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 Questão interpretativa envolvendo um trecho de Machado de Assis. No texto fica claro que a história necessita de crônicas 
e assim é mencionado no texto o "esqueleto" da história. 

a) Incorreta. A memória de D. Paula surgia de assalto ou mesmo de forma voluntária, mas as crônicas não foram consi-
derados como a alma da história.

b) Correta.
c) Incorreta. A memória de D. Paula era voluntária, e não involuntária.
d) Incorreta. O texto define as crônicas não como a alma da história.
e) Incorreta. O texto não deixa claro que o relato de situações passadas de D. Paula a deixava feliz e amada.
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 Todas as proposições eram falsas a respeito do tema apresentado: a ditadura. Vejamos:

( F ) A ditadura não se caracteriza pela defesa dos valores da maioria, isso é demo-
cracia.

( F ) Jango não foi um ditador em 1961-1964. Ele foi sim derrubado por um golpe que 
instituiu a ditadura militar no Brasil.

( F ) O regime ditatorial evidentemente se opõe à democracia.
( F ) O governo de Pedro II, de Deodoro da Fonseca e do PT por doze anos (oito de 

Lula e quatro de Dilma) não são exemplos de ditadura no Brasil. O Estado Novo 
de Getúlio e o período de 1964 a 1985 dos militares são exemplos de ditadura.

( F ) Tivemos outros casos de intervenção em Santa Catarina, como a interventoria 
de Nereu Ramos em 1937-1945 e durante o regime militar, quando governadores 
foram "eleitos" indiretamente e da mesma forma os prefeitos da capital, Floria-
nópolis.
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I. Falso. Os dois personagens não possuem igualdade de forças.
II. Verdadeiro.
III. Verdadeiro.
IV. Falso. A Justiça vê e, segundo a charge, não é imparcial.
V. Falso. O chapéu representa as oligarquias rurais, e não os movimentos sociais.
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 A questão trata da Revolução de 1848. Liberais, conservadores e socialistas disputavam o poder. Em 1848 Karl Marx 

lança o Manifesto Comunista, convocando trabalhadores de diversas nações a se unir na França para a construção de 
um Estado socialista.
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 Novamente uma questão envolvendo um texto e para assi-
nalar as proposições corretas (II e V). Vejamos o erro das 
demais.

I. Incorreta. A escravidão no Brasil sempre segregou, sepa-
rou, senhores de escravos, inclusive em Santa Catarina.

III. Incorreta. No texto, Machado de Assis relata um momento 
de nossa história: a escravidão, o que não significa dizer 
que ele era racista e por isso deveria ser abolido da nossa 
literatura. Machado de Assis é considerado o maior nome 
da literatura brasileira.

IV. Incorreta. A preocupação de Sales ao enterrar a escrava 
como pessoa livre era de caráter financeiro, e não por 
ser cristão benevolente.
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Questão sobre homofobia, com dados sobre o Brasil.

a) Incorreta. 62% das vítimas conheciam os suspeitos.
b) Correta.
c) Incorreta. Os dados não fizeram referência ao tipo de vida dos homossexuais.
d) Incorreta. A maior parte dos suspeitos revelou sua orientação sexual; 43,9% heterossexuais, 9,5% homossexuais e 

2,2% bissexuais, o que somado é superior ao número de 44,4% dos não informados.
e) Incorreta. Os dados revelam que o percentual de mulheres suspeitas de homofobia foi de 34,5%, superior, portanto 

relevante, ao de mulheres vítimas, 26,4%.
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 Nesta questão o candidato deve correlacionar a música 
com a conquista e a colonização da América.

I. Verdadeiro.

II. Verdadeiro.

III. Falso. Pois era o início da exploração e da dizimação 
dos europeus sobre a América.
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 Em 2015 vimos o povo brasileiro se manifestar contra a corrupção e contra o governo Dilma. E essa questão exige do 
candidato conhecimentos sobre manifestações diversas da população brasileira, tais como a Marcha da Família com 
Deus pela Liberdade, a Marcha dos 100 mil e o Impeachment de Collor.
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 A Grécia há alguns anos vive uma situação econômica muito difícil. Sua dívida externa é muito maior do que sua capaci-
dade de geração de riquezas e captação de lucros. Tal crise deixa as nações da zona do euro em estado de insegurança. 
Umas querem que a União Europeia crie um pacote de ajuda econômica à Grécia. Outras acham que tudo isso é muito 
inseguro e falam até em exclusão do país do bloco econômico. Nesta questão todas as afirmações são verdadeiras.
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 A questão exige do candidato conhecimentos sobre o Islamismo. Seu início logo após a morte de Maomé, sua expansão 
sobre a Península Ibérica e a Revolução Islâmica, ocorrida no Irã em 1979, quando o país passou a ser governado pelo 
grupo xiita. Nesta questão todas as afirmativas são verdadeiras.
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a) Incorreta. O Brasil era uma colônia de exploração com a economia voltada para o mercado externo e com trabalho 
escravo.

b) Correta. As empresas citadas fizeram parte da política nacionalista de Getúlio Vargas no Estado Novo.
c) Incorreta. Independente em 1822, o Brasil manteve o modelo econômico do período colonial, ou seja, a agricultura 

de exportação em que o café começou a se tornar o produto mais importante.
d) Incorreta. Juscelino, com seu Plano de Metas, 50 anos em 5, abriu a economia do Brasil para o capital estrangeiro. 

Empresas do exterior, como a Volkswagen, fabricante de automóveis, começaram a atuar no Brasil. Nossa dívida ex-
terna cresceu em torno de 50% e a inflação cresceu.

e) Incorreta. Fernando Collor deu início no Brasil ao processo de privatizações, e não da criação de empresas públicas. 
Seu governo não provocou o aumento de emprego e renda, ao contrário inclusive, com muitos funcionários de empre-
sas públicas colocados em disponibilidade, sem ter onde trabalhar.
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