiro no Vale do Paraíba e a 
memória dos bandeirantes foram considerados nos 
tombamentos paulistas. 

III Como o Iphan, a maior parte dos tombamentos do 
Condephaat decorre de inventários temáticos, isto é, são 
realizados após estudos de um determinado período ou 
região. 

A) V, V, V. 

B) V, V, F. 

C) V, F, V. 

D) V, F, F. 

E) F, V, F 

Questão 36 

"No final do século XIX, não eram poucos aqueles que 
desejavam demolir boa parte de Ouro Preto para em seu 
lugar erigir uma cidade moderna, em um momento no qual os 
anseios republicanos pareciam não se coadunar com a vila 
colonial. Nas primeiras décadas do século XX, o discurso a 
respeito da antiga Vila Rica começou a deslizar: de 'velha' 
passou a 'antiga', de 'obsoleta' a 'histórica'."  

(RUBINO, Silvana. Patrimônio: história e memória como reivindicação e recurso. IN: 
SCHWARCZ, Lilia e BOTELHO, André (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma sociedade 

em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.394.) 

 

 

A partir da afirmação acima, pode-se concluir que: 

 

A) Ouro Preto não foi protegida, apesar de muitos verem 
valor naquele conjunto urbano. 

B) A atribuição de valor aos bens culturais varia ao longo 
do tempo, tem sua própria historicidade. 

C) A atribuição de valor aos bens culturais não deve variar, 
por isso o tombamento é permanente. 

D) Assim como no final do século XIX, hoje já não 
atribuímos valor ao conjunto urbano de Ouro Preto. 

E) Os republicanos atribuíam valor às cidades do período 
colonial, mas não a Ouro Preto. 

 

Questão 37 

Por ocasião da renúncia do presidente Jânio Quadros, em 
1961, João Goulart foi, em princípio, impedido de exercer 
plenamente o poder. A estratégia adotada por seus 
opositores no sentido de alcançar esse objetivo e o seu 
resultado foi: 

 

A) Convocar um plebiscito em que a população teve de 
escolher entre parlamentarismo e presidencialismo, 
prevalecendo o parlamentarismo até o golpe de 1964. 

B) Convocar um plebiscito em que a população teve de 
escolher entre parlamentarismo e presidencialismo, 
sendo mantido o regime presidencialista que assegurou 
a João Goulart governar finalmente com plenos poderes. 

C) Enviar João Goulart para o exílio, afastando o PTB do 
poder e empossando na presidência da República o 
marechal Castelo Branco, que governou interinamente 
até 1964. 

D) Convocar nova eleição direta para presidente, que 
acabou sendo vencida por João Goulart, acirrando ainda 
mais os ânimos entre as classes dominantes e o líder 
trabalhista. 

E) Convocar uma Assembleia Constituinte para eleger um 
novo presidente de forma indireta, resultando na vitória 
de João Goulart, cujo partido, o PTB, teve a maioria dos 
votos. 
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Questão 38 

Análises de 14C na Arqueologia vêm sendo amplamente 
empregadas desde meados do século XX até os dias atuais. 
Contudo, é conhecido que esse método, por conta do seu 
decaimento, possui limitação temporal para seu emprego na 
Arqueologia. Selecione a alternativa que apresenta precisão 
temporal compatível com a viabilidade de emprego na 
Arqueologia. 

 

A) Após 100.000 anos AP. 

B) Após 50.000 anos AP. 

C) Após 20.000 anos AP. 

D) Data maior do que 70.000 anos AP. 

E) Após 10.000 anos AC. 

 

Questão 39 

No final do século XX operou-se um deslocamento no campo 
da memória sobre a abolição da escravidão no Brasil. O 13 
de maio, até então cristalizado como data célebre em 
decorrência da Lei Áurea, passou a dividir espaço com o 20 
de novembro, relembrando a morte de Zumbi dos Palmares, 
um dos mais conhecidos líderes quilombolas, ocorrida em 
1695. Esse deslocamento refletiu-se na historiografia sobre o 
tema, desdobrando-se numa linha de interpretação da 
abolição que se desenvolveu bastante a partir da década de 
1980 e tendeu a enfatizar: 

 

A) O papel político desempenhado por lideranças 
parlamentares e quadros da elite política imperial 
engajados na causa abolicionista. 

 

B) As explicações estruturais e as razões econômicas que 
determinaram o fim da escravidão, um regime de 
trabalho que se tornara cada vez menos lucrativo. 

 

C) O agenciamento da história pelos próprios escravos e 
ex-escravos, que exerceram inegável protagonismo no 
processo histórico da abolição, caracterizando uma 
espécie de ativismo dos subalternos. 

 

D) O papel heróico desempenhado por José do Patrocínio, 
Joaquim Nabuco, Evaristo de Moraes, Duque Estrada e 
a Princesa Isabel, que foram os reais protagonistas da 
abolição. 

 

E) As determinações do modo de produção capitalista e 
sua incompatibilidade com o modo de produção 
escravista, cuja dinâmica impedia a ampliação de um 
mercado consumidor indispensável ao desenvolvimento 
econômico industrial. 

 

Questão 40 

Durante a Revolução Industrial destacou-se um movimento 
conhecido como “ludismo”, caracterizado pela invasão das 
fábricas e pela destruição de máquinas. Segundo Eric 
Hobsbawm, os movimentos de destruição de máquinas 
devem ser entendidos como: 

 

A) Repulsa dos trabalhadores ao avanço tecnológico nos 
primeiros anos da Revolução Industrial, resultando em 
suas tentativas de destruição das máquinas. 

 

B) Jacqueries industriais sem propósito e frenéticas e que 
não alcançaram nenhum resultado prático para a classe 
trabalhadora, uma vez que os organizadores do 
movimento não demonstravam consciência de classe. 

 

C) Os primeiros movimentos organizados do proletariado 
industrial contra a exploração burguesa e que 
determinaram a formação de uma consciência de classe 
que se firmaria no decorrer do século XIX. 

 

D) Movimentos heterogêneos e que em alguns casos 
destruíram máquinas, em outros, matéria-prima, 
chegando até a atentarem contra a vida dos 
empregadores, mas que representaram as primeiras 
formas de pressão em uma era pré sindical. 

 

E) Movimentos espontâneos dos trabalhadores fabris que 
não compreendiam ainda os mecanismos de exploração 
capitalista e industrial e, consequentemente, 
convergindo em manifestações de violência sem 
resultado prático algum. 

 

Questão 41 

Um sítio arqueológico no Novo México, em Acoma Puebo, e 

outro na Inglaterra, no Richmond Palace, tornaram-se 

referências no emprego de um método de datação inovador. 

Qual é ele?  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

  

A) Datação relativa de manufatura de artefatos. 

B) 14C. 

C) Dendrocronologia. 

D) Potássio-Argônio. 

E) Urânio-Tório 

 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
PROVA14_HISTORIADOR_CE_MAI18  11 

Questão 42 

“(…) ensinar História só pode ser, obrigatoriamente, ensinar 

a fazer História (e aprender História, aprender a fazer 

História). Por isso, a diretriz (obviamente não exclusiva, mas 

necessariamente presente) de um museu histórico seria 

transformar-se num recurso para fazer História com objetos e 

ensinar como se faz História com os objetos. (…) Assim, 

numa mostra, suponhamos, sobre a Revolução 

Constitucionalista de 1932, não se deveria procurar a ‘versão’ 

mais ‘correta’ ou ‘adequada ao estado da disciplina’, pois isso 

será sempre feito melhor e com muito maior competência 

numa monografia. Antes, do museu espera-se que 

acompanhe como uma revolução se transforma em memória 

e, nesse processo, qual o papel desempenhado pelos 

objetos: como uma revolução vira coleção”  

(MENESES, Ulpiano Bezerra de. Do teatro da memória ao laboratório da História: a 
exposição museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista. São Paulo. 

Nova Série, v.2, p.9-42, jan./dez.1994) 

 

 

Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa 
correta: 

 

 

I. Aprender História inclui aprender como um 
conhecimento histórico foi produzido. 

 

II. Na montagem de uma exposição em museu 
histórico, deve-se buscar objetos que sirvam 
para mostrar uma versão atualizada acerca do 
passado em questão, isto é, o texto escrito deve 
se sobrepor aos artefatos. 

 

III. A memória de um acontecimento pode ser 
apresentada por meio de uma coleção de 
objetos. 

 

 

 

A) I, II e III estão em conformidade com o texto. 
 

B) Apenas I e II estão em conformidade com o texto. 
 

C) Apenas I e III estão em conformidade com o texto. 
 

D) Apenas a I está em conformidade com o texto. 
 

E) Apenas a II está em conformidade com o texto. 

 

Questão 43 

No livro O teatro das oligarquias (Belo Horizonte: C/Arte, 

2001), a historiadora Claudia Viscardi empreendeu uma 

revisão da chamada “política do café com leite”, que teria 

assegurado uma espécie de revezamento no poder entre os 

grupos políticos oligárquicos de São Paulo e Minas Gerais 

durante a maior parte da Primeira República. Assim, teriam 

se alternado na presidência da República ora um presidente 

oriundo da oligarquia paulista, ora da oligarquia mineira. Para 

confrontar essa tese dominante por um longo período, a 

autora defende a seguinte hipótese: 

 

A) A incerteza periódica dos processos sucessórios 

presidia a lógica do federalismo na Primeira República e 

a instabilidade era a condição para o relativo equilíbrio 

do jogo das oligarquias, que era objeto de rearranjos e 

negociações periódicas a cada nova eleição 

presidencial. 

 

B) A política jamais é pautada por contingências, não é 

também espaço de opções, estratégias e preferências 

dos atores. Por isso não poderia haver qualquer 

incerteza nos processos sucessórios, que resultavam 

invariavelmente na eleição de um representante das 

oligarquias paulista ou mineira. 

 

C) Não há como escapar de um certo determinismo 

histórico, considerando que nada estava em aberto no 

jogo político do período. Determinações de ordem 

estritamente econômica explicam os motivos da 

prevalência de Minas e São Paulo no poder ao longo 

desse período. 

 

D) A manutenção dos estados cafeicultores no poder (São 

Paulo e Minas Gerais) produziu uma hegemonia estável 

que nem mesmo os sucessivos processos eleitorais 

poderiam abalar, perpetuando-se a exclusão das 

demais oligarquias estaduais. 

 

E) As eleições durante a Primeira República funcionavam 

como um jogo de cartas marcadas, incólume a qualquer 

tipo de incerteza ou instabilidade, resultando numa 

engrenagem política de revezamento quase mecânico. 
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Questão 44 

Sobre o antissemitismo e a perseguição dos judeus na 
Alemanha a partir de 1933, considere as afirmativas abaixo. 

 

I. O antissemitismo foi um fenômeno novo no contexto 
europeu do início do século XX, sendo repudiado em 
diversos países, em especial nos países 
considerados adversários da Alemanha, como a 
França e a Inglaterra. 

II. A “Noite dos Cristais” em 1938 foi um marco da 
perseguição aos judeus na Alemanha, mas desde 
1933os judeus estavam sendo segregados de 
cargos públicos, escolas e até dentistas não podiam 
mais atender por convênios de saúde, em um 
processo que ficou conhecido como “Nazificação do 
Estado e da Sociedade”. 

III. Foi apenas com a “Lei Racial de Nuremberg” (1935) 
que os judeus passaram a ser oficialmente 
tipificados; caso tivessem três ou mais avós judeus, 
eram considerados judeus. Quem tivesse um ou 
dois avós judeus era considerado "Mischling" 
(bastardo).  

 

 

Sobre as afirmações acima, estão corretas: 

  

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II. 

E) I, II e III. 

 

Questão 45 

A Teoria de Médio-Alcance, desenvolvida por Lewis Henry 
Binford, que propõe uma relação entre o comportamento 
humano e processos naturais com os dados arqueológicos, 
foi duramente criticada por qual dos seus quatros 
componentes? 

 

Assinale a alternativa correta: 

   

A) Concentração no estudo dos padrões de subsistência e 
assentamento, produção e utilização da cultura material 
e formação do registro arqueológico. 

B) Ênfase teórica sobre como as relações sociais deixam 
registros materiais. 

C) Relações entre teorias gerais e de médio alcance. 

D) Inferência do passado com base no comportamento 
humano do presente. 

E) Dedução e interpretação das ações pretéritas a partir 
dos restos de cultura material. 

Questão 46 

Recentemente, a artista e acadêmica Giselle Beiguelman, 

organizou uma exposição nomeada “Memória da Amnésia”, 

que ficou em cartaz no Arquivo Histórico Municipal de São 

Paulo, entre dezembro de 2015 e abril de 2016. O mote da 

exposição era revelar monumentos que foram retirados do 

espaço público da cidade de São Paulo por diversas ações. 

Em grande parte, Beiguelman mostrou monumentos que 

sofreram algum tipo de “censura”. 

 

 

O que faz dos monumentos algo passível de retirada do 
espaço público, em termos conceituais?  

 

 

I. O fato de os monumentos serem portadores de uma 
mensagem muitas vezes, fazem-nos objetos de 
confronto com ideologias políticas. 

 

II. O aspecto artístico de certos monumentos pode 
servir para debates acerca de temas ainda não 
completamente assimilados por estratos sociais, 
levando-os ao rechaço. 

 

III. A recusa na manutenção de mensagens de sistemas 
políticos anteriores ao vigente. 

 

IV. A ideia de gosto, que os leva a uma compreensão de 
estarem “fora da moda”.  

 

V. Mutilações de partes, em função de acidentes 
diversos. 

  

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) Apenas III. 

 

B) Apenas I, II e IV. 

 

C) Apenas V. 

 

D) Apenas I, II, III e IV. 

 

E) Todas as afirmações estão corretas. 
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Questão 47 

Com relação ao golpe de outubro de 1930, que levou Getúlio 

Vargas ao poder, elaborou-se um discurso produzido pelos 

vencedores que cristalizou a expressão “Revolução de 1930”. 

Entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, Edgar De 

Decca (1930, O silêncio dos vencidos: memória, história e 

revolução) e Carlos Alberto Vesentini (A teia do fato: uma 

proposta de estudo sobre a memória histórica) formularam 

em suas teses de doutorado uma crítica à assimilação desse 

discurso, afirmando não ter ocorrido uma revolução em 1930 

e sim um golpe. A razão pela qual as classes dominantes 

produziram um discurso vitorioso (classificando o golpe de 

“revolução”) foi: 

A) Sustentar uma verdade histórica inquestionável, haja 

vista o processo de modernização verificado no país a 

partir dos anos 1930, marcado pelo acelerado 

desenvolvimento econômico que revolucionou o país. 

B) Fazer justiça à imensa mobilização popular que ocorreu 

em outubro de 1930, que prescindiu inclusive da 

participação de militares e do uso da força, 

caracterizando-se como um processo revolucionário 

genuíno. 

C) Contraditar o mito da passividade do povo brasileiro que 

insiste em negar o caráter revolucionário de um 

movimento como o de outubro de 1930 e ressaltar a 

aliança inédita entre o povo e as elites econômicas 

naquela conjuntura. 

D) Apagar a memória da luta de classes, cujas evidências 

estão nas lutas por direitos dos trabalhadores ao longo 

da Primeira República e na formação do Bloco Operário 

Camponês em 1928 – este sim um momento 

revolucionário. 

E) Ressaltar o papel revolucionário exercido por Getúlio 

Vargas, que liderou o povo de forma inédita e implantou 

um governo democrático, confirmado pela sua vitória 

nas eleições diretas para presidente em 1934. 

 

Questão 48 

De acordo com o arqueólogo André Prous, estruturas de 
Casas Subterrâneas estão associadas a quais tradições?  

Assinale a resposta correta: 

  

A) Tradições Umbu, Taquara e Itararé. 

B) Tradições Umbu, Aratu, Taquara e Itararé. 

C) Tradições Aratu, Humaitá, Taquara e Itararé. 

D) Aos Cerritos e às tradições Umbu, Taquara e Itararé. 

E) Tradições Vieira, Taquara e Guarani. 

Questão 49 

Se, por um lado, o modo como se fez a Anistia no Brasil 

contribuiu para produzir um certo “esquecimento” sobre os 

crimes cometidos durante a ditadura, por outro lado o habeas 

data foi um instrumento legal fundamental para: 

 

 

A) Consolidar as restrições de acesso a documentos 
públicos referentes a qualquer indivíduo. 

 

B) Dar aos cidadãos acesso a informações existentes 
sobre si em instituições públicas, excluindo o período 
entre 1964 e1985. 

 

C) Dar aos cidadãos acesso a informações sobre si 
somente em instituições privadas. 

 

D) Dar aos cidadãos acesso a informações existentes 
sobre si em instituições públicas e governamentais. 

 

E) Dar aos cidadãos acesso a informações existentes 
sobre si somente nos órgãos do poder judiciário. 

 

Questão 50 

Na região amazônica, no Holoceno tardio, mudanças sociais 

são vistas a partir do registro arqueológico. Qual (is) a(s) 

razão(ões)?  

 

 

Escolha a alternativa correta: 

  

 

A) Intensificação do sedentarismo e aumento demográfico. 

 

B) Migração de grupos marginais para as áreas 
adjacentes. 

 

C) Ocupação temporária de áreas interioranas de grupos 
de caçadores-coletores. 

 

D) Ocupação sazonal de grupos de pescadores nas áreas 
de várzeas. 

 

E) Expansão dos povos tupíguaranis. 
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