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CFS ESA/ 75 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 
1) O objetivo principal da esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral em 1500 era: 

 (A) descobrir o caminho para as Índias 

(A) firmar o domínio Português nos Açores 

(B) negociar em Calicute um tratado de paz e estabelecer uma feitoria 

(C) observar as novas terras descobertas por Colombo 

 

2) O monte avistado pela esquadra de Cabral, em 22 de abril de 1500, está localizado no atual Estado (do) 

(da) (de): 

 (A) Sergipe    (B) Bahia  

 (C) Alagoas    (D) Piauí 

 

3) A denominação "Ilha de Vera Cruz", dado à terra descoberta pelos portugueses em 1500, aparece pela 

primeira vez no documento: 

 (A) Carta do Mestre João   (B) Carta de Pero Vaz Caminha 

 (C) Tratado de Tordesilhas  (D) Relatório de bordo de Cabral 

 

4) O direito de couto e homizio, existente no período das capitanias hereditárias, permitia aos donatários: 

 (A) distribuir sesmarias   (B) construir engenhos 

 (C) fundar vilas    (D) receber e proteger, em sua capitania, criminosos vindos de 

outras  

                                                                             capitanias 

 

5) Duas capitanias hereditárias conseguiram prosperar. Foram elas: 

 (A) São Vicente e Bahia   (B) encarregava-se das finanças 

 (C) Pernambuco e Bahia   (D) Pernambuco e Itamaracá 

 

6) Dentre os cargos auxiliares da administração do governo-geral, o Provedor-Mor-Real-da-Fazenda era 

quem: 

 (A) aplicava a justiça   (B) encarregava-se das finanças 

 (C) defendia o litoral   (D) administrava as cidades 

 

7) Com o 1  Governador Geral também chegaram os jesuítas chefiados pelo Padre: 

 (A) José de Anchieta   (B) Aspilcueta Navarro 

 (C) Luís de grã    (D) Manuel da Nóbrega 

 

8) Com o 1   Governador Geral também conseguiu a criação do bispado do Brasil. Sua chegada a Salvador 

ocorreu no ano de: 

 (A) 1549  (B) 1551 (C) 1552  (D) 1555 

 

9) Por ocasião da invasão francesa, durante o governo de Duarte da Costa, os invasores contaram com o 

apoio dos índios: 

 (A) teminós  (B) caetés (C) tamoios  (D) aimorés 

 

10) O objetivo da invasão francesa do Rio de Janeiro, em 1555, era o de: 

(A) fundar uma colônia que servisse de refúgio aos huguenotes 

(B) fundar a França Equinocial 

(C) conquistar os engenhos de açúcar de são Vicente 

(D) recompensar Villegaignon 

 

11) O primeiro bispo do Brasil foi: 

 (A) Don Pero Leitão   (B) Manuel da Nóbrega 

 (C) José de Anchieta   (D) Don Pero Fernandes 

 

12) A Companhia das Índias Ocidentais, fundada pelos holandeses escolheu para a sua primeira investida: 

 (A) Pernambuco    (B) Bahia 

 (C) Alagoas    (D) Rio de Janeiro 
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13) O Arraial do Bom Jesus, berço da nacionalidade brasileira, foi fundado por: 

 (A) Felipe Camarão   (B) Matias de Albuquerque 

 (C) Vidal de Negreiros   (D) Henrique Dias 

 

14) Na defesa contra os holandeses, a tropa organizada pelo Bispo D. Marcos Teixeira ficou conhecida 

como: 

 (A) Milícia dos Farrapos   (B) Independentes 

 (C) Milícia dos Descalços   (D) Companhia de Emboscadas 

15) Derrotados, os holandeses, no dia 26 de janeiro de 1654, assinaram a paz que ficou conhecida como: 

(A) Capitulação da Campina do Taborda 

(B) Capitulação de Haia 

(C) Capitulação das Tabocas 

(D) Capitulação de Guararapes 

 

16) O bandeirante que se destacou nos ataques às reduções de Guairá, Tape e Itatim foi: 

 (A) Antônio Dias Adorno   (B) Antônio Raposo Tavares 

 (C) Fernão Dias Paes   (D) Bartolomeu Bueno da Silva 

 

17) A descoberta das minas de Sabará coube a: 

 (A) Borba Gato    (B) Antônio Rodrigues Arzão 

 (C) Aleixo Garcia   (D) Domingos Jorge Velho 

 

18) Por ocasião da Conjuração Mineira, exercia o cargo de vice-rei do Brasil: 

(A) Diogo de Mendonça Furtado 

(B) Basílio de Brito 

(C) Luiz Furtado de Mendonça 

(D) Luiz de Vasconcelos e Souza 

 

19) O conjurado mineiro que se suicidou na prisão foi: 

 (A) Alvarenga Peixoto   (B) Cláudio Manuel da Costa 

 (C) Padre Rolim    (D) Domingos Vidal Barbosa 

 

20) O principal personagem da Conjuração Mineira foi Tiradentes, cujo nome de batismo era: 

 (A) Alvarenga Peixoto   (B) Tomaz Aquino Gonzaga 

 (C) Inácio Correia Pamplona  (D) Joaquim José da Silva Xavier 

 

21) Forçado a sair de Portugal, ao chegar à Bahia, D. João assinou a Carta Régia, pela qual: 

(A) elevou o Brasil à categoria de Reino Unido 

(B) mandou invadir a Guiana Francesa 

(C) abriu os portos brasileiros às nações amigas 

(D) revogou as restrições impostas às indústrias 

 

22) Durante a permanência de D. João, foi anexado ao Brasil em 1821 o território: 

 (A) das Missões Argentinas  (B) da Banda Oriental do Uruguai 

 (C) do norte do Paraguai   (D) do Acre 

 

23) Em 1817, ocorreu uma revolução de caráter republicano na província: 

 (A) de Minas Gerais (B) do Ceará (C) de Pernambuco (D) do Mato Grosso 

 

24) Exerceu grande influência na regência de D. Pedro, após o episódio do Fico, o Patriarca da 

Independência: 

 (A) José Clemente Pereira   (B) Antônio Dias 

 (C) Martin Francisco   (D) José Bonifácio 

 

25) O motivo que forçou o retorno de D. João VI para Portugal, em 1821, foi: 

(A) a Revolução Constitucionalista do Porto 

(B) a ameaça francesa de novo ataque a Portugal 

(C) a ameaça inglesa de abandonar Portugal 

(D) o descontentamento do povo 
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26) A Independência do Brasil não se fez sem luta. Tivemos que enfrentar a reação portuguesa nas 

províncias: 

(A) Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia 

(B) Minas, Bahia, Alagoas, Pernambuco 

(C) Ceará, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte 

(D) Bahia, Maranhão, Cisplatina, Pará 

 

27) O primeiro país a reconhecer nossa independência foi: 

 (A) Inglaterra  (B) Argentina (C) Portugal  (D) Estados Unidos 

 

28) A nossa primeira Constituição foi outorgada por D. Pedro I em: 

 (A) 25 de março de 1824   (B) 24 de março de 1825 

 (C) 9 de janeiro de 1823   (D) 21 de outubro de 1824 

29) O ano de 1824 assinala uma grande revolução – Confederação do Equador, ocorrida na província de: 

 (A) Minas Gerais    (B) São Paulo  

(C) Pernambuco    (D) Alagoas 

 

30) O governo de D. Pedro I terminou no dia 7 de abril de 1831 com sua: 

 (A) morte    (B) volta para a Espanha 

 (C) deposição    (D) abdicação 

 

31) Na 1ª Regência Una, Feijó enfrentou a Revolução Farroupilha na província: 

 (A) do Rio Grande do Sul   (B) de Santa Catarina 

 (C) de Minas Gerais   (D) de São Paulo 

 

32) Luís Alves de Lima e Silva recebeu o título de Barão de Caxias, quando derrotou os balaios: 

 (A) na Bahia  (B) no Pará (C) no Maranhão  (D) em Pernambuco 

 

33) No 2  Império enfrentamos uma campanha contra o Paraguai que durou de: 

 (A) 1851 a 1860    (B) 1865 a 1870 

 (C) 1852 a 1864    (D) 1864 a 1870 

 

34) A primeira lei contra o tráfico africano de escravos foi assinada em 7 de novembro de 1831, graças ao 

esforço do então Ministro da justiça: 

 (A) Visconde do Rio Branco  (B) Eusébio de Queirós 

 (C) Padre Feijó    (D) José Bonifácio 

 

35) O presidente do Conselho que fez ver à Princesa Isabel que, libertando os escravos, ela redimia uma 

raça, mas perdia a coroa foi: 

 (A) João Alfredo    (B) Barão do Rio Branco 

 (C) Barão de Cotegipe   (D) Barão de Mauá 

 

36) Governava o brasil por ocasião da 1ª Guerra Mundial 

 (A) Dr. Artur Bernardes   (B) Dr. Washington Luiz 

 (C) Dr. Epitácio Pessoa   (D) Barão de Mauá 

 

37) Em 1922, comemorávamos o Centenário da Independência quando governava: 

 (A) Dr. Epitácio Pessoa   (B) Marechal Hermes da Fonseca 

 (C) Dr. Afonso Pena   (D) Dr. Venceslau Gomes Pereira 

 

38) O título de o "Consolidador da República" pertence ao Presidente: 

 (A) Deodoro da Fonseca   (B) Prudente de Moraes 

 (C) Floriano Peixoto   (D) Afonso Pena 

 

39) O inicio da construção da ponte Rio-Niterói é uma realização do governo do General: 

 (A) Castelo Branco   (B) Costa e Silva 

 (C) Dutra    (D) Médici 
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40) A construção da hidrelétrica de Paulo Afonso teve início durante o governo do: 

 (A) General Dutra   (B) General Castelo Branco 

 (C) Dr. Getúlio Vargas   (D) General Costa e Silva 

 

 

CONCURSO CFS ESA/ 76 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 
1) Colombo, certo da esfericidade da Terra, pensando Ter chegado às Índias, descobriu a América, 

navegando: 

 (A) sem rumo    (B) de oeste para leste 

 (C) de leste para oeste   (D) ao longo da África 

 

2) A grande invenção que revolucionou os processos de orientação foi o (a): 

 (A) bússola    (B) caravela 

 (C) remo    (D) vela romana 

 

3) O primeiro núcleo de povoação fundado no Brasil foi: 

 (A) Itamaracá    (B) Cananéia 

 (C) Santos    (D) São Vicente 

4) O tipo mestiço resultante do cruzamento de negro com índio é o: 

 (A) cafuzo    (B) curiboca 

 (C) mameluco    (D) mulato 

 

5) A prosperidade das capitanias de S. Vicente e Pernambuco foi devida, principalmente: 

 (A) aos escravos índios   (B) ao pau-brasil 

 (C) à cana-de-açúcar   (D) aos escravos negros 

 

6) O período compreendido entre 1580 e 1640 caracteriza-se, no Brasil, pelo domínio: 

 (A) espanhol    (B) francês no Maranhão 

 (C) francês no Rio de Janeiro  (D) holandês na Bahia 

 

7) O bandeirante cognominado "Anhanguera" foi: 

 (A) Belchior Dias Moréia   (B) Bartolomeu Bueno da Silva 

 (C) Antônio Raposo Tavares  (D) Antônio Dias Adorno 

 

8) Os signatários do 1  Tratado de Utrecht (1713) foram: 

 (A) Brasil e Argentina   (B) Portugal e Inglaterra 

 (C) Brasil e Uruguai   (D) Portugal e França 

 

9) A luta entre paulistas e portugueses na região das Minas Gerais no fim do século XVII chamou-se: 

 (A) Revolta de Beckman   (B) Guerra dos Mascates 

 (C) Guerra dos Emboabas   (D) Inconfidência Mineira 

 

10) A revolta que, nos fins do século XVIII, escolheu como lema a frase latina "Libertas quae sera tamem." 

teve seu principal; personagem em: 

 (A) Joaquim Silvério dos Reis  (B) Joaquim José da Silva Xavier 

 (C) Alvarenga Peixoto   (D) Felipe dos Santos 

 

11) O título de "Defensor Perpétuo do Brasil" foi dado a (ao): 

 (A) D. João VI    (B) José Bonifácio 

 (C) Príncipe D. Pedro   (D) Duque de Caxias 

 

12) O decreto que declarava livres os filhos de mulher escrava nascidos a partir de 28 de setembro de 1871 

denominou-se: 

 (A) Lei Nabuco de Araújo   (B) Lei Eusébio de Queirós 

 (C) Lei Áurea    (D) Lei Rio Branco 

 

13) O nome de Carlos de Morais Camisão está ligado a um episódio da Guerra do Paraguai conhecido 

como: 
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 (A) Retirada da Laguna   (B) Tomada de Dourados 

 (C) Tomada de Humaitá   (D) Rendição de Estigarríbia 

 

14) Benjamim Constant era grande propagandista da: 

 (A) monarquia    (B) regência 

 (C) abolição    (D) república 

 

15) Nos governos revolucionários, o grande impulso na abertura de estrada de rodagem foi dado no 

governo: 

 (A) Castelo Branco   (B) Garrastazu Médici 

 (C) Costa e Silva    (D) Ernesto Geisel 

 

CFS ESA/ 77 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 
1) O povo brasileiro formou-se basicamente de três elementos  étnicos: o branco, o negro e o índio. As 

miscigenações do branco com o índio e deste com o negro resultaram , respectivamente, nos tipos: 

 (A) caboclo – mulato   (B) mameluco – cafuzo 

 (C) mameluco – mestiço   (D) zambo - caboclo 

 

2) A transição entre a idade Média e os Tempos Modernos se caracteriza, também, pelos grandes 

Descobrimentos Marítimos. Aponte a única série de descobrimento que se encontra em ordem cronológica 

correta: 

(A) Cabo Verde – leste de Honduras – Índias 

(B) Índias – Cuba – Brasil 

(C) Cabo Verde – Brasil – Cabo das Tormentas 

(D) Cabo das Tormentas – Índias - Brasil 

3) Em 1548, através do Regimento real, D. João III criou um governo-geral no Brasil. Indubitavelmente, 

uma das principais finalidades da instituição deste sistema foi a de: 

(A) extinguir as capitanias hereditárias 

(B) descentralizar a ação governamental na província 

(C) povoar a explorar com segurança a nova colônia 

(D) partir para um rudimentar processo de industrialização 

 

4) A vinda da família real para o Brasil em 1808 foi motivada pelo(a): 

(A) invasão de Portugal pelas tropas Napoleônicas 

(B) apoio português ao bloqueio continental imposto por Napoleão 

(C) necessidade de melhor administrar a colônia 

(D) desejo de ampliar nossas exportações através da abertura dos portos às nações amigas. 

5) Destaque o personagem histórico que participou da Insurreição Pernambucana – revolta que se destinava 

a expulsar os invasores holandeses: 

 (A) Beckman    (B) Henrique Dias 

 (C) Tomás Antônio Gonzaga  (D) João Vidal de Negreiros 

 

6) Nos primórdios do século XVIII, o Rio de Janeiro foi invadido por duas esquadras de corsários franceses. 

Quem chefiava a Segunda destas invasões era: 

 (A) Duguay-Trouin   (B) Charles Des Voux 

 (C) Jacques Riffoult   (D) Duclerc 

 

7) A conquista do Piauí está ligada aos nomes de Domingos Sertão e Domingos Jorge Velho. A atividade 

econômica que deu margem ao início da colonização desta área foi a: 

 (A) mineração    (B) pecuária 

 (C) pesca    (D) agricultura 

 

8) D. João VI determinou dois atos de ocupação de territórios estrangeiros. As regiões sul-americanas 

invadidas foram; 

 (A) Argentina e Paraguai   (B) Argentina e Bolívia 

 (C) Bolívia e Colômbia   (D) Guiana Francesa e Província Cisplatina 
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9) O governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, ia decretar a "derrama". O levante estava 

marcado justamente para a data de sua  execução. Entende-se por "derrama" a(o): 

(A) data das eleições municipais 

(B) enforcado dos principais conjurados 

(C) cobrança dos impostos atrasados 

(D) proibição do comércio próximo aos veios auríferos 

 

10) Algumas províncias não aceitavam placidamente a independência do Brasil. Na Bahia, D. Pedro I teve 

de enviar tropas com o objetivo de combater o General Madeira de Melo. Os nomes que se sobressaíram 

nesta campanha foram: 

(A) José Bonifácio e Pedro Lecor 

(B) Tomás Cavendish e Álvaro Macedo da Costa 

(C) Pedro Labatut e Tomás Cochrane 

(D) Almirante Grenfell e Brigadeiro Francisco  de Lima e Silva 

 

11) As medidas restritivas originárias das Cortes de Lisboa atingiram diretamente o governo de D. Pedro no 

Brasil. Contrariou o príncipe, inclusive, a ordem recebida de regressar ao reino para "completar sua 

educação".  Historicamente a data de 9 de janeiro de 1822 é conhecida como o Dia  do (a): 

 (A) Grito do Ipiranga   (B) Vitória 

 (C) Fico     (D) Primeira Constituição Imperial 

 

12) Foram realizações de Irineu Evangelista de Souza: 

(A) incentivo às exportações de borracha e vinho 

(B) primeiras construções rodoferroviárias e início da indústria naval 

(C) estímulo às imigrações européias e asiáticas para desenvolver nosso complexo industrial. 

(D) Retificação de rios de planalto,  a fim de possibilitar seu aproveitamento como aquavias. 

 

13) Podemos considerar como conseqüência da extinção do tráfico de escravos negros para o Brasil o (a): 

(A) aumento imediato da produção agrícola. 

(B) Eclosão da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. 

(C) Diminuição dos investimentos para a aquisição de novos escravos vindos do norte e nordeste. 

(D) Restauração das boas relações comerciais com a Inglaterra. 

 

14) A fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a criação do Colégio D. Pedro II, a Sabinada 

e a Cabanagem foram alguns fatos históricos ocorridos durante o governo de: 

 (A) Araújo Lima    (B) D. Pedro II 

 (C) Antônio Feijó   (D) Deodoro da Fonseca 

 

15) O Período Regencial foi agitado por freqüentes perturbações da ordem pública. O fato que determinou o 

término dessa fase de nossa história foi o (a) : 

 (A) Maioridade de D. Pedro II  (B) Dia do Fico 

 (C) Proclamação da República  (D) Guerra do Paraguai 

 

16) As revoluções Praieira e Balaiada verificaram-se respectivamente nos estados de (do): 

 (A) Pará e São Paulo   (B) Pernambuco e Bahia 

 (C) Pernambuco e Maranhão  (D) Pará e Bahia 

 

17) Integrou a Regência Trina Permanente ( 1831 / 1835) 

(A) Brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva 

(B) Senador Campos Vergueiro 

(C) Ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos 

(D) Deputado Bráulio  Muniz 

 

18) O aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda foi uma das causas da: 

 (A) Campanha contra Oribe  (B) Questão Christie 

 (C) Guerra do Paraguai   (D) Guerra contra Aguirre 

 

19) A modernização da cidade do Rio de Janeiro pelo prefeito Pereira Passos e a tentativa do higienista 

Osvaldo Cruz de erradicar a febre amarela e a varíola das terras cariocas são fatos ocorridos no governo de: 
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 (A) Afonso Pena    (B) Wenceslau Bras 

 (C) Epitácio Pessoa   (D) Rodrigues Alves 

 

20) A crise econômica de 1929 nos Estados Unidos da América: 

(A) afetou os produtores brasileiros  de café 

(B) acarretou sensível aumento de nossas exportações de manufaturados 

(C) provocou aumento das possibilidades do mercado de trabalho interno 

(D) não modificou nosso comércio exterior, porque não havia mercadorias para exportar 

 

 

CONCURSO CFS ESA/ 78 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 
Leia detidamente o texto abaixo e, em seguida, responda as questões de número 1 a 5. 

 

Um Regimento do rei de Portugal, datado de 1548, entregue ao governador-geral do Brasil em seu embarque 

para as terras brasileiras dizia: "O principal motivo por que se manda povoar o Brasil é a redução do gentio à fé 

católica....e convém atraí-los à paz para o fim da propagação da fé e aumento da povoação e comércio...Fica 

proibido fazer guerra ao gentio por mar e por terra, ainda que estejam levantados, sem licença do Governador 

ou dos Capitães..." 

 

1) Hodiernamente as tribos indígenas brasileiras são classificadas segundo a raça e a língua, desta forma 

podemos destacar como grupos principais: 

 (A) apaches e caraíbas   (B) maias e tamoios 

 (C) chavantes e incas   (D) tupis-guaranis e nuaruaques 

 

2) O gentio foi u dos elementos formadores da etnia brasileira; de sua miscigenação com o branco e desse 

com o negro, resultaram respectivamente, os tipos mestiços: 

 (A) mamelucos e mulatos   (B) amarelos e caboclos 

 (C) cafuzos e mulatos   (D) zoinos e mamelucos 

 

3) O rei de Portugal que assinou o Regimento citado no texto foi: 

 (A) D. Sebastião I   (B) D. Manuel I 

 (C) D. João III    (D) o regente D. João 

 

4) A povoação sulina que o governador-geral do Brasil, destinatário desse documento real, elevou à 

categoria de vila no seu último ano de administração foi a de (o): 

 (A) Rio de Janeiro   (B) Olinda 

 (C) Salvador    (D) Santo André da Borda do Campo 

5) O senhor de engenho foi uma conseqüência direta do ciclo da cana-de-açúcar no nordeste brasileiro, 

enquanto que o fazendeiro do sul, no século XIX, o foi do ciclo do: 

 (A) café     (B) algodão 

 (C) trigo     (D) borracha 

 

6) A cristianização era uma das tônicas do português-colonizador no Novo Mundo. Neste relevante papel, os 

inacianos se destacaram sobremodo. O termo inacianos é relativo a (ao): 

(A) Santo Inácio de Loyola, fundador dos colégios S. Pedro e S. Paulo. 

(B) Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus 

(C) Madre Inácia, primeira religiosa a vir para o Brasil 

(D) Padre José de Anchieta e seu contemporâneo Antônio Vieira, catequistas eméritos. 

 

7) Identifique, através de suas letras, o conjunto de afirmações corretas: 

 f) O Bandeirante Raposo Tavares chegou a atingir os contrafortes dos Andes 

 g) Fernão Dias Paes devassou os sertões de Goiás e Mato Grosso à procura de esmeraldas 

 h) O princípio do "Uti Possidetis" foi utilizado no arbitramento do Tratado de Santo Ildefonso. 

i) Ao negro devemos a coivara ou queimada – tentativa de preparar o solo para a agricultura 

j) O gado contribuiu para o desbravamento e ocupação do interior do Piauí 

l) No Brasil não era encontradiço o ouro de aluvião. 

m) A Guerra dos Mascates originou-se na região de Minas Gerais. 

Estão corretas as afirmações: 
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 (A) g, h, l    (B) f, h, j 

 (C) j, m     (D) f, l, m 

 

8) Jerônimo de Albuquerque e Manuel Mascarenhas foram os principais artífices da conquista para posterior 

colonização do Estado de (o): 

 (A) Pará   (B) Piauí (C) Sergipe  (D) Rio Grande do Norte 

 

9) No período compreendido entre 1580 e 1640, o Brasil , assim como as colônias ultramarinhas 

portuguesas, pertenceu a: 

 (A) Holanda  (B) França (C) Espanha  (D) Inglaterra 

 

10) A Companhia de Comércio do Maranhão, na Segunda metade do século XVII, possuía poderes 

monopolistas sobre o bacalhau, o azeite, o tráfico de escravos negros...Divergências entre seus dirigentes e 

parte da população local acarretou um movimento conhecido historicamente como: 

(A) Revolta de Amador Bueno  (B) Revolta de Beckmam 

 (C) Guerra dos Emboabas   (D) Revolta de Felipe dos Santos 

 

11) Nos primórdios de 1821, deixava o Brasil rumo a Portugal, D. João VI. O motivo que forçou o seu 

retorno foi: 

(A) D. Carlota Joaquina já não mais suportava viver num país tropical. 

(B) a França ameaçava invadir novamente a metrópole 

(C) a eclosão da Revolução Constitucionalista do Porto. 

(D) Os brasileiros forçaram o seu regresso com ameaças. 

 

12) A dissolução da Assembléia Constituinte, em 1824, motivou o seguinte fato histórico imediato: 

 (A) Confederação do Equador  (B) "Dia do Fico" 

 (C) Guerra da Cisplatina   (D) Abdicação de D. Pedro. 

 

13) O Ato Adicional de 1834 procurou a centralização do poder político no Brasil mediante o 

estabelecimento: 

 (A) das regências trinas   (B) da regência una 

 (C) da maioridade de D. Pedro  (D) do Município Neutro 

 

14) O personagem responsável pela fundação do Jardim Botânico , Academia Real Militar, Banco do Brasil 

e Biblioteca Pública em nosso País foi: 

 (A) D. Pedro I    (B) D. João VI 

 (C) D. Pedro II    (D) Floriano Peixoto 

 

15) A proclamação da independência do Brasil precedeu a todos os fatos histórico assinalados, exceto: 

(A) derrota do general Madeira na Bahia, frente aos nacionais. 

(B) os portugueses foram batidos pelo General Lecor na Província Cisplatina 

(C) José Bonifácio deixou o ministério e passou a apoiar seus irmãos. 

(D) D. Pedro recebeu do Senado da Câmara o título de "Defensor Perpétuo do Brasil" 

 

16) A proibição do tráfico de escravos para o Brasil e a lei que declarou livres os escravos com mais de 65 

anos são conhecidas respectivamente, como leis: 

 (A) Áurea e Rio Branco   (B) Ventre Livre e Rui Barbosa 

 (C) Joaquim Nabuco e Sexagenários (D) Eusébio de Queirós e Saraiva-Cotegipe 

 

17) O partido político que, durante o início do Segundo Império propugnou por uma maior autonomia das 

províncias foi o: 

 (A) Conservador    (B) Timbira 

 (C) Liberal    (D) Republicano Paulista 

 

18) A higienização da cidade do Rio de Janeiro, sob a orientação de Osvaldo Cruz, realizou-se no governo 

de: 

 (A) Rodrigues Alves   (B) Afonso Pena 

 (C) Pereira Passos   (D) Campos Sales 
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19) O fato histórico marcante que, a partir do início da última década de 60, motivou um movimento de 

interiorização dos brasileiros para o Estado de Goiás foi: 

(A) a descoberta de minas de ouro na região 

(B) a criação da Zona Franca de Manaus 

(C) a mudança da capital Federal para Brasília 

(D) o estímulo proporcionado pelo governo à plantação de soja 

 

20) Os fatos históricos abaixo não estão em ordem cronológica. Numere-os de (1) a (6), partindo do fato 

mais remoto para o mais recente. Para ajudá-lo, já numeramos o primeiro (1) e o último (6) fatos ocorridos. 

Em seguida, procure a opção-resposta que se identifica com a sua solução. 

 (   ) Participação do Brasil na Segunda  Guerra Mundial 

 (6 ) Criação da Petrobrás 

 (   ) tropas brasileiras policiam o Atlântico durante a Primeira Guerra Mundial 

 ( 1) Primeiras estradas de ferro no Brasil, graças à iniciativa de Mauá 

 (   ) Rui Barbosa representa o Brasil na Conferência da paz em Haia 

 (   ) Epitácio Pessoa comemora o centenário da Independência 

 (A) 5, 6, 2, 1, 3, 4   (B) 4, 6, 2, 1, 5, 3 

 (C) 4, 6, 3, 1, 2, 5   (D) 5, 6, 3, 1, 2, 4 

 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 79 

1) O ciclo português de navegação em demanda das especiarias das Índias realizou-se: 

(A) em direção ao ocidente  (B) pelo estreito de Magalhães 

(C) através do mar Mediterrâneo  (D) contornando o Continente africano 

 

2) Rei português à época do Descobrimento do Brasil: 

 (A) D. Manuel I  (B) D. João III (C) D. Sebastião I (D) D. João IV 

 

3) Ponto extremo meridional da colonização portuguesa na América: 

 (A) Amapá    (B) Forte dos Reis Magos 

(C) Sacramento    (D) Santo André da Borda do Campo 

 

4) As Sesmarias eram lotes de terras: 

(A) arrendadas por senhores de engenho. 

(B) Que o governo português tomou dos indígenas 

(C) Doados aos colonos para iniciarem uma atividade econômica 

(D) Reservados pelos donatários para a criação de gado. 

 

5) O Regimento Real de 1548 criava o cargo de governador 

(A) acabar com o sistema de capitanias. 

(B) Expulsar os franceses do Rio de Janeiro 

(C) Dar favor e ajuda às capitanias 

(D) Premiar Tomé de Souza pelos serviços prestados à Coroa Portuguesa 

 

6) Elemento econômico que determinou a introdução do braço africano e intensificação do tráfico negreiro 

no Brasil: 

 (A) açúcar (B) mineração  (C) café  (D) pau-brasil 

 

7) A autoridade do Brasil-Colônia encarregada dos negócios judiciais era o: 

 (A) Provedor-Mor   (B) Ouvidor-Mor 

 (C) Alcaide    (D) Governador-Geral 

8) Elemento determinante da vinda da família real para o Brasil: 

(A) invasão de Portugal pelos franceses. 

(B) Invasão holandesa 

(C) União das monarquias ibéricas 

(D) Elevação do Brasil a Reino-Unido 

 

9) Causa próxima da Inconfidência  Mineira: 

(A) delação de Joaquim Silvério dos Reis 

(B) execução de Felipe dos Santos 
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(C) cobrança dos impostos devidos à coroa 

(D) prisão de Tiradentes 

 

10) O período de governo do Conde João Maurício de Nassau está marcado por uma política de: 

 (A) intolerância religiosa   (B) grandes melhoramentos na cidade de Salvador. 

 (C) perseguição aos senhores de engenho (D) aproximação com os senhores de engenho 

 

11) Estabeleça a ordem cronológica correta: 

(A) Conjuração Mineira – Revolta de Beckmam – Abertura dos Portos 

(B) Guerra dos Mascates – Revolta de Beckmam – Conjuração Mineira. 

(C) Guerra dos Mascates – Revolta contra as Casa de Fundição – Conjuração Mineira. 

(D) Revolta de Beckmam – Conjuração Mineira – Guerra dos Mascates 

 

12) Devido às dificuldades criadas pelos índios que habitavam a região dos Sete povos das Missões, 

Portugal e Espanha resolveram anular o Tratado de: 

 (A) Madri (B) Lisboa  (C) Utrecht (D) Santo Ildefonso 

 

13) A guerra da Independência foi particularmente intensa nas províncias: 

 (A) Sergipe e Alagoas   (B) Minas Gerais e São Paulo 

 (C) Ceará e Pernambuco   (D) Bahia e Cisplatina 

 

14) Movimento sedicioso, ocorrido no Maranhão, pacificado por Caxias: 

 (A) Sabinada    (B) Balaiada 

 (C) Cabanada    (D) Revolução Farroupilha 

 

15) O Período Regencial (1831-1840) caracterizou-se politicamente por: 

(A) estabilidade de governo 

(B) instituição do regime presidencialista. 

(C) Gênese das idéias republicanas. 

(D) Eclosão de graves movimentos sediciosos no País 

 

16) A política externa do 2  Reinado teve como característica principal: 

(A) a proclamação da República Juliana 

(B) as lutas contra os estados platinos 

(C) as questões de limites com a França 

(D) a participação de Alexandre de Gusmão 

 

17) Países integrantes com o Brasil da chamada "Tríplice Aliança", na guerra do Paraguai: 

 (A) Argentina e Chile   (B) Argentina e Uruguai 

 (C) Bolívia e Chile   (D) Bolívia e Uruguai 

 

18) O atual Uruguai estava anexado ao Brasil com a denominação de: 

 (A) Território das Missões  (B) Colônia do Sacramento 

 (C) Província Cisplatina   (D) República Oriental do Uruguai 

 

19) A Campanha de canudos é um episódio histórico ligado ao governo de: 

 (A) Deodoro da Fonseca   (B) Rodrigues Alves 

 (C) Prudente de Morais   (D) Campos Sales 

 

20) A criação da Petrobrás, com a finalidade de defender e explorar o petróleo no Brasil, é obra do governo 

de: 

 (A) Getúlio Vargas   (B) Costa e Silva 

 (C) Eurico Dutra    (D) Arthur Bernardes 

 

 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 80 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

1) A pacificação das tribos indígenas chefiadas por Cunhambebe ocorreu no governo de: 

 (A) Duarte da Costa   (B) Mem de Sá 
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 (C) Tomé de Souza   (D) Lourenço da Veiga 

 

2) A primeira tentativa de colonização do Ceará foi realizada por: 

 (A) Cristovão de Barros   (B) Pedro Teixeira 

 (C) Jerônimo de Albuquerque  (D) Pero Coelho de Souza 

 

3) A bandeira chefiada por Fernão Dias Pais partiu a procura de esmeraldas e foi de (da): 

 (A) Cabo Frio ao Maranhão  (B) São Paulo até Minas Gerais 

 (C) Guanabara até Cananéia  (D) Guanabara ao Maranhão 

 

4) O ouro em Coxipó-Mirim foi descoberto por: 

 (A) Pero Lobo    (B) Antônio Dias Adorno 

 (C) Pascoal Moreira Cabral  (D) Antônio Cabral leme 

 

5) D. Luiz de Rojas e Borjas foi morto no combate de (do): 

 (A) Mata Redonda   (B) Porto Calvo 

 (C) Monte das Tabocas   (D) Monte de Bom Jesus 

 

6) Duguay-Trouin exigiu rendição do governador do Rio de Janeiro, chamado: 

 (A) Pedro de castro Morais  (B) Jerônimo de Albuquerque 

 (C) Antônio de Albuquerque  (D) Francisco de Castro Morais 

 

7) A expedição que conquistou a Guiana francesa, em 1809, era: 

 (A) Antônio Maciel   (B) Pero Coelho da Rocha 

 (C) José Lisboa    (D) Manuel Marques    

 

8) A revolta de caráter republicano, ocorrida em Pernambuco, durante o governo de D. João VI: 

 (A) Revolução de 1817   (B) Confederação do Equador 

 (C) Inconfidência Mineira   (D) Revolução Constitucional do Porto 

 

9) Com relação ao 'Fico" a petição com oito mil assinaturas foi lida ao príncipe por; 

 (A) José Clemente Pereira   (B) Francisco de Sampaio 

 (C) José Bonifácio   (D) Antônio Carlos 

 

10) As províncias que aderiram à Revolução de 1824 foram: 

(A) Ceará – Rio Grande do Sul – Pará 

(B) Ceará – Rio Grande do Norte – Paraíba 

(C) Pará – Bahia – Ceará 

(D) Paraíba – Rio Grande do Sul – Ceará 

 

11) D. Pedro I, após abdicar em nome de seu filho menor D. Pedro de Alcântara, nomeou como tutor do 

futuro Imperador brasileiro: 

 (A) José Bonifácio   (B) Deputado Antônio Carlos 

 (C) Líbero Badaró   (D) Senador Vergueiro 

 

12) Com a morte de D. Pedro I, em 1834, desapareceu o partido: 

 (A) Republicano  (B) Moderado (C) Caramuru  (D) Jurujuba 

 

13) Na Guerra dos farrapos, no Combate de Fanfa, caiu prisioneiro as forças legais: 

 (A) Amorim Bezerra   (B) Bento Gonçalves da Silva 

 (C) Bento Manuel Ribeiro   (D) Davi Canabarro 

 

14) Na campanha contra Atanásio Aguirre, Tamandaré declarou bloqueados os portos de: 

 (A) Entre Rios e Salto   (B) Paissandu e Vila de Melo 

 (C) Salto e Paissandu   (D) Vila de Melo e Entre Rios 

 

15) A Lei que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil recebeu a denominação de seu idealizador: 

 (A) Eusébio de Queirós   (B) Nabuco de Araújo 

 (C) Joaquim Nabuco   (D) Rui Barbosa 
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16) A Questão do Território do Amapá com a França foi resolvida no governo de: 

 (A) Prudente de Morais   (B) Campos Sales 

 (C) Hermes da Fonseca   (D) Nilo Peçanha 

 

17) No governo de Nilo Peçanha ocorreu a: 

(A) Terceira Conferência Pan-Americana 

(B) A Questão da Ilha de Trindade 

(C) A Campanha Civilista 

(D) A Questão do Acre 

 

18) No governo de Venceslau Brás ocorreu a: 

 (A) Revolta do Forte de Copacabana (B) Conferência de Paris 

 (C) Conferência de Haia   (D) Fim da Questão do Contestado 

 

19) A promulgação do Código Civil da República ocorreu no governo de: 

 (A) Venceslau Brás   (B) Epitácio Pessoa 

 (C) Delfim Moreira   (D) Hermes da Fonseca 

 

20) As grandes obras para aproveitamento do potencial hidrelétrico das quedas de Paulo Afonso tiveram 

início no governo de: 

 (A) Café Filho    (B) Juscelino Kubitscheck 

 (C) Eurico Dutra    (D) José Linhares 

 

CONCURSO CFS ESA/ 81 

1) O famoso Quilombo dos Palmares, em 1695, na serra alagoana da barriga, foi exterminado pelo sertanista 

de contrato denominado: 

 (A) Domingos Jorge Velho  (B) Manoel Borba Gato  

 (C) Garcia Rodrigues   (D) Domingos Barbosa Calheiros 

 

2) A conquista do Ceará foi tentada desde o começo do século XVIII, sem sucesso, por Pêro Coelho de 

Souza, somente em 1611 fundava-se o forte e a ermida de N. S. do Amparo, origem da Vila de Fortaleza, 

por: 

 (A) Alexandre de Moura   (B) Jerônimo de Albuquerque 

 (C) Martin Soares Moreno  (D) Cristovão de Barros 

 

3) O regime de capitanias hereditárias, a ser introduzido no Brasil, não constituía novidade em Portugal, 

pois , em 1504. D. Manuel I havia criado a capitania hereditária da Ilha de São João, depois denominada: 

 (A) Fernando de Noronha   (B) São Tomé 

 (C) Açores    (D) Porto Santo 

 

4) Em Decreto de setembro de 1821, as Cortes Portuguesas determinavam a volta de D. Pedro à terra natal; 

mobilizaram-se  ao patriotas brasileiros e foi redigido um manifesto para que o príncipe permanecesse no 

Brasil; redigiu tal manifesto: 

 (A) Hipólito José da Costa  (B) José Clemente Pereira 

 (C) José Bonifácio de Andrade e Silva (D) Frei Francisco de S. Teresa 

 

5) Entre as reações contra a dominação portuguesa, a primeira manifestação nativista foi a: 

(A) Guerra dos Mascates   (B) Guerra dos Emboabas 

(C) Revolta de Beckmam   (D) Aclamação de Amador Bueno 

 

6) Em 28 de janeiro de 1808, o príncipe D. João expediu a Carta Régia que determinava a abertura dos 

portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Tal fato histórico ocorreu: 

 (A) em Pernambuco   (B) no Rio de Janeiro 

 (C) na Bahia    (D) em São Paulo 

 

7) Em 9 de maio de 1624 chegavam os holandeses em Salvador, sob o comando de Jacob Willekens. O 

governador da Bahia, que foi preso de armas nas mãos, chamava-se: 

 (A) Matias de Albuquerque  (B) Marcos Teixeira 

 (C) Antão Mesquita   (D) Diogo de Mendonça Furtado 
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8) Durante a chamada União Ibérica, inúmeras incursões estrangeiras sofreu o território brasileiro; entre 

elas, destaca-se a realizada em 1591, contra Santos, realizada por: 

 (A) Eduardo Fenton   (B) Jaime Lancaster 

 (C) Roberto Withrington   (D) Tomás Cavendish 

9) Depois do Tratado de Tordesilhas, foi assinado em 1750 o famoso Tratado de Madrid, que seria anulado 

em 1761 pelo Tratado de: 

 (A) El Pardo  (B) Lisboa (C) Utrecht  (D) Santo Ildefonso 

 

10) Na esquadra de Pedro Álvares Cabral, vinham alguns dos  mais notáveis navegantes, entre eles, um 

notável navegador que participara da viagem de Vasco da Gama. Chamava-se: 

 (A) Vasco de Ataíde   (B) Gaspar de Lemos 

 (C) Nicolau Coelho   (D) Sancho de tovar 

 

11) No século XVIII foram encontrados diamantes no Arraial do Tijuco, hoje diamantina . Tal descoberta 

inclui-se no: 

 (A) Grande Ciclo do Ouro   (B) Ciclo de Povoamento 

 (C) Ciclo de Ouro de lavagem  (D) Ciclo do Sertanismo de Contrato 

 

12) Os motivos da criação de um Governo-Geral para o Brasil foram expressos na introdução ao Regimento 

que trouxe o primeiro governador, pelo Rei de Portugal, cujo nome era: 

 (A) D. João I (B) D. João II  (C) D. João IV  (D) D. João III 

 

13) Em  março de 1649, D. João IV criava uma companhia cujo principal objetivo era o comércio de 

Portugal com o Brasil: 

(A) Companhia Geral do Comércio do Maranhão. 

(B) Companhia Geral do Comércio do Brasil. 

(C) Companhia das Índias Ocidentais 

(D) Companhia das Índias Orientais 

 

14) No dia 7 de abril de 1831, D. Pedro abdicou através do seguinte documento: "Usando do direito que a 

Constituição me concede declaro que hei mui voluntariamente abdicado na pessoa do meu amado e prezado 

filho, o Sr. Dom Pedro de Alcântara Boa Vista, 7 de abril de 1831." Devido a este ato, assumiu o governo do 

Brasil na ocasião: 

 (A) D. Pedro II (B) Padre Feijó  (C) José Bonifácio (D) Uma Regência Trina Provisória 

 

15) O  período de 1831 a 1850 foi um  dos mais  agitados da  História do  Brasil,  com a realização de várias 

revoltas no país.  Assinale a revolta  iniciada  no governo  regencial  e somente  sufocada  após a decretação 

da maioridade de D. Pedro II: 

 (A) Sabinada    (B) Farroupilha 

 (C) José Bonifácio   (D) Revolta liberal de S. Paulo e Minas Gerais 

 

 

16) Em 1844, o Império brasileiro adotou a política do protecionismo alfandegário, abandonando a política 

econômica do livre cambismo. Era a chamada Tarifa Alves Branco. A Tarifa Alves Branco proporcionou: 

(A) prejuízo às indústrias brasileiras. 

(B) Pagamento de menores tarifas, pelos produtos estrangeiros, na alfândega do Brasil. 

(C) Aumento nos preços dos produtos estrangeiros no Brasil. 

(D) Um grande benefício à Inglaterra, principal exportadora de manufaturados para o Brasil. 

 

 

17) A política externa do 2  Reinado do Brasil foi marcada por um envolvimento em constantes lutas na 

Bacia do Prata, durante quase 20 anos. Sobre estas lutas a assertativa correta é: 

(A) as nossas intervenções no Uruguai foram em favor do Partido Blanco e contra o Partido Colorado, 

rival tradicional da política brasileira na região. 

(B) O Presidente do Uruguai em 1864 era Atanásio Aguirre, deposto pelas forças brasileiras que 

colocaram à frente do governo uruguaio Venâncio Flores, favorável ao Brasil. 

(C) O desejo de Oribe, de formar o "Paraguai Maior", foi uma das causas da luta do Brasil contra este 

caudilho. 
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(D) Uma das causas da Guerra do Paraguai foi o desejo de Solano Lopes de restabelecer o Vice-Reino 

do Prata. 

 

18) Floriano Peixoto foi considerado o "Consolidador da República", pois, apoiado pelo Exército, pelo 

Partido Republicano Paulista e pela população, principalmente do Rio de Janeiro, conseguiu, durante o seu 

período de governo, resistir a diversos movimentos que ameaçavam a consolidação do regime republicano 

no Brasil. Destes movimentos, os mais importantes foram a Revolta da Esquadra de Custodio de Melo e a 

Revolução Federalista. Uma das causas da Revolta da Esquadra e da Revolução Federalista, acima citada 

foi: 

(A) a dissolução do Congresso Nacional pelo Presidente Floriano. 

(B) A não realização de eleições para Presidente da República logo após a renúncia de Deodoro da 

Fonseca. 

(C) O desejo dos revoltosos de restaurar o Regime Monárquico no Brasil. 

(D) A não aceitação da vacina obrigatória. 

 

19) A revolução de 1930, derrubando a República Velha, deu início a uma nova fase de nossa história. A 

República Nova, sob a liderança de Getúlio Vargas, implantou profundas modificações no Brasil, gerando 

insatisfações. Uma das reações contra Getúlio Vargas foi a Revolução de 1932 em São Paulo, chefiada por 

Isidoro Dias Lopes, que exigia: 

(A) maior centralização da política do Governo Federal. 

(B) Elaboração de uma nova Constituição. 

(C) Extinção do Partido Comunista Brasileiro. 

(D) Implantação da política de nomeações de interventores para os governos estaduais. 

 

20) No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se e até a posse do novo Presidente eleito, por 

voto popular, o Brasil teve três presidentes. Assinale o presidente desta fase, deposto pelo General Lott sob a 

argumentação de que ele iria impedir a posse do novo presidente vencedor das eleições: 

 (A) Carlos Luz (B) Café Filho  (C) Nereu Ramos  (D) Jurandir Mamede 

 

CONCURSO CFS ESA/ 82 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 
1) O Brasil nos seus primeiros 30 anos da descoberta foi praticamente abandonado por Portugal, que estava 

interessado em explorar: 

 (A) as Índias    (B) o seu comércio com a Holanda 

 (C) o México    (D) as suas riquezas internas 

 

2) Correlacione os estados com os eventos da coluna da esquerda e assinale a resposta que contém a 

seqüência correta: 

 (   ) Sabinada    1- Rio Grande do Sul 

 (   ) Farroupilha    2- Rio Grande do Norte 

 (   ) Cabanagem    3- Grão-Pará 

 (   ) Balaiada    4- São Paulo 

      5- Bahia 

      6- Maranhão 

      7- Rio de Janeiro 

 (A) 6 – 7 – 2 – 4    (B) 1 – 4 – 7 – 2 

 (C) 5 – 1 – 3 – 6     (D) 3 – 1 – 6 – 4  

 

3) No Brasil, em 1844, com a não renovação do Tratado de Comércio com a Inglaterra e com publicação de 

Tarifa Alves Branco inicia-se a política econômica conhecida como: 

 (A) Liberal    (B) Protecionista 

 (C) Fisiocrática    (D) Livre Cambista 

 

4) O surgimento de 62 empresas industriais, 14 bancos, 20 companhias de navegação, 23 de seguros, 8 

ferrovias e outros empreendimentos do decênio posterior a 1850, no Brasil, relaciona-se com: 

(A) disponibilidade de capitais resultantes da extinção do tráfico negreiro intercontinental. 

(B) A política de livre-cambismo do Império. 

(C) A ampliação do mercado interno como decorrência da abolição da escravatura naquela década. 

(D) Aos crescentes investimentos estrangeiros interessados na industrialização do Brasil. 
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5) A existência de "produtos reis" ou " ciclos" em nossa economia resultou da(o): 

 (A) dependência do mercado externo (B) pequena visão econômica dos dirigentes portugueses 

 (C) do nosso clima tropical  (D) predomínio do latifúndio 

 

6) O Brasil sofreu uma intensa imigração na segunda  metade do século XIX, causada essencialmente pela: 

 (A) decadência da agricultura  (B) liberação do tráfico escravo 

 (A) necessidade de crédito  (D) expansão da lavoura cafeeira 

 

7) O período republicano brasileiro, iniciado em 1889, atravessou fases bem distintas, das quais destacamos 

a seguinte: 

(A) um período de longa ditadura , que só terminou com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. 

(B) Uma fase parlamentarista, no governo Juscelino Kubitscheck. 

(C) Surgimento na década de 30, da Ação Integralista Brasileira e da Aliança Nacional Libertadora, 

constituindo-se nos primeiros movimentos políticos nacionais com orientação ideológica. 

(D) A chamada República "Café com Leite" na República Nova. 

 

8) A cultura do tabaco, praticada no Recôncavo Baiano, foi importante economicamente porque: 

(A) servia às trocas no setor de consumo interno. 

(B) Servia às trocas realizadas com as comunidades primitivas. 

(C) Era utilizado no escambo na África. 

(D) Era o principal produto exportado para a Europa 

9) Os chamados barões do café, que constituíram um dos mais poderosos setores proprietários da 

monarquia imperial brasileira. Tinham como suporte econômico principal as fazendas da província: 

 (A) Rio de Janeiro   (B) Espírito Santo 

 (C) São Paulo    (D) Paraná 

 

10) A fundação do Colégio dos Jesuítas, de que se originou a Via de S. Paulo do Campo de Piratininga, em 

1554, ocorreu na administração de: 

 (A) D. Duarte da Costa   (B) Mem de Sá 

 (C) Tomé de Souza   (D) D. Luís de Brito e Almeida 

 

11) As duas batalhas dos Guararapes, travadas em 1648 e 1649, resultaram em vitórias das forças  luso-

brasileiras e contribuíram para apressar o término da ocupação dos: 

 (A) franceses no Maranhão  (B) franceses no Rio de Janeiro 

 (C) holandeses em Salvador  (D) holandeses em Pernambuco 

 

12) A organização conhecida como Cavaleiros da Luz era: 

(A) uma sociedade secreta absolutista. 

(B) Uma sociedade secreta liberal que adota prática terroristas 

(C) Uma Loja Maçônica de difusão da ideologia liberal. 

(D) Uma organização filantrópica antiescravista. 

 

13) Dentre os deputados brasileiros eleitos para colaborar no projeto de Constituição destinado ao Reino 

Unido de Portugal e Algarves. Destacou-se na defesa da autonomia brasileira contra os projetos 

recolonizadores: 

 (A) Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (B) Padre Diogo Antônio Feijó 

 (C) Pedro de Araújo Lima   (D) Francisco Muniz Tavares 

 

14) A economia açucareira no Brasil desenvolveu uma sociedade que se caracterizava por: 

(A) mobilidade social, democracia e representatividade. 

(B) Estrutura de castas, desigualdade e representatividade política. 

(C) Desigualdade social e oligarquia política 

(D) Mobilidade social e oligarquia política. 

 

15) O trinômio que constitui a base do programa administrativo de Juscelino Kubitscheck era: 

(A) indústria, pecuária e agricultura.  

(B) estradas, energia e transporte 

(C) agricultura, extrativismo mineral e industrial. 
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(D) Comércio exterior, balança de pagamento e combate a inflação 

 

16) Nas eleições para a substituição de Nilo Peçanha (1910), as duas forças políticas que se contrapunham 

era: 

 (A) Industrialismo x Agrarismo  (B) Civilismo x Militarismo 

 (C) Totalitarismo x Democracia  (D) Parlamentarismo x Presidencialismo 

 

17) É conseqüência da "Política dos Governadores" de Campos Sales. 

(A) o fortalecimento da União.   

(B) o incentivo à industrialização 

(C) o predomínio político  de Minas e São Paulo 

(D) a organização de novos partidos políticos 

 

18) É marco inicial do Movimento Tenentista na República Velha: 

 (A) Coluna Prestes   (B) Levante do Forte de Copacabana 

 (C) Revolução Paulista de 1924.  (D) Revolução de 1930. 

 

19) A implantação do Estado Novo por Vargas, em 1937, provoca a: 

 (A) defesa do liberalismo econômico (B) adoção de um excessivo federalismo. 

 (C) organização da justiça eleitoral  (D) dissolução de todos os partidos políticos 

 

20) Dentre as grandes iniciativas no início do governo Geisel, encontramos o (a): 

(A) ampliação do mar territorial brasileiro. 

(B) Criação do Proterra e do Funrural. 

(C) Elaboração do I PND. 

(D) Acordo nuclear firmado com a Alemanha 

 

 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 83 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

1) Os chefes da mais longa das revoluções brasileiras, a Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, ocorrida no 

atual Rio Grande do Sul, proclamaram a chamada República: 

 (A) Juliana (B) Piratini (C) Gaúcha (D) Federativa 

 

2) Uma conseqüência da união das monarquias ibéricas foi a invasão holandesa no Nordeste, conhecida 

como a "Guerra do Açúcar". O vulto que se destacou na luta contra o invasor holandês foi: 

 (A) Matias de Albuquerque  (B) Domingos Fernandes Calabar 

 (C) Maurício de Nassau   (D) Peter Heyn. 

 

3) O presidente da República que criou o Banco Central da República e o Banco Nacional da Habitação, 

implantando inclusive o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, foi: 

 (A) Artur da Costa e Silva   (B) Ernesto Geisel 

 (C) Emílio Garrastazu Médici  (D) Humberto de Alencar Castelo Branco 

 

4) Durante a frase republicana, houve um período em que se destacou a supremacia dos dois estados 

eleitoral e economicamente mais fortes, conhecida como a "República Café-com-Leite", Os estados em 

questão foram: 

 (A) São Paulo e Minas Gerais  (B) Minas Gerais e Rio de Janeiro 

 (C) Rio de Janeiro e Paraná  (D) São Paulo e Rio de Janeiro 

 

5) O estilo arquitetônico entitulado barroco foi amplamente utilizado nas construções em cidades de Minas 

Gerais como: 

 (A) Juiz de Fora e Ubá   (B) Pirapora e Itajubá 

 (C) Tiradentes e Betim   (D) Vila Rica e Sabará 

 

6) Entre os anos de 1762 e 1777, o Brasil teve de enfrentar lutas armadas na região da Colônia de 

Sacramento, no sul do País. A nação envolvida com estes ataques foi: 

 (A) França (B) Espanha (C) Holanda (D) Inglaterra 
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7) Os lemas "senta a pua"e a "a cobra fumando" lembram a participação histórica do Brasil na: 

 (A) Guerra do Paraguai   (B) II Guerra Mundial 

 (C) I Guerra Mundial   (D) Campanha contra Oribe 

 

8) A evolução cultural do Brasil-Colônia muito deve às Ordens Religiosas. A que mais se destacou no 

cenário cultural foi a dos: 

 (A) jesuítas (B) beneditinos (C) dominicanos  (D) franciscanos 

 

9) O Tratado assinado entre Portugal e Espanha, em 1750, que estabeleceu as fronteiras entre os domínios 

espanhóis e  portugueses na América do Sul, que corresponde à feição atual do Brasil, foi o tratado de: 

 (A) Santo Ildefonso   (B) Madrid 

 (C) Tordesilhas    (D) El Pardo 

 

10) Um dos principais motivos que levaram o Príncipe D. Pedro a proclamar a Independência do Brasil foi: 

(A) atendimento à solicitação feita por D. João VI. 

(B) Pressão exercida pelas Cortes de Lisboa sobre o Brasil. 

(C) Invasão de terras brasileiras por espanhóis. 

(D) Idéias separatistas na Província de São Paulo. 

 

11) No início do governo imperial de D. Pedro I, houve a Revolução da Cisplatina que culminou com a 

independência do país chamado: 

 (A) Bolívia (B) Paraguai (C) Argentina (D) Uruguai 

12) Nossas fronteiras terrestres no norte do Brasil estão intimamente ligadas ao grande vulto reconhecido 

como o "Pai da Diplomacia Brasileira",  ou seja, o: 

 (A) Barão de Ladário   (B) Barão do Rio Branco 

 (C) Visconde de Caravelas  (D) Marquês de São Vicente 

 

13) Com a Independência do Brasil tivemos a nossa primeira Constituição, que foi outorgada por D. Pedro I 

no ano de: 

 (A) 1824 (B) 1840 (C) 1822 (D) 1831 

 

14) No período imperial de D. Pedro II, o produto econômico  que mais se destacou e que ainda é uma 

importante fonte de divisas para o Brasil, foi o: 

 (A) algodão (B) café  (C) cacau (D) milho 

15) Podem ser listados como fatos relacionados diretamente ao governo de Mem de Sá: 

(A) invasão da Guanabara e fundação de Salvador. 

(B) Construção dos fortes de Bertioga e Ilhéus e término dos ataques indígenas no Nordeste. 

(C) Fundação do Rio de Janeiro e expulsão dos huguenotes do Brasil. 

(D) Chegada de grandes levas de imigrantes de Alentejo e Minho, assim como a descoberta de que o 

Brasil não era uma ilha como se pensava até então: 

 

16) Identifique o colonizador português responsável pela introdução da cana-de-açúcar em São Paulo e a 

fundação das vilas de São Vicente e Santo André. 

 (A) Tomé de Souza   (B) Brás Cubas 

 (C) Duarte da Costa   (D) Martin Afonso de Souza 

 

17) A comercialização do fumo, durante o período do Brasil-Colônia foi ativada, visando: 

(A) ao processo de industrialização do País. 

(B) à permuta com produtos têxteis originários da península Itálica . 

(C) à troca por escravos negros africanos. 

(D) satisfazer as necessidades das indústrias de tabaco instaladas no Brasil. 

 

18) O descumprimento por parte da Companhia de Comércio do Maranhão de suas obrigações gerou um 

conflito denominado: 

 (A) Guerra dos Emboabas   (B) Revolta de Felipe dos Santos 

 (C) Guerra dos Mascates   (D) Revolta de Manuel Beckmam 
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19) A elevação de Recife à categoria de vila, a evidente predominância dos senhores agrários de Olinda na 

vida política da região e a proposta de independência de Pernambuco por Bernardo Vieira de Melo são 

alguns dos fatos históricos vinculados a: 

 (A) Conjuração Mineira   (B) Guerra dos Emboabas 

 (C) Revolta de Vila Rica   (D) Guerra dos Mascates 

 

20) A mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro foi motivado pelo(s) seguinte(s) fator(es): 

(A) invasão holandesa à Bahia e Pernambuco. 

(B) exploração do ouro no Centro-Sul e a necessidade de se aprimorar a defesa contra as pretensões 

expansionistas estrangeiras. 

(C) melhores condições do porto do Rio de Janeiro e facilidade de maior divulgação cultural entre 

Portugal e o Brasil. 

(D) tentativa de interiorização da administração colonial portuguesa. 

 

CONCURSO AO CFS ESA/ 84 

1) A expansão marítima de Portugal, no século XV, visava: 

(A) à centralização do poder. 

(B) à expansão portuguesa na Europa. 

(C) à implantação de uma economia agrária colonial. 

(D) à ocupação e utilização das áreas afro-asiáticas. 

 

2) O Tratado de Tordesilhas representa: 

(A) a tomada de posse do Brasil pelos portugueses. 

(B) o declínio do expansionismo espanhol. 

(C) o março inicial do processo de partilha colonial. 

(D) o início da colonização do Brasil. 

 

3) A adoção no Brasil do sistema de donatários feita por Portugal foi determinada entre outros fatores 

pelo(a): 

(A) experiência bem sucedida com o sistema de outras colônias portuguesas. 

(B) necessidades de explorar o pau-brasil no litoral brasileiro, devido às incursões francesas. 

(C) Intenção de promover as Entradas e Bandeiras no interior do Brasil. 

(D) Imitação do sistema implantado pelos franceses nas colônias sul-africanas. 

 

4) Em relação ao poder político no período colonial brasileiro, podemos dizer  que: 

(A) era fortemente centralizado e se expressava pelo franco domínio da Coroa Portuguesa. 

(B) Estava dividido em dois grupos igualmente expressivos e poderosos, os comerciantes portugueses e 

os latifundiários brasileiro. 

(C) Era exercido formalmente pela coroa, mas, de fato, pela burguesia mercantil. 

(D) Embora formalmente centralizado era detido de fato pelos proprietários rurais, que o exerciam 

através das administrações municipais. 

5) As Câmaras Municipais, no período colonial. 

(A) constituíam o Poder Legislativo colonial. 

(B) Representavam o poder popular. 

(C) Expressavam o poder da aristocracia rural. 

(D) Representavam o poder da coroa  portuguesa. 

 

6) O principal interesse da metrópole portuguesa em relação ao Brasil centrava-se na: 

(A) produção de gênero alimentício para suprir o déficit do trigo português. 

(B) Busca de uma compensação pela perda de territórios para os árabes na África. 

(C) Obtenção de produtos complementares à economia européia, rentáveis no mercado mundial. 

(D) Expansão da pecuária para abastecer de carnes e couro a população ibérica. 

 

7) A Inconfidência Baiana de 1798 teve como causa a: 

(A) decadência da produção do ouro.  

(B) instalação das Casas de Fundição 

(C) insatisfação das populações mais humildes 

(D) invasão holandesa na Bahia 
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8) O Tratado de Comércio e Navegação de 1810, entre Inglaterra e Portugal, contribuiu para: 

(A) impedir o desenvolvimento industrial do Brasil. 

(B) Fortalecer a classe dos comerciantes portugueses. 

(C) Implantar o sistema de companhias privilegiadas. 

(D) Preservar o regime monárquico no Brasil. 

 

9) A Constituição de 1824, jurada por D. Pedro I, a 24 de março  estabeleceu entre os poderes aquele que 

seria considerado a "chave de toda organização política". Estamos falando do Poder: 

 (A) Liberal (B) Legislativo  (C) Moderador  (D) Popular 

 

10) É conseqüência da Política dos Governadores de Campos Sales: 

(A) A condenação da política de valorização do café. 

(B) A organização de novos partidos políticos. 

(C) O incentivo à industrialização. 

(D) O predomínio político de Minas Gerais e São Paulo 

 

11) A implantação do Estado Novo por Vargas, em 1937, provocava a: 

(A) adoção de um excessivo federalismo  

(B) ascensão ao poder da Ação Integralista. 

(C) Dissolução de todos os partidos políticos. 

(D) Organização da Justiça Eleitoral 

 

12) A chamada "Questão Social", durante o Estado Novo (1937/1945), caracterizou-se, entre outros 

aspectos, pela: 

(A) intervenção estatal em todos  os setores trabalhistas. 

(B) Permissão para a livre contratação entre os operários e os empresários. 

(C) Elaboração de uma legislação de greve considerada permissiva. 

(D) Eliminação da figura do dirigente sindical chamado pelego. 

 

13) Dentre as grandes iniciativas no início do Governo Geisel, encontramos: 

(A) a ampliação do mar territorial brasileiro. 

(B) A criação do Proterra e do Funrural. 

(C) A elaboração do I PND. 

(D) O acordo nuclear firmado com a Alemanha Ocidental. 

 

14) A criação da Guarda Nacional, em 1831 durante o Governo Regencial, teve como um de seus objetivos: 

(A) Apoiar o governo de D. Pedro I na consolidação da Independência. 

(B) Defender a integridade das fronteiras ameaçadas de invasão. 

(C) Substituir as tropas que formavam as milícias do Exército. 

(D) Conter as agitações e amotinações que perturbavam a nação 

 

15) O interesse inglês na extinção do tráfico de escravos do Brasil decorreu: 

(A) Da necessidade de ampliação do mercado consumidor brasileiro para as suas mercadorias. 

(B) De preocupação humanitária e filantrópica pela sorte dos escravos. 

(C) Da necessidade de conversão dos africanos ao protestantismo. 

(D) Da ampliação do mercado de escravos nas colônias inglesas. 

16) "Façamos a revolução antes que o povo faça" foi uma afirmação, nos covulsionados dias de 1930, 

proferida por um dos chefes da Aliança Liberal. 

 (A) Júlio Prestes    (B) Antônio Carlos de Andrade 

 (C) João Neves de Fontoura  (D) Virgílio de Melo Franco 

 

17) Entre as iniciativas de Getúlio Vargas em 1930, destacava-se a criação: 

(A) do Programa de Integração Social 

(B) do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

(C) do Partido Trabalhista Brasileiro 

(D) do Instituto nacional de Previdência Social 

 

18) O Manifesto dos Mineiros (1934), que contou com a assinatura de Miltom Campos, Pedro Aleixo e 

Magalhães Pinto, entre outros, foi uma: 
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(A) demonstração de apoio ao governo de Getúlio Vargas. 

(B) definição de políticos liberais em relação ao Estado Novo. 

(C) denúncia contra a influência da Ação Integralista Brasileira. 

(D) manifestação contrária ao esquerdismo na política brasileira. 

 

19) O modelo político-econômico criado pela Revolução de 1964 foi responsável: 

(A) pelo crescimento das pequenas  e médias empresas. 

(B) pelo pequeno desenvolvimento do setor energético do nosso país. 

(C) por um crescimento da participação do Estado na economia. 

(D) pela privatização de um grande número de empresas estatais. 

 

20) Dentre os partidos abaixo, apenas um não foi constituído recentemente. Trata-se do: 

 (A) PDT  (B) PTB  (C) PMDB  (D) ARENA 

 

CONCURSO CFS ESA/ 85 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

1) A primazia de Portugal no movimento das grandes navegações do século XV pode ser explicado pela(o): 

(A) atuação da Dinastia de Borgonha. 

(B) bravura portuguesa na expulsão dos árabes, ainda presentes na época, em território luso. 

(C) posição geográfica privilegiada, frente ao oceano Atlântico. 

(D) forma republicana de governo, implantada após a Dinastia de Avis.   

 

2) Nas primeiras décadas após a descoberta do brasil, não houve, por parte de Portugal, medidas efetivas 

para a colonização de seu território na América, porque: 

(A) Portugal encontrou forte resistência por parte dos nativos brasileiros. 

(B) As perspectivas econômicas oferecidas pelo Brasil eram bem menores em comparação com o 

comércio do Oriente. 

(C) As finanças portuguesas, na época, não permitiam gastos exigidos para a colonização. 

(D) Todos os documentos relativos à terra brasileira apresentaram uma visão pessimista, que 

desistimulou o rei português a tentar a colonização brasileira. 

 

3) A expedição chefiada por Martin Afonso de Souza, que veio para o Brasil em 1530, foi a responsável 

pela: 

(A) fundação da vila de São Vicente. 

(B) fundação  da feitoria de cabo Frio. 

(C) fundação  do Forte Orange. 

(D) fundação  da cidade de Salvador. 

 

4) O relativo insucesso do sistema de capitanias hereditárias no Brasil pode ser explicado: 

(A) pela falta de interesse dos donatários, já que nenhum deles veio ao Brasil. 

(B) pela falta de um representante do governo português na colônia, a fim de solucionar problemas 

surgidos nas  capitanias e lhes prestar assistência. 

(C) pela inexistência de uma infra-estrutura agrícola, porque o único produto explorado ainda era o 

pau-brasil. 

(D) pela inexistência de colonização, pois nenhum núcleo de povoamento surgiu durante este período. 

 

5) No final do século XVII, a produção brasileira de cana-de-açúcar entrou em decadência, porque: 

(A) a lavoura canavieira das Antilhas entrou em concorrência com a produção brasileira. 

(B) a lavoura canavieira foi substituída pela algodoeira, em razão do desenvolvimento da indústria 

têxtil. 

(C) formava-se no brasil uma sociedade aristocrática, desinteressada pela produção agrícola. 

(D) a lavoura canavieira foi substituída pela lavoura cafeeira, em virtude de grande procura européia 

deste produto. 

6) Os conflitos entre produtores e missionários jesuítas resultantes da prática de escravidão de índios 

provocaram a: 

 (A) Guerra dos Mascates   (B) Guerra dos Emboabas 

 (C) Revolta de Beckmam   (D) Revolta de Felipe dos Santos 

 

7) A derrama, usada como pretexto para desencadear a Conjuração Mineira, era: 
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(A) a cobrança dos quinto atrasados  

(B) a proibição das lojas de ourives, em Minas Gerais. 

(C) a proibição da instalação de manufaturados no Brasil. 

(D) o imposto que incidia sobre a exploração de diamantes 

  

8) Pelo Tratado de Madrid a coroa portuguesa: 

(A) recebia a Colônia do Sacramento e entregava os Sete Povos das Missões à Espanha. 

(B) recebia o Amapá e entregava a Guiana Francesa. 

(C) recebia os Sete Povos das Missões e entregava a Colônia do Sacramento à Espanha. 

(D) recebia a Colônia do Sacramento e os Sete Povos das Missões e entregava o Amapá à Espanha. 

 

9) Durante a permanência de D. João VI no Brasil, o território brasileiro ampliou suas fronteiras através da 

anexação de: 

 (A) Amapá e Acre   (B) Uruguai e Acre 

 (C) Guiana Francesa e Província Cisplatina (D) Sete Povos das Missões e Colônia do Sacramento 

 

10) Durante a regência de D. Pedro, o ministério liderado por José Bonifácio decretou o "Cumpra-se", que 

determinava que: 

(A) as tropas portuguesas deveriam ser expulsas do Brasil. 

(B) D. Pedro deveria receber o título de "Defensor Perpétuo do Brasil". 

(C) fosse convocada uma Assembléia Constituinte. 

(D) as leis portuguesas só teriam validade no Brasil com a autorização do Príncipe-Regente 

 

11) Com relação ao reconhecimento de Independência do Brasil: 

(A) a Santa Aliança demonstrou ser favorável à independência pressionando Portugal para reconhecê-

la. 

(B) a  Inglaterra rompeu relações com Portugal, pois desejava a manutenção do Brasil como colônia . 

(C) os  Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a Independência do Brasil. 

(D) pela Doutrina Monroe, o Brasil deveria permanecer como colônia portuguesa. 

 

12) A "Noite da Agonia" teve relação imediata com: 

(A) a dissolução da Assembléia Constituinte. 

(B) a  Guerra da Cisplatina 

(C) a  morte de Libero Badaró em São Paulo. 

(D) a luta entre brasileiros e portugueses, logo após a volta de D. Pedro I de Minas Gerais. 

 

13) Durante o Período Regencial, um movimento na Bahia pretendia instaurar uma república provisória até 

a maioridade de D. Pedro II. Este movimento foi denominado: 

 (A) Confederação do Equador  (B) Cabanagem 

 (C) Conjuração dos Alfaiates  (D) Sabinada 

 

14) Logo após a abdicação de D. Pedro I, declinaram-se três agrupamentos políticos: 

(A) liberais, conservadores e republicanos. 

(B) democratas, monarquistas e conservadores 

(C) regressistas, progressistas e republicanos. 

(D) liberais moderados, liberais exaltados e restauradores. 

 

15) "Art. 1 . Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta Lei serão 

considerados de condição livre. "Este é o artigo da: 

 (A) Leia Áurea    (B) Lei Saraiva-Cotegipe 

 (C) Lei Nabuco Araújo   (D) Lei Rio Branco 

 

16) Caxias, além de herói de conflitos externos durante o 2  Reinado, recebeu também o título de 

"Pacificador",  por ter abafado as seguintes rebeliões internas: 

(A) Farrapos, Praieira e Balaiada 

(B) Balaiada, Libera de Minas e São Paulo e Farrapos. 

(C) Cabanada , Praieira e Sabinada. 

(D) Cabanada, Sabinada e Liberal de Minas Gerais e São Paulo 
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17) Proclamada a República do Brasil, formou-se um governo provisório sob a chefia de Deodoro da 

Fonseca. São episódios deste governo: 

(A) Convênio de Taubaté e o Funding Loan 

(B) Revolta dos Canudos e Campanha Civilista. 

(C) Grande Naturalização e o Encilhamento. 

(D) Revolta da Chibata e a Revolução Federalista 

 

18) O movimento que se manifestou na década de 1920 e que se propunha a diminuir o poder das 

oligarquias, combater a corrupção generalizada e a fraude do sistema eleitoral, manipulado pelo 

coronelismo, chamou-se: 

 (A) salvacionismo (B) socialismo (C) civilismo (D) tenentismo 

 

19) O movimento integralista brasileiro, liderado por Plínio Salgado, tinha como um dos seus princípios 

básicos o(a): 

 (A) comunização do Brasil  (B) o pluripartidarismo democrático 

 (C) redemocratização da ditadura Vargas (D) pregação de um nacionalismo extremado. 

 

20) São características do período político ocorrido no Brasil entre 1964 e 1978: 

(A) pluripartidarismo e consolidação do poder político de grupos regionais. 

(B) Bipartidarismo e suspensão das imunidades parlamentares. 

(C) Parlamentarismo e implantação da lei de Segurança Nacional. 

(D) Eleições diretas para presidentes e governadores de estados. 

 

 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 86 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

1) Como conseqüência social da expansão marítima nos séculos XV e XVI, destacamos: 

(A) a ascensão da nobreza italiana   

(B) a queda do mercantilismo 

(C) o ressurgimento da escravidão com o elemento negro. 

(D) a decadência da burguesia européia. 

(E) a grande ascensão do Império Bizantino 

 

 

2) A primeira expedição portuguesa ao Brasil (1501) foi comandada por: 

 (A) Fernão de Noronha   (B) Cristovão Jacques 

 (C) Gonçalo Coelho   (D) Américo Vespúcio 

 (E) Gaspar de Lemos 

 

3) Chegando a Pernambuco em 1530, Martin Afonso de Souza aprisionou navios contrabandistas franceses. 

Em seguida rumou para o sul, enviando, para reconhecer a costa norte, o seu companheiro de viagem: 

 (A) Diogo Álvares Correia  (B) Diogo Leite 

 (C) Pero Lopes de Souza   (D) Gonçalo Coelho 

 (E) Américo Vespúcio 

 

4) Entre os direitos dos donatários das capitanias hereditárias, destacam-se os três seguintes: 

(A) fundar vilas, conceder sesmarias e escravizar índios. 

(B) alienar a capitania, conceder sesmarias e receber a redizima das rendas da terra. 

(C) desenvolver o sistema feudal de colonização, fundar cilas e conceder sesmarias. 

(D) conceder carta de doação, conceder sesmarias e fundar vilas. 

(E) cunhar moeda, nomear bispos e organizar tropas  regulares. 

 

5) Fatos relacionados à primeira invasão holandesa no Brasil, exceto: 

(A) o planejamento da operação pela Companhia das Índias Ocidentais. 

(B) A prisão do Governador da Bahia, Diogo de Mendonça Furtado. 

(C) A hábil administração de Maurício de Nassau. 

(D) A reação comandada pelo bispo de Salvador. 

(E) A atuação de uma esquadra luso-espanhola contra os invasores 
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6) A criação de um governo-geral no Brasil, em 1548, decorreu: 

(A) do insucesso de todas as capitanias hereditárias. 

(B) da política centralizadora da administração colonial espanhola, verificada com a União Ibérica. 

(C) da necessidade de intensificar a luta contra os espanhóis, a partir de um centro irradiador de forças. 

(D) da necessidade de coordenar a Colônia e promover a centralização administrativa. 

(E) da descoberta de metais preciosos no Brasil, exigindo um representante do rei na colônia. 

7) No final do século XVI, o núcleo de colonização mais afastado do litoral era: 

(A) a região produtora de ouro, em Minas gerais. 

(B) o interior da Bahia e Goiás. 

(C) São Paulo 

(D) SãoVicente 

(E) Olinda 

 

8) Em relação à economia colonial portuguesa, podemos afirmar que: 

(A) era fruto do sistema mercantilista adotado. 

(B) era voltada para o industrialismo e completava a economia da Metrópole. 

(C) era baseada no liberalismo econômico. 

(D) sua produção visava atender aos mercados das colônias espanholas vizinhas. 

(E) foi baseada no monopólio do ouro durante todo período colonial. 

 

9) Com relação às atividades agropecuárias do Brasil-Colônia no século XVII, destacamos: 

(A) o seu funcionamento como atividade complementar ao extrativismo, propiciando também a 

colonização do extremo sul. 

(B) que ela foi desenvolvida em torno dos grandes engenhos, com emprego de mão-de-obra escrava. 

(C) a constituição de grande latifúndio pastoril, empregando mão-de-obra indígena e mameluca, com o 

desbravamento de grandes áreas do interior. 

(D) O desbravamento do oeste brasileiro, com fazendas de gado transformado o couro em principal 

produto de exportação. 

(E) A sua fixação definitiva no litoral nordestino. 

 

10) O órgão do governo português, responsável pela administração colonial brasileira foi: 

(A) a Casa da Consciência e Ordens 

(B) a Casa do Oriente e Índias ocidentais Virgens 

(C) o Conselho Ultramarino. 

(D) o Conselho Supremo Colonial 

(E) as Cortes de Lisboa. 

 

11) Em represália ao ataque da França a Portugal, D. João VI determinou que a Guiana Francesa fosse 

invadida, no ano de: 

 (A) 1800 (B) 1805 (C) 1808 (D) 1815 (E) 1820 

 

12) A elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves (1815) permitiu: 

 (A) a D. João VI prolongar sua permanência em território brasileiro. 

(B) o regresso da família real a Portugal. 

(C) a união do Estado do Brasil com os outros estados, exceto o do Maranhão. 

(D) a volta do parlamentarismo ao reino de Portugal. 

(E) a elevação de D. Pedro a Regente do Brasil. 

 

13) Uma das modificações constitucionais do Ato Adicional votado em 1835 previa: 

(A) a proibição da imprensa em noticiar os trabalhos legislativos. 

(B) que a Regência Trina fosse mantida com o referendo de eleições populares. 

(C) a decretação imediata da maioridade de D. Pedro II. 

(D) a inelegibilidade dos "liberais exaltados". 

(E) que a Regência Trina se transformasse em Regência Una. 

 

14) Com relação à Guerra dos Farrapos, podemos afirmar que ela: 

(A) ocorreu no Paraná, em face do grande volume de importação do charque platino. 

(B) foi favorecida pelo caráter militarizado da sociedade riograndense e pela aliança dos bandeirantes 

paulistas. 
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(C) ocorreu no Rio Grande do Sul no ano de 1835 , face aos elevados impostos territoriais e às altas 

taxas incidentes nas exportações de charque, couro e sebo. 

(D) visava aumentar o poder central com a diminuição da autonomia provincial. 

(E) contou com a participação efetiva de elementos da camada social mais baixa, denominada cabanos. 

 

15) A Questão Religiosa, de 1872, acabou afastando a Igreja do Império, ocasionando: 

(A) o afastamento do alto clero das questões políticas. 

(B) a participação do clero na "Questão Militar" 

(C) o seu abandono pela causa da abolição da escravatura. 

(D) a expulsão dos jesuítas. 

(E) a condenação dos bispos, em face dos atritos destes religiosos com a maçonaria. 

16) Temeroso da devolução do poder  aos "liberais", os "conservadores" promoveram em 1850, a aprovação 

da lei que extinguiu o tráfico de escravo africanos, denominada: 

 (A) Lei Eusébio de Queirós  (B) Lei Nabuco de Araújo 

 (C) Lei dos Sexagenários   (D) Lei Rui Barbosa 

 (E) Lei Áurea 

 

17) A política de Rui Barbosa, conhecida como "Encilhamento", favoreceu: 

(A) o desenvolvimento das artes em geral. 

(B) a educação escolar básica. 

(C) a primeira crise econômica do governo republicano. 

(D) o aprimoramento das relações da Igreja com o Estado. 

(E) o estabelecimento do governo provisório. 

 

18) O Manifesto Republicano de 1870 defendeu fundamentalmente: 

(A) a manutenção da Constituição de 1824. 

(B) o unitarismo contra a burocracia federalista do Império. 

(C) a união Igreja-Estado e a extinção da vitaliciedade do Senado. 

(D) a criação de um único partido político, em cada província. 

(E) o federalismo em oposição ao unitarismo que caracterizava o Império. 

 

19) O "Tenentismo", movimento que espelhava as reivindicações da classe média traduziu-se numa série de 

insurreições, iniciadas com o (a): 

(A) Revolta da Armada, nos navios Minas Gerais e São Paulo. 

(B) Levante do Forte de Copacabana, em 1922. 

(C) Revolução Paulista de 1924. 

(D) Coluna Prestes. 

(E) Revolução Constitucionalista de 1932. 

 

20) Ao final da Segunda Guerra Mundial, ocorreu na indústria brasileira: 

(A) a criação do parque automobilístico. 

(B) A implantação da indústria petroquímica. 

(C) A expansão da indústria eletroeletrônica. 

(D) O desenvolvimento da indústria aeronáutica. 

(E) A instalação da indústria de base e a expansão da indústria de bens de consumo. 

 

 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 87 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

1) Antes da expansão marítima portuguesa, a navegação comercial européia era particularmente intensa no: 

 (A) Mar Báltico    (B) Oceano Atlântico 

 (C) Mar Mediterrâneo   (D) Mar Vermelho 

 (E) Oceano Pacífico 

 

2) O audacioso plano de Cristovão Colombo para atingir as Índias consistia em atingir o leste: 

 (A) viajando no sentido oeste.  (B) contornando o continente americano. 

 (C) viajando no sentido norte  (D) contornando a costa africana 

 (E) viajando no sentido sul. 
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3) A colonização brasileira foi motivada, de início, por preocupações sobretudo políticas, porque: 

(A) tinha como objetivo extrair as riquezas que se presumia existir no interior do continente. 

(B) Visava através do povoamento, preservar a posse da terra já então disputada por corsários 

estrangeiros. 

(C) Pretendia-se essencialmente, conquistar as populações indígenas para a fé católica. 

(D) Almejava-se a conquista do sertão através do estímulo à pecuária extensiva. 

(E) Contava com o apoio da coroa espanhola, dirigida por D. Sebastião. 

 

4) Com relação ao sistema político implantado por Portugal no Brasil, ao iniciar-se o empreendimento 

colonizador, podemos afirmar que: 

(A) o sistema de capitanias hereditárias foi implantado após o fracasso do sistema de governo-geral. 

(B) com a implantação do governo-geral as capitanias foram extintas. 

(C) duas inovações surgiram após a instalação do governo-geral: as sesmarias e o monopólio da coroa. 

(D) a criação do governo-geral representou uma tentativa de Portugal no sentido de centralizar a 

administração. 

(E) Com o fracasso das capitanias hereditárias as câmaras municipais deixaram de existir. 

 

5) O sistema colonial montado no Brasil, e organizado para permitir máxima exploração da colônia, tinha 

por base uma produção.... 

(A) ...manufatureira, orientada para o consumo interno. 

(B) ....organizada em larga escala, em função das pequenas propriedades rurais. 

(C) ....agroexportadora em larga escala, fundada na grande propriedade e na mão-de-obra escrava. 

(D) ...orientada para o setor de subsistência colonial. 

(E) ....industrial, destinada ao mercado externo. 

 

 

6) Os africanos saíam de sua terra para trabalhar como escravos... 

 (A)...caçados pelos traficantes ou vendidos pelos chefes tribais. 

(B) .....para fugir à opressão de seus chefes religiosos. 

(C) ....entusiasmados com a promessa de uma vida melhor no Brasil. 

(D) ....voluntariamente, já que na África viviam em condições precárias. 

(E) ...estimulados pela propaganda desenvolvida pelos portugueses. 

 

 

7) Causa geral das invasões holandesas no Brasil: 

(A) o interesse da burguesia holandesa em fundar no Brasil uma colônia de povoamento. 

(B) a tentativa de superar o modelo colonial criado por Portugal. 

(C) a vontade de interromper a produção de açúcar no nordeste brasileiro. 

(D) a necessidade de transferir o excedente populacional dos Países Baixos. 

(E) o desejo de romper o bloqueio econômico imposto por Felipe II, após a União Ibérica. 

 

 

8) Em relação aos quilombos podemos afirmar que: 

(A) foram raros no Brasil colonial, só existindo no Nordeste. 

(B) existiram em quase todas as regiões brasileiras, sendo mais numerosos no Nordeste. 

(C) seu número reduzido mostra que foi insignificante a luta do negro contra a escravidão. 

(D) foram mais freqüentes no sul do Brasil. 

(E) eram controlados por latifundiários, interessados na monocultura cafeeira. 

 

9) Entre as alternativas abaixo, a correta é: 

(A) o povoamento do Brasil ocorreu no sentido interior – litoral. 

(B) as missões jesuítas eram respeitadas pelos bandeirantes. 

(C) os jesuítas e os bandeirantes tinham, em relação aos índios, objetivos comuns. 

(D) a população da colônia concentrou-se, inicialmente, na zona litorânea. 

(E) o gado impediu o avanço do homem para o sertão. 

 

10) Foram movimentos revolucionários da época colonial, EXCETO a: 

 (A) Revolta de Beckmam   (B) Guerra dos Emboabas 

 (C) Guerra dos Mascates   (D) Revolução Federalista 
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 (E) Revolta de Felipe dos Santos 

 

11) A transferência da família real para o Brasil e a conseqüente assinatura dos tratados de 1810 com a 

Inglaterra ocasionaram, de imediato, a(o): 

(A) expansão da lavoura cafeeira 

(B) dominação dos holandeses no Nordeste 

(C) sucesso dos barões do café 

(D) predomínio inglês no comércio brasileiro. 

(E) término do Bloqueio Continental. 

 

12) A burguesia portuguesa que, com a Rebelião do Porto de 1820 passou a liderar Portugal, tinha em 

relação ao Brasil a intenção de: 

 (A) proclamar a República  (B) extinguir a escravidão 

 (C) acelerar o processo de independência (D) promover a recolonização 

 (E) manter a liberdade de comércio,  

       conquistada em 1808. 

 

13) Integra o conteúdo da Constituição de 1824, exceto a (o): 

 (A) forma  de governo monárquica  (B) religião católica 

 (C) voto universal   (D) existência de quatro poderes 

 (E) poder centralizado nas mãos do Imperador. 

14) O assassinato do jornalista Líbero Badaró, em novembro de 1830, provocou: 

(A) uma onda de indignação nacional, repercutindo contra o autoritarismo do Imperador. 

(B) o fechamento da Assembléia Constituinte com prisão alguns deputados. 

(C) forte protesto dos portugueses contra os militares. 

(D) a decidida reação do Ministério dos Marqueses, para punir os culpados. 

(E) a derrubada do Ministério dos Brasileiros, após a Guerra da Cisplatina. 

 

15) Um dos objetivos do grupo dos liberais exaltados da época regencial era: 

(A) a volta de D. Pedro I ao trono do Brasil. 

(B) A concessão de autonomia às províncias. 

(C) A manutenção da ordem pública. 

(D) A preservação da Monarquia. 

(E) O fim da escravidão. 

 

16) Em janeiro de 1835, os revoltosos ocuparam a capital da Província do Pará  e executaram o presidente 

local, juntamente com outras autoridades. Esta revolta popular foi denominada: 

 (A) Farroupilha    (B) Sabinada 

 (C) Praieira    (D) Balaiada 

 (E) Cabanagem 

 

17) A "Tarifa Alves Branco", decretada em 1844, colaborou para: 

(A) interromper o crescimento da indústria nacional . 

(B) facilitar a entrada de produtos industrializados no País. 

(C) impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional. 

(D) favorecer os privilégios alfandegários ingleses. 

(E) reafirmar o controle norte-americano sobre nossa economia. 

 

18) O principal idealizador da Política dos Governadores foi: 

 (A) Rodrigues Alves   (B) Rui Barbosa 

 (C) Campos Sales   (D) Afonso Pena 

 (E) Delfim Moreira 

 

19) O impulso industrial brasileiro durante a Primeira Guerra Mundial resultou da (do): 

(A) conquista de mercados externos. 

(B) substituição as importações. 

(C) proibição das exportações agrícolas. 

(D) favorecimento  às exportações. 

(E) Afundamento  de navios brasileiros. 
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20) O episódio conhecido como "Os 18 do Forte" marcou o (a): 

(A) começo da Revolução de 1824. 

(B) rendição de Canudos. 

(C) derrubada da República Velha. 

(D) formação da Coluna Prestes. 

(E) primeira revolta ligada ao Movimento Tenentista. 

 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 88 

1. Viajar em direção o oeste para atingir o leste era o plano de navegação executado por: 

(A) Vasco da Gama.    (D) Bartolomeu Dias. 

(B) Pedro Alvares Cabral.   (E) Américo Vespúcio. 

(C) Cristóvão Colombo. 

 

2. A esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral tinha como finalidade principal: 

(A) executar o périplo africano. 

(B) descobrir e tomar posse do Brasil. 

(C) negociar em Calicute um tratado de amizade e comércio. 

(D) dominar o Cabo das Tormentas. 

(E) reconhecer o litoral africano. 

 

3. A primeira expedição colonizadora enviada ao Brasil foi comandada por: 

(A) Diogo Álvares Correia.   (D) João Ramalho. 

(B) Gonçalo Coelho.    (E) Brás Cubas. 

(C) Martim Afonso de Souza. 

4. Durante o domínio espanhol (1612), uma expedição chefiada por Daniel de La Touche pretendeu criar no 

Brasil a: 

(A) França Antártica.    (D) França Huguenote. 

(B) França Equatorial.   (E) Guiana dos Reformados. 

(C) Guiana Brasileira. 

 

5. Em 1777, Portugal desistiu de seus interesses na região platina, cedendo a Colônia do Sacramento à 

Espanha, assinando com esta o: 

(A) Tratado de Lisboa.   (D) Tratado de Santo Ildefonso. 

(B) Convênio Utrecht.   (E) Tratado de Madri. 

(C) Tratado de Badajós. 

 

6. Como  conseqüência  da chamada Guerra dos Emboabas, tivemos: 

(A) a mudança da capital pernambucana de Olinda para Recife. 

(B) a expulsão dos emboabas do Brasil. 

(C) a aclamação de Amador Bueno como rei do Brasil. 

(D) a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão. 

(E) a separação de Minas Gerais e São Paulo do Rio de Janeiro. 

 

7. A vinda da Corte Portuguesa para o Brasil está relacionada com: 

(A) o Bloqueio Continental de Napoleão contra a Inglaterra. 

(B) a dependência econômica da Inglaterra a Portugal. 

(C) o temor português de os ingleses promoverem a independência das colônias portuguesas. 

(D) as sugestões feitas por Martim Afonso de Souza a D. João III. 

(E) o perigo de sucesso da Conjuração Baiana em 1798. 

8. O ''Encilhamento'' resultou: 

(A) da primeira crise de superprodução de café. 

(B) do movimento comandado pelo Marechal Deodoro. 

(C) da introdução de imigrantes europeus. 

(D) da nova política econômica formulada por Rui Barbosa. 

(E) da primeira greve operária ocorrida na República. 

 

9. Pelo Tratado da Tríplice Aliança, assinado em 1°de maio de 1865, comprometiam-se a lutar contra o 

governo paraguaio os seguintes países: 
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(A) Argentina, Uruguai e Chile.  (D) Brasil, Bolívia e Chile. 

(B) Brasil, Argentina e Uruguai.  (E) Chile, Peru e Argentina. 

(C) Brasil, Argentina e Chile. 

 

10. Entre as causas da abdicação de D. Pedro I ao trono brasileiro podem ser citadas as seguintes, exceto: 

(A) a oposição da Igreja Católica a D. Pedro I. 

(B) a tendência autoritária do Imperador. 

(C) as ligações mantidas por D. Pedro em Portugal, após 1826. 

(D) as guerras Cisplatina e a independência do Uruguai. 

(E) os conflitos políticos entre brasileiros e portugueses. 

 

11. Na Constituição de 1824 eram previstos quatro poderes: Legislativo, Executivo, Judiciário e: 

(A) Representativo.  (D) Moderador.   

(B) Interpretativo.  (E) Social. 

(C) Militar. 

 

12. Uma das seguintes leis não está ligada à abolição da escravatura: 

(A) Lei Eusébio de Queirós.  (D) Lei  Saraiva-Cotegipe. 

(B) Lei Visconde de Rio Branco. (E) Bill Aberdeen. 

(C) Ato Adicional de 1834. 

 

13. Dos fatos abaixo relacionados, apenas um não contribuiu para o desenvolvimento econômico do 2° 

Reinado: 

(A) a Tarifa Alves Branco.  (D) o aumento das exportações do café. 

(B) os capitais ingleses.  (E) a campanha contra Oribe-Rosas. 

(C) e extinção do tráfico negreiro 

 

14. O mais importante movimento sedicioso acontecido no Primeiro Reinado foi: 

(A) a Guerra da Cisplatina.   (D) a Cabanagem. 

(B) a Confederação do Equador.  (E) a Revolução do Porto. 

(C) a Guerra dos Mascates. 

15. O ''Tenentismo'', movimento revolucionário que marcou a década de 1920-1930, iniciou-se como 

movimento armado com a: 

(A) Revolução Gaúcha de 1923. 

(B) Revolução Federalista. 

(C) Revolta do Forte de Copacabana. 

(D) Revolução Constitucionalista. 

(E) Reforma da Constituição vigente. 

 

16. A ''Política dos Governadores'', acordo que as oligarquias estaduais e o Governo Federal,  foi organizada e 

executada: 

(A) por Prudente de Morais.  (D) pelo Estado Novo. 

(B) por Campos Sales.  (E) pelo governo provisório da Velha República. 

(C) pela revolução de 1930. 

 

17. Um dos marcos da ''Política Nacionalista'' de Getúlio Vargas, em sua volta ao Governo em 1951, foi: 

(A) a criação do Plano SALTE. (D) a criação da Companhia Vale do Rio Doce. 

(B) o Programa de Metas.  (E) a criação da Petrobrás. 

(C) a inauguração da Usina de Volta  

 Redonda. 

 

18. As críticas da oposição contra o Presidente  Jânio Quadros acirraram-se, motivadas, especialmente: 

(A) pelo combate aos comunistas. 

(B) pela condecoração ao líder cubano ''Che'' Guevara. 

(C) pelo rompimento diplomático com a URSS. 

(D) pela decretação do AI-5. 

(E) pelo episódio do atentado a Carlos Lacerda. 

 

19. Sobre o Governo Castelo Branco é incorreto afirmar que: 
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(A) incentivou os movimentos populares de inspiração esquerdista. 

(B) instituiu o bipartidarismo. 

(C) encaminhou ao Congresso o projeto da Constituição de 1967. 

(D) instituiu a Lei de Segurança Nacional. 

(E) anulou alguns atos do governo anterior. 

 

20. A chamada ''abertura política'' de nossos dias foi iniciada no governo de: 

(A) Castelo Branco.   (D) Costa e Silva. 

(B) Emílio Médici.   (E) João Figueiredo. 

(C) Ernesto Geisel. 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 89 

1) O chamado Ciclo Oriental das navegações portuguesas tinham por principal finalidade: 

(A) chegar às Índias Ocidentais através de rota de navegação para o oriente. 

(B) chegar ao Oriente, reduto das especiarias, após navegar para o ocidente. 

(C) explorar a parte oriental da África, rica região em ouro e escravos. 

(D) explorar toda a região situada ao oriente do meridiano de Tordesilhas. 

(E) chegar ao Oriente, reduto de especiarias, após dar a volta pelo sul do litoral africano.  

 

2) A colonização portuguesa aconteceu, inicialmente, de forma preponderante com a ocupação das regiões 

litorâneas. No século XVII, acentua-se a penetração do interior brasileiro. Foram fatores favoráveis a esta 

penetração. 

(A) a restauração da monarquia portuguesa e o fim do domínio espanhol. 

(B) A Guerra dos Emboabas e a Guerra dos Mascates. 

(C) O apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. 

(D) O combate aos franceses e holandeses. 

(E) O desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e do fumo. 

 

3) A sociedade brasileira nos primeiros séculos de colonização foi profundamente marcada pelo ciclo do 

açúcar. Uma das razões que levou Portugal a implantar a indústria açucareira no Brasil foi: 

(A) o açúcar era um produto desconhecido na Europa e poderia, pelo seu exotismo, transformar-se em 

uma excelente mercadoria para o enriquecimento da burguesia. 

(B) O indígena habituado à agricultura seria uma mão-de-obra abundante e barata. 

(C) O frete e o transporte do açúcar para a Europa eram fáceis. 

(D) O clima e o solo ofereciam magníficas  condições para o plantio de cana e Portugal já possuía 

experiência no comércio e na produção do açúcar. 

(E) A abertura de um mercado produtor concorrente com a grande produção açucareira as Antilhas 

controlada pela Holanda tradicional inimiga de Portugal. 

4) No período de nossa história denominado de "Domínio Estrangeiro no Brasil" tivemos a ocupação da 

Bahia, em 1624, e de Pernambuco, em 1630. Os principais objetivos dessas invasões, realizadas pelos 

holandeses, eram: 

(A) obter lucro na exploração do açúcar e enfraquecer a Espanha. 

(B) obter lucro na exploração do açúcar e enfraquecer a Inglaterra, grande aliada de Portugal. 

(C) obter lucro na exploração do pau-brasil e enfraquecer Portugal, tradicional inimigo da Espanha. 

(D) obter lucro na exploração de metais preciosos e enfraquecer a Inglaterra, maior beneficiária da 

produção de ouro brasileiro. 

 

5) Brasil e Portugal, a partir de 1850, passaram para o domínio da Coroa espanhola porque: 

(A) a Casa Real portuguesa se extinguira com a morte de D. Sebastião que não deixou herdeiro ao 

trono. 

(B) os portugueses queriam ser governados pela Espanha. 

(C) o rei da Espanha era irmão de D. Sebastião. 

(D) não houve a União Ibérica no ano assinalado. 

(E) os brasileiros decidiram através de plebiscito. 

 

6) O Tratado de Madri assinado pela Espanha e Portugal, em 1750, determinava: 

(A) que os Sete Povos das Missões e Colônia do Sacramento passariam para o domínio espanhol. 

(B) a propriedade de Portugal sobre a Colônia de Sacramento. 

(C) o limite entre o Brasil e a Guiana Francesa através do rio Oiapoque. 
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(D) a posse da Colônia de Sacramento pela Espanha e dos Sete Povos das Missões por parte de 

Portugal. 

(E) o domínio espanhol sobre os Sete Povos das Missões e sobre a Colônia de Sacramento. 

 

7) A importante medida tomada pelo Regente D. João logo que a Família Real portuguesa chegou a 

Salvador, em 1808, foi a: 

(A) proibição de importação de tecidos. 

(B) Abolição da escravatura negra no Brasil. 

(C) Assinatura de um Tratado de Paz com a França. 

(D) Abertura dos portos às nações amigas. 

(E) Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. 

 

8) Chama-se República Velha ao período de: 

 (A) 1889 a 1898  (B) 1889 e 1910  (C) 1889 a 1930  (D) 

1930 a 1945  

(E) 1945 a 1964 

 

9) Pelo Tratado de 1810, regulando o comércio com a Inglaterra. 

(A) Portugal e Brasil tiveram grandes lucros e benefícios. 

(B) firmas brasileiras puderam se estabelecer na Inglaterra. 

(C) a Inglaterra conseguiu grandes vantagens e lucros. 

(D) a indústria brasileira e portuguesa tiveram grande expansão. 

(E) Portugal e Brasil tornaram-se potências econômicas. 

 

10) Proclamada a Independência, o Brasil adotou como forma de governo: 

(A) a República Federativa e Parlamentar. 

(B) a Monarquia Absoluta , Hereditária e Divina. 

(C) a Monarquia Constitucional Parlamentarista. 

(D) a República Federativa e Presidencialista. 

(E) a Monarquia Hereditária, Constitucional e Representativa. 

 

11) Destaca-se como conseqüência política da Guerra do Paraguai: 

(A) o desenvolvimento da indústria têxtil. 

(B) A formação do Partido Restaurador. 

(C) A evolução do ideal republicano. 

(D) O aperfeiçoamento do Exército Brasileiro. 

(E) A ampliação do Poder Judiciário 

 

12) Logo após o Golpe da Maioridade, D. Pedro II teve de enfrentar a Revolta Liberal de 1842. Este 

movimento originou-se: 

(A) do separatismo paulista. 

(B) Na instituição da Presidência do Conselho de Ministros, considerada pelos liberais como contrária à 

Constituição. 

(C) Na agitação feita por elementos republicanos estimulados pelo exemplo dos países platinos. 

(D) Na oposição dos liberais ao movimento maiorista que se efetivou, ferindo a Constituição. 

(E) Na dissolução da recém eleita Câmara dos Deputados, sob a alegação de fraude e violência nas 

eleições. 

13) Apesar da preponderância inglesa no século XIX, por dois anos o Brasil manteve cortadas as relações 

diplomáticas com o governo de Londres. Este rompimento foi um decorrência: 

(A) da aprovação da Lei Eusébio de Queirós. 

(B) da oposição do Brasil à renovação dos tratados de 1810. 

(C) da Questão Christie. 

(D) da intervenção inglesa na Cisplatina. 

(E) da oposição da Inglaterra à renovação dos tratados de 1810. 

 

14) Foi fator determinante da Proclamação da República brasileira: 

(A) a Questão operária. 

(B) a repressão à Confederação do Equador. 

(C) a Questão Servil, que culminou com a Abolição da Escravatura. 
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(D) o movimento conhecido como Revolta da Chibata. 

(E) a propagação das idéias levantadas pelos conjurados mineiros por ocasião da derrama. 

 

15) A lei inglesa do Bill Aberdeen de 1845 determinava: 

(A) permissão à esquadra inglesa para aprisionar navios negreiros. 

(B) abolição do tráfico negreiro para a Inglaterra. 

(C) abolição completa da escravidão no Brasil. 

(D) abolição do tráfico negreiro no Brasil. 

(E) uma situação privilegiada para o comércio do Brasil com o mundo. 

 

16) O primeiro presidente civil da República no Brasil  foi: 

 (A) Floriano Peixoto   (B) Prudente de Morais 

 (C) Deodoro da Fonseca   (D) Campos Sales 

 (E) Jânio Quadros. 

 

17) O Presidente Rodrigues Alves combateu as epidemias do Rio de Janeiro encarregado desse trabalho. 

 (A) o engenheiro Santos Dumont  (B) o ministro Joaquim Murtinho 

 (C) o coronel Cândido Rondon  (D) o cientista Osvaldo Cruz 

 (E) o cientista Salk 

18) A Revolução Constitucionalista de São Paulo teve como causa política: 

(A) a oposição ao golpe de 1937. 

(B) a exigência de eleições e de uma constituição. 

(C) a crise do café. 

(D) a vitória da Revolução de 1930. 

(E) a queda de Getúlio Vargas do comando do Exército Brasileiro. 

 

19) A crise econômica mundial de 1929 refletiu-se no café: 

(A) provocando  o Convênio de Taubaté. 

(B) quase interrompendo as exportações. 

(C) aumentando a produção. 

(D) criando novos mercados. 

(E) enriquecendo os fazendeiros plantadores.  

 

20) A revolução de 31 de março de 1964 pôs fim ao governo populista que se estruturou após 1961, com a 

renúncia de: 

 (A) Juscelino Kubitschek   (B) João Goulart 

 (C) Nereu Ramos    (D) Jânio Quadros 

 (E) Carlos Luz 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 90 

 

1) A ausência de colonização logo após a descoberta de algumas áreas americanas, como o Brasil, deveu-se: 

(A) à reação organizada da população nativa: 

(B) ao próprio caráter mercantil da expansão. 

(C) à negativa reação espanhola ante os descobrimentos portugueses. 

(D) ao interesse europeu no comércio oriental. 

(E) à prévia determinação portuguesa de estabelecer apenas feitorias comerciais. 

 

2) Pelo estatuto do governo-geral, o Governador recebeu alguns auxiliares diretos. Ao ouvidor-geral caberia: 

(A) defender as costas brasileira dos ataques 

(B) cobrar impostos e solucionar problemas financeiros. 

(C) administrar a justiça da colônia. 

(D) policiar o interior brasileiro. 

(E) difundir na colônia a religião católica. 

3) A presença holandesa, através das invasões em território brasileiro, durante o período colonial, está 

relacionada: 

(A) à descoberta e introdução de técnicas mais avançadas na lavoura açucareira, visando ao aumento da 

produtividade. 

(B) à conquista territorial de pontos estratégicos que facilitariam a interceptação do ouro proveniente 

das Gerais. 
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(C) aos contratos comerciais assinados entre Portugal e Inglaterra, como o de Methuen. 

(D) às solicitações dos próprios senhores de engenho, insatisfeitos com o monopólio metropolitanos. 

(E) às barreiras impostas pela Espanha à participação holandesa no comércio açucareiro. 

 

4) A Revolução de Beckmam, ocorrida no Maranhão no final do século XVII, foi um movimento: 

(A) que pleiteava a independência do Brasil. 

(B) de protesto pela presença de jesuítas na região, já que estes proibiam a escravidão indígena. 

(C) de protesto contra a Companhia de Comércio do Maranhão, que introduziu na área muitos escravos 

negros, barateando a mão-de-obra. 

(D) de oposição à criação das Casas de Fundição. 

(E) de protesto pela queda do preço do algodão, em virtude da guerra de independência norte-

americana. 

 

5) Pode ser apontada como conseqüência imediata da assinatura do Tratado de Madri (1750). 

(A) a posse do Acre pelos portugueses. 

(B) a fundação dos Sete Povos das Missões. 

(C) a fundação da Colônia do Sacramento. 

(D) a Guerra Guaranítica. 

(E) a posse do Amapá pelos portugueses 

 

6) Entre as condições que favoreceram a incipiente atividade industrial no Segundo Reinado, pode ser 

citada: 

(A) a retomada da tradição manufatureira portuguesa. 

(B) a extinção da política de produção alfandegária. 

(C) a disponibilidade de capitais decorrentes da extinção do tráfico negreiro. 

(D) a concessão de incentivos diretos à exportação de produtos industrializados. 

(E) a exploração da siderurgia e das fontes de energia hidrelétrica. 

 

7) A partir de 1943, com a publicação do Manifesto Mineiro, intensificou-se a oposição a Vargas. Este 

momento político trouxe a formação de novos partidos. identifique-os: 

 (A) ARENA e PMDB   (B) PTB , PFL, PMDB , PL e PSDB 

(D) Liberal e Conservador  (D) PTB, PSD e UDN 

(E) Aliança Nacional Libertadora e Ação Integralista Brasileira 

 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 91 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

1) Sobre o Tratado de Tordesilhas, podemos concluir que seu objetivo principal era: 

(A) fazer com que o governo português reconhecesse o direito espanhol às terras localizadas no 

Atlântico. 

(B) eliminar divergências sobre a posse espanhola ou portuguesa de terras localizadas no Atlântico. 

(C) garantir a posse espanhola das terras localizadas no Atlântico. 

(D) garantir a posse portuguesa das terras localizadas no Atlântico 

(E) garantir a posse francesa do Brasil. 

 

2) O início da colonização portuguesa no Brasil foi assinalado pela: 

(A) divisão do Brasil em dois estados. 

(B) fundação da cidade de Salvador. 

(C) criação do governo-geral 

(D) expedição de Martin Afonso de Souza em 1530. 

(E) criação do sistema de capitanias hereditárias. 

 

3) Em 1808, D. João VI decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Tal medida. 

(A) fortaleceu os laços comerciais entre Brasil e Portugal. 

(B) acabou com o monopólio português sobre o Brasil. 

(C) dificultou o predomínio dos produtos ingleses no Brasil. 

(D) determinou a decadência da agricultura açucareira. 

(E) determinou  o reatamento de relações diplomáticas entre França e Portugal. 

 

4) O movimento pela Independência do Brasil foi liderado especialmente: 
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 (A) pela elite latifundiária   (B) pela massa da população 

 (C) pelos próprios portugueses  (D) pela burguesia industrial 

 (E) pelos escravos 

5) O que caracterizou de forma definitiva a ampliação da autoridade do Imperador D. Pedro I foi a criação 

do Poder: 

 (A) Legislativo    (B) Executivo 

 (C) Judiciário    (D) Moderador 

 (E) Constitucionalista 

 

6) Durante o Segundo Reinado, o Brasil teve alguns conflitos com a Inglaterra, que não queria reconhecer 

nossos direitos como nação soberana e independente. Esses conflitos consistiram na chamada: 

 (A) Questão Christie   (B) Questão Inglesa 

 (C) Questão Religiosa   (D) Questão de Gales 

 (E) Questão Militar 

 

7) No início, todos os trabalhadores das fazendas de café eram escravos. Ao longo dos anos, passaram a ser 

substituídos por imigrantes, principalmente: 

 (A) portugueses e franceses  (B) portugueses e espanhóis 

 (C) alemães e italianos   (D) italianos e ingleses. 

 (E) alemães e italianos. 

 

8) A insatisfação social atingiu as Forças Armadas e difundiu-se sobretudo, entre os oficiais de baixa 

patente. Por isso, às revoltas desse período (1922-1930) deu-se o nome de: 

 (A) Movimento de Oficialidade  (B) Movimento Tenentista 

 (C) Movimento Democrático  (D) Movimento Liberal 

 (E) Movimento Nativista 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 92 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

1) Estabelecer contatos comerciais com Calicute e lá fundar uma feitoria era um dos objetivos de Cabral. 

Esta cidade fica na: 

 (A) Ásia   (B) África (C) Europa  (D) América Central (E) 

Oceania 

 

2) A capitania que mais prosperou devido à aplicação de recursos holandeses na produção açucareira foi a 

de: 

 (A) S. Vicente  (B) Itamaracá (C)  ilhéus  (D) Pernambuco  (E) 

Porto Seguro 

 

3) A 1ª lei decretada no Brasil sobre a Questão Servil, em conseqüência do bloqueio ao tráfico negreiro 

imposto pela Inglaterra, foi a: 

 (A) do Ventre Livre (B) Áurea (C) Saraiva Cotegipe (D) dos Sexagenários 

 (E) Eusébio de Queirós 

4) A instalação do governo-geral no Brasil tinha por objetivo: 

(A) acabar com as capitanias hereditárias. 

(B) apenas desenvolver a lavoura açucareira. 

(C) escravizar os índios. 

(D) cuidar das finanças dos donatários. 

(E) centralizar a administração, amparar os donatários e intensificar o povoamento. 

 

5) A Guerra dos Emboabas, ocorrida entre os anos de 1707 / 1709, em região mineradora teve como rivais: 

 (A) mineiros e paranaenses  (B) paulistas e pernambucanos 

 (C) paulistas e forasteiros   (D) portugueses e espanhóis 

 (E) mineiros e espanhóis 

 

6) O movimento ocorrido no Brasil, no ano de 1789, e que recebeu influência das idéias iluministas da 

Revolução Francesa foi a: 

 (A) Guerra dos Mascates   (B) Guerra do Paraguai 

 (C) Revolta de Felipe dos Santos  (D) Inconfidência Mineira 

 (E) Revolta de Beckmam 
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7) A "Política dos Governadores" ocorrida na República Velha foi criada  no governo de: 

 (A) Campos Sales   (B) Deodoro da Fonseca 

 (C) Rodrigues Alves   (D) Washington Luís 

 (E) Prudente de Morais 

 

8) O "Plano de Metas" que visava ao desenvolvimento da energia, transporte, alimentação, indústria e 

educação ocorreu no governo de: 

 (A) Getúlio Vargas   (B) Jânio Quadros 

 (C) Castelo Branco   (D) Costa e Silva 

 (E) Juscelino Kubitschek. 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 93 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

1) Durante o período colonial, Bahia e Pernambuco foram alvos de invasões de: 

(A) franceses, atraídos pelo pau-brasil. 

(B) holandeses, atraídos pela produção açucareira 

(C) espanhóis, indignados com a expansão territorial portuguesa. 

(D) italianos, interessados no mercado de especiarias. 

(E) ingleses, atraídos por riquezas  minerais 

 

2) No sistema do governo-geral no Brasil, cabia ao ouvidor-mor: 

(A) promover o saneamento financeiro. 

(B) estabelecer medidas defensivas no litoral. 

(C) aculturar os indígenas, reunindo-os em missões. 

(D) estimular a descoberta de metais. 

(E) solucionar os problemas relativos à justiça. 

 

3) O povoamento no interior nordestino no século XVII deveu-se basicamente: 

(A) à expansão da cultura do algodão. 

(B) à fundação de grande número de missões. 

(C) ao aparecimento de quilombos 

(D) à expansão extensiva da pecuária. 

(E) à expansão do cultivo do tabaco. 

 

4) A cobrança de elevados impostos por Portugal e a criação das Casa de Fundição em 1720, provocaram a: 

 (A) Conjuração Baiana   (B) Guerra dos Emboabas 

 (C) Revolta de Beckmam   (D) Guerra dos Mascates 

 (E) Revolta de Felipe dos Santos 

 

5) A criação do Ministério do trabalho foi obra de Getúlio Vargas, como: 

(A) Ditador, após o golpe de 1937. 

(B) Presidente, após a eleição de 1934. 

(C) Chefe do governo provisório, após o movimento de 1930. 

(D) Presidente eleito em 1930. 

(E) Senador durante a presidência de Dutra 

 

6) O combate à febre amarela no Brasil está ligado sobretudo à figura do cientista. 

 (A) Oswaldo Cruz   (B) Miguel Couto 

 (C) Emílio Ribas    (D) Carlos Chagas 

 (E) Adolpho Lutz 

 

7) A indústria automobilística brasileira foi implantada na década de 50, no governo de: 

 (A) Eurico Gaspar Dutra   (B) Getúlio Vargas 

 (C) Juscelino Kubitschek   (D) Jânio Quadros 

 (E) Castelo Branco 
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CONCURSO AOS CFS ESA/ 94 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

 

1) Entre as diversas causas que tornaram Portugal e Espanha os primeiros países europeus a se lançarem nas 

viagens  

marítimas da época moderna, pode-se citar: 

(A) o sistema administrativo descentralizado, que favoreceu a iniciativa dos grupos burgueses. 

(B) o grande interesse da nobreza no desenvolvimento das relações capitanistas comerciais. 

(C) o incentivo dado pela Igreja Protestante, interessada na ampliação do número de fiéis. 

(D) o interesse das monarquias centralizadas em ampliar suas relações comerciais e sua área de 

influência. 

(E) o apoio dado pelos senhores feudais às pesquisas sobre conhecimentos náuticos. 

 

2) no sistema de governo-geral, implantado no Brasil em meados do século XVI, era responsável pela 

aplicação da justiça na colônia: 

 (A) o alcaide-mor   (B) o provedor-mor 

 (C) o vereador    (D) o capitão-mor 

 (E) o ouvidor-mor 

 

3) Caracterizaram a constituição brasileira de 25 de março de 1824: 

 (1) voto censitário e descoberto  (A) 1, 2  e 3 

 (2) república parlamentarista  (B) 2, 3, e 4 

 (3) padroado    (C) 3, 4 e 5 

 (4) quatro poderes   (D) 1, 3 e 4 

 (5) voto direto e universal   (E) 2, 3 e 5 

 

4) Pode  ser apontado(a) como característica do período pré-colonial (1500 – 1530) no Brasil: 

(A) a utilização mão-de-obra escrava africana no corte e transporte do pau-brasil. 

(B) a divisão do Brasil em dois governos sediados no Rio de Janeiro e em Salvador. 

(C) o envio de expedições guarda-costas e exploradoras e a eventual fundação de feitorias. 

(D) a fundação da cidades de Salvador e São Paulo. 

(E) as invasões holandesas, com o objetivo de dominar o comércio açucareiro. 

 

5) A União Ibérica favoreceu a presença de inimigos da Espanha no território brasileiro, através de invasões, 

algumas das quais se prolongaram, permitindo a formação de núcleos populacionais que se transformaram 

em importante cidades. Nesta perspectiva, a cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, foi obra de: 

 (A) ingleses (B) franceses (C) holandeses (D) portugueses  (E) italianos 

 

6) A vila de São Paulo se apresentou como centro de dispersão para processo. 

(A) Amador Bueno, aclamado "rei" da região, favoreceu este processo. 

(B) a aliança com grupos indígenas facilitou a penetração para o interior. 

(C) a dificuldade de atender ao modelo agrário-exportador levou à busca de outro meio de 

sobrevivência. 

(D) a projeção da região frente à economia colonial possibilitou a obtenção de grande volume de capital 

para investir nas bandeiras. 

(E) os paulistas foram derrotados pelos emboabas. 

 

7) Apesar de ligadas ao mesmo cenário político-econômico nacional e internacional, as conjurações Mineira 

e Baiana apresentaram algumas diferenças, tais como: 

(A) a Conjuração Mineira, ao contrário da Baiana, contou com a participação da Maçonaria. 

(B) a Conjuração Baiana, ao contrário da Mineira, contava com forte aparato policial-militar. 

(C) a Conjuração Mineira, ao contrário da Baiana, pleiteava a abolição da escravidão. 

(D) a Conjuração Baiana, ao contrário da Mineira, pretendia incentivar o estudo universitário no Brasil. 

(E) a Conjuração Baiana ao contrário da Mineira, apresentou forte participação popular. 

 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 95 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

 

1) Um dos resultados das chamadas Grandes Navegações iniciadas pelos portugueses, foi: 
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(A) o controle do mar mediterrâneo pelos navegadores italianos e turcos. 

(B) o deslocamento do eixo comercial da Europa, do mar Mediterrâneo para o oceano Atlântico. 

(C) o desenvolvimento das navegações espanholas, inglesas e holandesas no mar Mediterrâneo. 

(D) a decadência econômica das cidades portuárias da península ibérica. 

(E) a decadência econômica da burguesia mercantil portuguesa.  

 

2) Os movimentos nativista no Brasil-Colônia fizeram com que surgisse um sentimento nacional à medida 

que os conflitos com a metrópole portuguesa foram se agravando. O primeiro movimento que caracterizou 

bem este sentimento nacional foi o(a): 

 (A) Insurreição Pernambucana  (B) Guerra dos Mascates 

 (C) Revolta de Vila Rica   (D) Inconfidência Mineira 

 (E) Conjuração Baiana 

 

3) A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento que pode ser caracterizado como: 

(A) Ter contado coma participação de portugueses e espanhóis na luta contra holandeses. 

(B) Ter sido um movimento que não sofreu influência dos ideais de liberdade surgidos na 

Independência dos Estados Unidos da América. 

(C) um movimento que provocou descontentamento entre os portugueses por causa da contenção de 

despesas de D. João VI, que não concedeu privilégios aos próprios portugueses. 

(D) o único movimento em que os revoltosos não instalaram um governo provisório e nem defenderam 

o ideal republicano. 

(E) o movimento que contribuiu decisivamente no processo de independência política do Brasil. 

 

4) No cenário militar da Guerra do Paraguai podemos afirmar que: 

(A) foi uma guerra em que o Brasil teve que enfrentar as forças da Tríplice Aliança. 

(B) a campanha da "Dezembrada" foi a principal ação naval no  rio Paraguai por parte da Marinha 

Imperial. 

(C) foi uma guerra tríplice, do Brasil, contra a Argentina, da Argentina contra o Uruguai e do Uruguai 

contra o Paraguai. 

(D) a principal ação terrestre por parte do Exército Brasileiro foi nas duas batalhas de Tuiuti. 

(E) teve início quando Solano Lopez depôs o governo uruguaio de Aguirre, que contava com o apoio 

do Brasil. 

 

5) A Segunda Guerra Mundial representou um importante período na História Brasileira devido à 

participação do nosso País no período de 1942 a 1945. No contexto deste conflito mundial podemos afirmar 

que: 

(A) o Brasil entrou no conflito do lado das democracias que lutaram contra os totalitarismo devido a um 

pacto de aliança com a Itália. 

(B) o resultado da participação do Brasil na II Guerra Mundial foi a queda do governo ditatorial de 

Getúlio Vargas, acompanhando uma tendência do mundo pós-guerra. 

(C) a Guerra representou um grande obstáculo ao desenvolvimento industrial brasileiro porque os 

Estados Unidos e a União Soviética dividiram o Mercado Comum Europeu entre si. 

(D) o Brasil, por não concordar  com o desmembramento da Alemanha após a I Guerra Mundial, 

pressionou os Estados Unidos a entrarem na II Guerra Mundial. 

(E) o Brasil, inicialmente entrou na II Guerra ao lado dos regimes totalitários por estar o País vivendo a 

ditadura de Vargas, e, posteriormente em 1942, é pressionado pelos Estados Unidos a se aliar às 

democracias. 

 

CONCURSO AOS CFS ESA/ 96 

PROVA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

1) O princípio do "Uti Possidetis" foi adotado no Tratado de (o): 

 (A) Santo Ildefonso   (B) Utrecht 

 (C) El Pardo    (D) Badajós 

 (E) Madri 

 

2) O sistema de Capitanias Hereditárias não foi um fracasso total, pois pelo menos duas capitanias 

conseguiram prosperar: 

 (A) São Vicente e Bahia   (B) Pernambuco e São Vicente 

 (C) Pernambuco e Itamaracá  (D) São Vicente e Espírito Santo 
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 (E) São Vicente e Porto Seguro. 

 

3) O Período Regencial deu-se : 

(A) durante a maioridade de D. Pedro II 

(B) entre a abdicação de D. Pedro I e 1840 

(C) entre a Independência e o 2  Reinado. 

(D) no início da maioridade de D. Pedro II 

(E) durante o 1  Reinado 

 

4) A República Velha: 

(A) foi o resultado de uma imensa participação popular. 

(B) caracterizou-se  pelo governo de militares em sua fase inicial e dos grandes fazendeiros 

posteriormente. 

(C) caracterizou-se pelo predomínio dos governadores nordestinos. 

(D) caracterizou-se pela ausência de movimentos de oposição. 

(E) teve apenas presidentes civis. 

 

5) O documento que repudiava o nazismo, o fascismo e o autoritarismo do governo de Getúlio Vargas era: 

 (A) o Queremismo (B)o Plano SALTE (C) o Manifesto dos Mineiros 

 (D) a Instituição n  113 da SUMOC  (E) o Plano de Metas 

 

 

CONCURSO CFS ESA/ 97 

PROVA DE HISTÓRIA 

 
01) Entre os movimentos nativistas ocorridos no Brasil colonial, podem ser citados. 
[A] a Revolta de Filipe dos Santos e a Guerra dos Emboabas; 
[B] a Guerra dos Mascates e a Revolta Liberal de 1842; 
[C] as Expedições Bandeirantes e a Revolta de Beckman; 
[D] a Guerra Guaranítca a e Conjuração Baiana; 
[E] a Conjuração Baiana e a Farroupilha; 

 
02) Das rebeliões iniciadas no Período Regencial (1831-1840), a de maior duração foi  a: 
[A] Cabanada;             [B] Sabinada;                    [C] Cabanagem;             [D] Balaiada;                     

[E] Farroupilha; 
 
03) Durante a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), após a ocupação da capital paraguaia, o comando          
das forças brasileiras passou a ser exercido por: 
[A] Conde D'Eu; [B] Osório; [C] Caxias; [E] Tamandaré; [E] Solano López; 

 
04) Por sua atuação, foi denominado Marechal de Ferro: 
[A] Hermes da Fonseca;                  [B] Floriano Peixoto; 
[C] Deodoro da Fonseca;                 [D] Cândido Rondon; 
[E] Castelo Branco; 
 
05) Ao primeiro governo Vargas (1930-1945) pode ser atribuída uma importante conquista social. Foi a: 
[A]  construção da Companhia Siderúrgica Nacional (1941); 
[B]  criação da Companhia Vale do Rio Doce (1942); 
[C]  entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1942); 
[D]  criação das Leis Trabalhistas, com a jornada de 8   ........horas, férias remuneradas e indenização por 
dispensa; 
[E]  outorga da Constituição de 1937 com características fascistas, a chamada “Polaca”; 
 

CONCURSO CFS ESA / 98 

PROVA DE HISTÓRIA 
 

01) D. João , em 1808, decretou a Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas. Em conseqüência, essa 

medida no Brasil: 

Fortaleceu os laços comerciais com Portugal  

Dificultou a compra dos produtos ingleses 

Determinou a decadência da lavoura canavieira 

Extinguiu o monopólio comercial português 

Proibiu a entrada de escravos africanos 
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02) Sobre  a expansão  do café no século XIX, podemos afirmar que: 

(A) Surgiu juntamente com o desenvolvimento da cana-de-açúcar 

(B) Tornou-se o principal produto agrícola durante o segundo reinado 

(C) Fez com que o Brasil se tornasse o terceiro maior produtor mundial do produto 

(D) Encontrou seu maior desenvolvimento no nordeste brasileiro 

(E) Surgiu juntamente com o ciclo da mineração 

 

03)A política do “café-com-leite”  significava a dominação política dos estados: 

(A)  São Paulo e Minas Gerais   

(B) Rio de Janeiro e Minas Gerais                                  (C) São Paulo e Rio de Janeiro 

(D)  São Paulo e Paraná                      (E) Rio de Janeiro e Paraná 

 

04) Com a revolução de 1930, assumiu o poder no Brasil: 

(A) Júlio Prestes               (B) Artur Bernardes       (C) Afonso Pena    (D)Washington Luís               

(E) Getúlio Vargas 

 

05) O acordo nuclear com a Alemanha foi realizado no governo do presidente: 

(A) Geisel      (B) João  Figueiredo       (C) Juscelino Kubistchek      (D) Médici           (E) Jânio Quadros 

 

 

 

CONCURSO CFS ESA / 99 

PROVA DE HISTÓRIA 

 

(A) Uma das conseqüências da expulsão dos holandeses do nordeste, em 1654, foi o (a): 

decadência da atividade açucareira; 

volta do domínio espanhol sobre o nordeste; 

aumento da produção cafeeira; 

expansão da produção de couro; 

criação da Companhia de Comércio de São Paulo; 

 

(B) No século XVII, um dos fatores que contribuiu para a conquista do interior do Brasil está ligado ao (à): 

desenvolvimento da cultura de algodão; 

apresamento indígena; 

combate aos franceses; 

fim do domínio inglês; 

transferência da capital da colônia para São Paulo. 

(C) A Constituição de 1824, estabeleceu, entre os poderes, aquele que seria considerado a "chave" de toda 

organização política do governo de D. Pedro I. Este era o Poder: 

(A) Liberal (B) Legislativo (C) Popular 

(D) Moderador (E) Judiciário 

 

(D) Sobre a Guerra do Paraguai (1864 – 1870) é correto afirmar que: 

teve início quando Solano Lopes invadiu o Chile; 

assim se denomina porque ocorreu totalmente em território paraguaio; 

o Brasil formou a Tríplice Aliança ao lado do Uruguai e Argentina; 

provocou uma guerra com a Argentina pela posse de mato Grosso; 

o Paraguai embora tendo perdido a guerra, saiu fortalecido politicamente. 

 

(E) Durante a República Velha ( 1889 – 1930), o Brasil teve que resolver várias questões de fronteiras, 

sendo importantíssimo o trabalho diplomático do: 

Barão de Caravelas  

Barão do Rio Branco 

(C)  Marquês do Paraná  

(D) Visconde de Ouro Preto 

       (E) Visconde de Mauá 

CONCURSO CFS ESA / 00 

PROVA DE HISTÓRIA 
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01- Os Governos Gerais foram criados porque: 

[A]   o sistema de capitanias era vantajoso. 

[B]   seria melhor um governo descentralizado 

[C]   os donatários não cumpriram as determinações reais 

[D]   a Regência seria o melhor sistema 

[E]    fracassara o sistema de emprego do capital particular   

 

02 – Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, modificou o ensino e a educação na colônia 

através de um (a). 

[A]   Estatuto Educacional da Colônia                                [B]  Estatuto Régio de Ensino Básico  

[C]   Regimento de 1785                                                     [D]  Ministério da Educação                       

[E]   Reforma Educacional 

 

03 - A tentativa de conseguir apoio popular para a inconfidência, foi um trabalho realizado por: 

[A]   Cláudio Manoel da Costa   

[B]   Inácio de Alvarenga Peixoto 

[C]   Tomás Antônio Gonzaga  

[D]   Joaquim José da Silva Xavier 

[E]   Inácio de Loyola 

 

 

 

04-  Foram órgãos importantes para a divulgação do movimento de Independência, durante a sua organização: 

[A]   comércio e indústria        [B]   imprensa e indústria 

[C]   imprensa e Maçonaria      [D]   comércio e Maçonaria 

[E]   indústria e imprensa 

 

05-  Política de maior aproximação entre o governo e as camadas populares retomada por Getúlio Vargas: 

[A]   Populismo  [B]   Positivismo   

[C]   Sindicalismo             [D]   Peleguismo   

[E]   Anarquismo 

CONCURSO CFS ESA / 2001 

PROVA DE HISTÓRIA 

 

01) O Governo Provisório, instituído logo após a proclamação da República, representava as diversas forças 

que derrubaram o Império, a saber: 

(A) as camadas médias urbanas e a aristocracia latifundiária do café e do açúcar. 

(B) o Exército, os ex-escravos e a burguesia industrial já fortalecida. 

(C) setores da Igreja, a Guarda Nacional, e as camadas urbanas. 

(D) o Exército, a Guarda Nacional e a burguesia agrária canavieira. 

(E) o Exército, as camadas médias urbanas e a burguesia agrária cafeeira. 

 

02) A importância da Lei Eusébio de Queirós (1850) , no contexto do processo de abolição da escravatura, está 

no  fato de ter:  

(A) Declarado extinto o tráfico de africanos, estipulando penas para seus infratores. 

(B) Concedido liberdade a todos os escravos que participaram da Praieira (1848). 

(C) Permitido a repressão dos traficantes de escravos por navios da marinha portuguesa. 

(D) Libertado os escravos que fossem maiores de 60 anos de idade. 

(E) Acabado com a venda em separado de casais africanos em leilões públicos. 

 

03) O Brasil, durante a República Velha, tinha no café o seu principal produto de exportação, e em 1906, o 

governo federal criou uma política de valorização deste produto que ficou conhecida como: 

(A) Encilhamento          (D) Convênio de Taubaté 

(B) Política Café-com-Leite         (E) “Funding-loan” 

(C) Política das Salvações 

 

04) No século XVII, contribuíram para a penetração do interior brasileiro: 

(A) O descobrimento da cultura da cana-de-açúcar e da cultura de algodão. 

(B) O apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. 
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(C) A necessidade de defesa e o combate aos franceses. 

(D) O fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa. 

(E) A guerra dos Emboabas e a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro. 

 

05) Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o governo de Getúlio Vargas decidiu-se pelo alinhamento 

com as forças das Nações Unidas, para combater o nazi-fascismo. Foi, então, enviada uma Força 

Expedicionária, a FEB, para a Europa, mais precisamente para: 

(A) o sul da França         (B) a Itália         (C) a Normandia         (D) a Rússia         (E) o norte da África 

 

CONCURSO CFS ESA / 2002 

PROVA DE HISTÓRIA 

01) É correto afirmar que o Presidente Dutra: 

(A) legalizou o Partido Comunista Brasileiro; 

(B) rompeu relações com a União Soviética; 

(C) renunciou  meses depois de assumir o cargo; 

(D) preferiu suicidar-se a renunciar ao cargo; 

(E) proibiu a importação de produtos estrangeiros. 

 

02) A Constituição, promulgada em 1934, durante o Governo Getúlio Vargas, estabelecia o que se segue, 

exceto:  

(A) extinção do cargo de Vice-Presidente da República; 

(B) reforma eleitoral, com o voto secreto e o voto feminino; 

(C) representação classista do Poder Judiciário; 

(D) mandato presidencial de 4 anos; 

(E) eleições diretas para o executivo. 

 

03) As Províncias onde, durante o Império (1822-1889), ocorreram a  Balaiada e a Sabinada, respectivamente, 

foram: 

(A) Maranhão e Ceará;         (D) Ceará e Pernambuco;  

(B) Pernambuco e Paraíba;         (E) Paraíba e Rio de Janeiro. 

(C) Maranhão e Bahia; 

 

04) A Política dos Governadores, característica marcante da República Velha, tinha por objetivo: 

(A) evitar a fragmentação e o separatismo entre os estados da federação; 

(B) eliminar as oposições e consolidar o poder das oligarquias; 

(C) favorecer as oligarquias nordestina e urbana; 

(D) enfrentar, com auxílio dos governadores, a oligarquia cafeeira; 

(E) solucionar as questões sociais e combater as fraudes eleitorais. 

 

05) A Monocultura, o Latifúndio e a Escravidão marcaram o Sistema colonial português no Brasil, resultando: 

(A) no desenvolvimento interno da colônia, beneficiada pela ausência de monopólio; 

(B) na formação de uma sociedade civil forte em decorrência da autonomia desfrutada; 

(C) em grande desigualdade social, concentração da propriedade fundiária e dependência econômica; 

(D) em acumulação de renda, que permitiu o desenvolvimento manufatureiro; 

(E) no predomínio do trabalho livre, desenvolvimento tecnológico e cultural. 

 

CONCURSO CFS ESA / 2003 

PROVA DE HISTÓRIA 

 

1) Ente os anos de 1864 e 1870, desenrolou-se na América do Sul, um conflito intitulado Guerra do Paraguai, 

ou Guerra da Tríplice Aliança. Podemos afirmar que o episódio conhecido como o estopim para o início deste 

conflito foi o (a): 

a) aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda pelos paraguaios. 

b) ataque paraguaio às tropas da Tríplice Aliança na Batalha de Tuiuiti. 

c) dueto naval ente as marinhas paraguaia e brasileira na batalha do Riachuelo. 

d) Invasão de áreas dos estados do Paraná e São Paulo. 

e) tentativa de tomada de Buenos Aires e La Paz pelo ditador Solano López. 
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2) No início do século XVIII, a disputa pelo ouro da região das minas, entre os paulistas e mineradores 

provenientes de outras regiões do Brasil e de Portugal, gerou um conflito que foi denominado: 

a) Revolta de Beckman            b) Revolta de Vila Rica       c) Aclamação de Amador Bueno 

d) Guerra dos Mascates   e) Guerra dos Emboabas 

 

3) Observando-se o sistema de governo vigente durante o Brasil Colonial, é correto afirmar que: 

a) a criação do Governo Geral, centralizando a administração, provocou a extinção imediata das capitanias 

hereditárias. 

b) o sistema de câmaras municipais instituiu duas novas políticas administrativas: as sesmarias e o serviço 

militar compulsório. 

c) o sistema de capitanias hereditárias já havia sido empregado por Portugal na administração das ilhas 

Canárias. 

d) o fracasso das capitanias hereditárias implicou o desuso das Cartas de Doação e das obrigações do 

Documento Foral. 

e) o sistema de capitanias hereditárias foi um empreendimento que, dirigido pela Coroa, estava a cargo de 

Particulares. 

 

4) Os anos que se seguiram à queda da monarquia no Brasil foram caracterizados por um período de 

instabilidade da jovem república. Os eventos que ocorreram durante a “República da Espada” foram: 

a) o “Encilhamento” e a “Revolta da Armada”. b) o “Funding Loan” e a “Revolução Federalista. 

c) a “Revolta de Canudos” e a “Revolta da Chibata”.  d) a “Revolta da Vacina” e a “Guerra do Contestado”. 

e) a “Revolta da Borracha” e a “Revolta do Juazeiro”. 

 

5) O período que decorreu entre 1946 e 1964 é conhecido, na História do Brasil, como “República” ou “Era 

Populista”. A respeito desse período, é correto afirmar que a política: 

a)  interna do governo João Goulart foi marcado pela união de toda a classe política em prol da estabilização do 

país. 

b) industrial do governo Juscelino Kubistchek terminou por afetar a economia, levando o país a romper com o 

Fundo Monetário Internacional. 

c) monetária do governo Jânio Quadros pautou-se pela desvalorização da moeda, o que levou a declarar a 

moratória. 

d) externa do governo Eurico Dutra caracterizou-se por sua independência em relação aos grandes blocos 

ideológicos vigentes. 

e) mineral do governo Getúlio Vargas buscou a nacionalização de todas as jazidas, ficando o monopólio de 

exploração para a Companhia vale do Rio Doce. 
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GABARITO DE HISTÓRIA 

 

1975 

1 C 2 B 3 B 4 D 5 B 6 B 7 D 8 A 9 C 10 A 

11 D 12 B 13 B 14 C 15 A 16 B 17 A 18 D 19 B 20 D 

21 C 22 B 23 C 24 D 25 A 26 D 27 D 28 A 29 C 30 D 

31 A 32 C 33 D 34 C 35 C 36 D 37 A 38 C 39 D 40 A 

 

CFS/76 CFS/77 CFS/78 CFS/79 CFS/80 CFS/81 CFS/82 CFS/83 CFS/84 CFS/85 

1 C 1 B 1 D 1 D 1 B 1 A 1 A 1 B 1 D 1 C 

2 A 2 D 2 A 2 A 2 D 2 C 2 C 2 A 2 C 2 B 

3 D 3 C 3 C 3 C 3 B 3 A 3 B 3 D 3 A 3 A 

4 A 4 A 4 D 4 C 4 C 4 D 4 A 4 A 4 D 4 B 

5 C 5 B 5 A 5 C 5 A 5 D 5 A 5 D 5 C 5 A 

6 A 6 A 6 B 6 A 6 D 6 C 6 D 6 B 6 C 6 C 

7 B 7 B 7 B 7 B 7 D 7 D 7 C 7 B 7 C 7 A 

8 D 8 D 8 D 8 A 8 A 8 D 8 C 8 A 8 A 8 C 

9 C 9 C 9 C 9 C 9 A 9 A 9 A 9 B 9 C 9 C 

10 B 10 C 10 B 10 D 10 B 10 C 10 A 10 B 10 D 10 D 

11 C 11 C 11 C 11 C 11 A 11 A 11 D 11 D 11 C 11 C 

12 D 12 B 12 A 12 A 12 C 12 D 12 C 12 B 12 A 12 A 

13 A 13 D 13 B 13 D 13 B 13 B 13 A 13 A 13 D 13 D 

14 D 14 A 14 B 14 B 14 C 14 D 14 C 14 B 14 D 14 D 

15 B 15 A 15 D 15 D 15 A 15 B 15 B 15 C 15 A 15 D 

  16 C 16 D 16 B 16 B 16 C 16 B 16 D 16 B 16 B 

  17 D 17 C 17 B 17 C 17 B 17 C 17 C 17 B 17 C 

  18 C 18 A 18 C 18 D 18 B 18 B 18 D 18 B 18 D 

  19 D 19 C 19 C 19 A 19 B 19 D 19 D 19 C 19 D 

  20 A 20 D 20 A 20 C 20 A 20 D 20 B 20 B 20 B 

CFS/86 CFS/87 CFS/88 CFS/89 CFS/90 CFS/91 CFS/92 CFS/93 CFS/94 CFS/95 

1 C 1 C 1 C 1 E 1 D 1 B 1 A 1 B 1 D 1 B 

2 E 2 A 2 C 2 C 2 C 2 D 2 D 2 E 2 E 2 A 

3 B 3 B 3 C 3 D 3 E 3 B 3 C 3 D 3 D 3 E 

4 A 4 D 4 B 4 A 4 B 4 A 4 E 4 E 4 C 4 D 

5 C 5 C 5 D 5 A 5 D 5 D 5 C 5 C 5 B 5 B 

6 D 6 A 6 E 6 D 6 C 6 A 6 D 6 A 6 C   

7 C 7 E 7 A 7 D 7 D 7 C 7 A 7 C 7 E   

8 A 8 B 8 D 8 C   8 B 8 E       

9 C 9 D 9 B 9 C             

10 C 10 D 10 A 10 E             

11 C 11 D 11 D 11 C             

12 A 12 A 12 C 12 E             

13 E 13 C 13 E 13 C             

14 C 14 A 14 B 14 C             

15 E 15 B 15 C 15 A             

16 A 16 E 16 B 16 B             

17 C 17 C 17 E 17 D             

18 E 18 C 18 B 18 B             

19 B 19 B 19 A 19 B             

20 E 20 E 20 C 20 D             

CFS/96 CFS/97 CFS/98 CFS/99 CFS/00 CFS/01 CFS/02 CFS/03   

1 E 1 A 1 D 1 A 1 E 1 E 1 B 1 A     

2 B 2 E 2 B 2 B 2 E 2 A 2 C 2 E     

3 B 3 A 3 A 3 D 3 D 3 D 3 C 3 E     

4 B 4 B 4 E 4 C 4 C 4 B 4 B 4 A     

5 C 5 D 5 A 5 B 5 A 5 B 5 C 5 B     

 


