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Avaliação Parcial de História – 1ª unidade 
 

Instruções: 
 

1. Sua avaliação consta de 10 (dez) questões de múltipla escolha. 
2. Utilize, apenas, caneta azul ou preta. 
3. Não rasure o quadro de respostas sob pena de anular a questão. 
4. Valor: 2,0 (dois) pontos. 

Obs, mecanografia – favor colocar quadro de respostas. 
 

 
Questão 01: (PL/2018) 
 

     Na atualidade, as pessoas estão habituadas a julgar e formar opiniões precipitadas a 

respeito de grupos sociais e crenças. As opiniões alimentam o imenso círculo vicioso do 

preconceito e da intolerância. Todos os dias, indivíduos pertencentes a grupos de crenças e 

visões diferentes das do mundo são hostilizados, humilhados e ofendidos por intolerantes, 

os quais não aceitam outra realidade além da sua. 

   A falta de ética no mundo, causada pelo egoísmo humano, têm gerado não só discussões 

e brigas entre as pessoas, mas também guerras, por diversas questões, como, por exemplo, 

a religiosa. Essa questão religiosa tem como base o fundamentalismo, o qual anda de mãos 

dadas com a intolerância. Esse conceito conservador e integralista enfatiza que somente 

certa ideia é correta e que todos aqueles que discordarem devem ser eliminados. 

   A generalização e a categorização, geradas pelo preconceito social, também são grandes 

inimigas para nossa sociedade. Afinal, não podemos julgar todo o grupo, o qual tem uma 

característica única, só porque um componente cometeu algo que é discriminado em nossa 

sociedade. Comentários como: ”toda mulher é sensível” ou “todo gay é baixo astral” devem 

ser erradicados do nosso meio. 

O  S e n h o r  t e  a b e n ç o e  e  t e  g u a r d e  v o l t e  p a r a  t i  a  S u a  f a c e  e  t e  d ê  a  P a z !
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   É necessária a conscientização das pessoas, que possa levá-las a entender que os 

conceitos de ética, tolerância e respeito são fundamentais em nosso posicionamento para 

com o nosso próximo. Precisamos repensar nosso comportamento na sociedade moderna e 

tolerar a existência do diferente. 

Clarisse Gomes e Rana Carvalho, 1º A. 

A interpretação do texto permite afirmar que as autoras 
 
a) apoiam a defesa da intolerância como forma de combater o discurso fundamentalista, 
facilitando a convivência social. 
b) enxergam na diversidade a culpa pelo clima de aceitação das divergências, embora seja 
impossível se manter honesto no cenário atual. 
c) defendem que para exercitar a tolerância é necessário aceitar ideias opostas, respeitando 
o que é diferente de nós. 
d) compreendem que a ética valoriza discursos dogmáticos e, como tal, deve ser combatida 
no mundo atual. 
e) ignoram o contexto contemporâneo, caracterizado por conflitos entre etnias diferentes, 
relativizando práticas de ódio comuns hoje. 
 

 
 
Questão 02: (PL/2018) 

 
     Clarisse Gomes e Rana Carvalho afirmam que na atualidade, as pessoas estão 
habituadas a julgar e formar opiniões precipitadas a respeito de grupos sociais e crenças. As 
opiniões alimentam o imenso círculo vicioso do preconceito e da intolerância. 
 
Sobre o preconceito citado, considere o texto a seguir.  
 

Lázaro Ramos - “Aulas de História do Brasil: é disso que precisamos!” 
Em entrevista por telefone, Lázaro Ramos fala sobre o sucesso de “Mister Brau”, a experiência de 

interpretar Martin Luther King e a crise política do País. 

Marcelo Pinheiro  24/10/2015  

 
   A primeira edição de Brasileiros, publicada em julho de 2007, tinha você na capa e tratava do preconceito no 
Brasil. Nesses oito anos, você acha que houve avanços sobre a discussão?  
 
        Pensar sobre isso é um exercício difícil, mas acho que merecem destaque os benefícios que as cotas 
trouxeram. Elas abriram – e abrirão – espaço para uma galera que vem com um novo pensamento, uma nova 
formação e, espero e torço eu, um novo engajamento político. As cotas foram muito importantes, mas mesmo com 
elas ainda é pequena, por exemplo, a diversidade de cursos escolhidos por negros nas universidades. Há também 
milhões de pessoas que ascenderam socialmente à chamada “Nova Classe C” e – acho que temos de dar nome aos 
bois – a maioria desses brasileiros é negra. Esse também foi um passo fundamental. Mas há grandes mudanças que 
ainda não aconteceram. No Brasil, negros ainda são as maiores vítimas de homicídio, negros ainda ocupam 
pouquíssimos postos de comando. Na política, quase não há representatividade para o tamanho da população que, 
nós negros, somos. 
 

http://brasileiros.com.br/2015/10/aulas-de-historia-brasil-e-disso-que-precisamos/ 

 

  Com base na interpretação do fragmento da entrevista acima, o ator soteropolitano Lázaro Ramos 

 

http://brasileiros.com.br/2015/10/aulas-de-historia-brasil-e-disso-que-precisamos/
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a) minimiza a importância da instituição do sistema de cotas no Brasil, atribuindo o preconceito étnico-

racial à ascensão da “nova classe C”.  

b) reconhece os efeitos positivos do sistema de cotas no Brasil, ao tempo que ‘reivindica’ maior 

inserção dos negros nas esferas político-administrativas de poder. 

c) critica as restrições impostas pelo sistema de cotas aos negros, que inibem a procura de cursos em 

certas áreas do conhecimento nas universidades. 

d) denuncia o genocídio da população negra no país, embora tal prática não tenha qualquer relação 

com o preconceito e sim com a crise econômica que assola o Brasil.  

e) atribui a pouca representatividade política dos negros a fatores de ordem biológica e social que não 

podem ser resolvidos por meio do sistema de cotas. 

 

 

 
Questão 03: (UNESP 2012/adaptada) 
 

 
 
 
O artigo citado aborda a relação entre as tendências culturais politicamente corretas e os 
preconceitos.  
 
  Com base no texto, pode-se afirmar que a superação dos preconceitos que induzem 
comportamentos agressivos depende 
 
 a) da capacidade racional de discriminar entre pré-julgamentos socialmente úteis e 
preconceitos disseminadores de hostilidade.  
b) de uma assimilação integral dos critérios “politicamente corretos” para representar e julgar 
objetivamente a realidade. 
c) da construção de valores coletivos que permitam que cada pessoa diferencie os amigos e 
os inimigos de sua comunidade.  
d) de medidas de natureza jurídica que criminalizem a expressão oral de juízos 
preconceituosos contra integrantes de minorias.  
e) do fortalecimento de valores de natureza religiosa e espiritual, garantidores do amor ao próximo e da 
convivência pacífica. 
 
 
 
 
 
 

 
   O clima do “politicamente correto” em que nos mergulharam impede o raciocínio. Este 
novo senso comum diz que todos os preconceitos são errados. Ao que um amigo observou: 
“Então vocês têm preconceito contra os preconceitos”. Ele demonstrava que é impossível 
não ter preconceitos, que vivemos com eles, e que grande quantidade deles nos é útil. Mas, 
afinal, quais preconceitos são pré-julgamentos danosos? São aqueles que carregam um 
juízo de valor depreciativo e hostil. Lembre-se do seu tempo de colégio. Quem era alvo dos 
bullies? Os diferentes. As crianças parecem repetir a história da humanidade: nascem 
trogloditas, violentas, cruéis com quem não é da tribo, e vão se civilizando aos poucos. 
Alguns, nem tanto. Serão os que vão conservar esses rótulos pétreos, imutáveis, muitas 
vezes carregados de ódio contra os “diferentes”, e difíceis (se não impossíveis) de mudar.  

 
(Francisco Daudt. Folha de S.Paulo, 07.02.2012. Adaptado.)  
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Questão 04: (PL/2018) 
 

Política, 1 palavra, 8 letras e um sentimento generalizado: ódio. 
 

Por Vanessa Pereira – 1º B/adaptado 
 
    Não consigo entender as pessoas que dizem sentir ódio por política ou dizem que é muito 
complexa. Política é uma coisa simples, é o que você, na condição de cidadão brasileiro, quer que 
seja. Provavelmente você não esteja entendendo nada, mas eu faço questão de explicar. O golpe 
militar que se instaurou no Brasil nos anos 60, teve a ajuda fundamental da população civil. Mas não 
a população civil que você pensa: professor, proletariado, o industriário e sim o alto empresariado, 
donos de grandes veículos de comunicação e os EUA.    
          
    Pensemos juntos, se nossos antepassados, que não tinham tanto acesso à informação como nós 
temos hoje, que não tinham força de expressão, que foram oprimidos, torturados, mortos, 
submetidos a atos institucionais, depois de muitas lutas conseguiram tirar os militares do poder, o 
que nós, na condição totalmente contrária aos do passado, não podemos fazer para tirar e botar 
governos no poder?  
 
   A questão é que nós, do século XXI, estamos muito acomodados. É mais fácil jogar a culpa na 
política e dizer que odeia falar ou debater sobre esta, dizer que não entende, que é complexa, do que 
levantar do sofá pra fazer alguma coisa. Eu sei, é difícil, mas pensem: nossos pais e avós também 
eram acomodados e olhe como estamos hoje. Vamos deixar, realmente, passar pra mais uma 
geração a responsabilidade de mudar o país? Não. Vamos fazer a mudança. Nós podemos e nós 
conseguimos.  
 
    Vamos estudar mais, nos informar mais, assistir ou ler mais jornais (mesmo que eles sejam 
alienados demais), vamos nos expressar, falar o que pensamos. Sim, nós temos poder, só não 
sabemos como lidar com ele. A história esta aí para ser lembrada, nunca esquecida. Ah, e para 
aqueles que defendem a volta da ditadura, devo citar uma fala de Leandro Karnal: “Quando eu vejo 
alguém defendendo a volta dos militares, eu vejo a idade, se for um jovem, eu me sinto no dever de 
explicar o que é o arbítrio, o que é a cassação de direitos como o habeas corpus, o que foi um AI-5, o 
que é a tortura de mulheres grávidas, o que é o fim da liberdade de imprensa, o que é a barbárie da 
concentração de renda durante a ditadura militar, e se for uma pessoa de idade, eu atribuo à falta de 
memória que a idade pode estar provocando na pessoa”. 

 
A interpretação do texto permite afirmar que a autora 
 
a) defende que a população civil apoie mudanças drásticas de governo, a exemplo do que 
aconteceu no início dos anos 60, no Brasil. 
b) reconhece que o pouco acesso à informação, das gerações passadas, foi um fator 
limitante para que elas não conseguissem se opor aos militares. 
c) ignora a importância da liberdade de expressão no processo de luta contra os abusos e as 
arbitrariedades de quem está no poder hoje. 
d) critica a apatia política e a acomodação da sociedade contemporânea, ao tempo que 
conclama a geração atual a fazer a mudança.  
e) minimiza a importância de conhecer sobre o passado do país para mobilizar a população 
a combater o retorno de regimes militares. 
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Questão 05: (PL/2018) 

 

 

     www.google.com.br/imagens 

 

Sobre o PLEBISCITO, afirma-se: 
 
I – É uma consulta feita ao povo DEPOIS da criação de uma lei ou ato administrativo 
II – É uma consulta feita ao povo ANTES da criação de uma lei ou ato administrativo. 
III – Ocorreu mais de uma vez no Brasil, entre elas, quando a população decidiu pela não 
proibição do comércio de armas de fogo e munição no país. 
 
É correto apenas o que se afirma em 
 
a) I. 
b) I e III. 
c) II. 
d) II e III. 
e) III. 

 
 
 
Questão 06: (Enem 2013/adaptada) 

 
Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido 
pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou 
dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as 
resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-
se os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, atuando de forma independente para a 
efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer 
os referidos poderes concomitantemente. 
 

MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo Abril Cultural, 1979 (adaptado). 
 

  Ao estudarmos sobre Política e Poder, aprendemos que a divisão e a independência entre 
os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso 
pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja 

A - exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. 

B - consagração do poder político pela autoridade religiosa. 

http://www.google.com.br/imagens
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C – estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. 

D - concentração do poder nas mãos de elites técnico-cientifícas. 

E - reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. 

 

 
 

 

   Com base nos conhecimentos sobre Política e Poder e o Sistema Eleitoral 
Brasileiro, utilize a reportagem abaixo para responder as questões 07 e 08. 
 

 

 
 
 

    A Câmara dos Deputados decidiu nesta segunda-feira (12) cassar o mandato do deputado 

Eduardo Cunha (PMDB-RJ), acusado de ter mentido ao afirmar que não possuía contas no 

exterior em depoimento na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Petrobras no ano 

passado. Assim, Cunha perde o mandato e fica inelegível até 2027. Ele também perde o foro 

privilegiado e pode ser julgado pelo juiz Sergio Moro. 

    A cassação foi aprovada por 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções; 470 deputados 

participaram da sessão, incluindo o presidente da Casa, que só votaria se houvesse empate. 

Ao deixar o plenário após a votação, Cunha ouviu gritos de "adeus, Cunha" e "fora". 

 
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/09/12/eduardo-cunha-tem-mandato-cassado-pela-camara-dos-deputados.htm 

 

Questão 07 (PL/2016) 

 

 “Assim, Cunha perde o mandato e fica inelegível até 2027”.  
 
O mandato de um deputado federal 

 
a) dura quatro anos, podendo ser renovado, apenas, por mais um período subsequente e 
confere ao (à) eleito(a) a função de administrar o Estado, em parceria com o Governador. 
b) tem a mesma duração do mandato de um senador, embora este tenha poderes restritos à 
esfera estadual, integrando o Poder Legislativo. 
c) tem duração igual à de todos os demais cargos parlamentares, mas, é o único que prevê 
direito à reeleição por tempo indefinido. 
d) dura quatro anos, podendo ser renovado mediante eleição, sem limite de mandatos e 
confere ao (à) eleito(a) a função de elaborar leis com abrangência nacional. 
e) dura quatro anos, sem limite de renovação, desde que respeite um intervalo de quatro 
anos entre um e outro, assim como ocorre com o cargo de presidente da república.. 
 

 
 

 

 

http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/09/13/com-cassacao-eduardo-cunha-fica-inelegivel-ate-2027.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2016/09/13/o-que-acontece-com-eduardo-cunha-apos-cassacao.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2016/09/13/o-que-acontece-com-eduardo-cunha-apos-cassacao.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/09/13/com-cassacao-eduardo-cunha-fica-inelegivel-ate-2027.htm
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Questão 08: (PL/2016) 

 

“Ele também perde o foro privilegiado e pode ser julgado pelo juiz Sergio Moro”. 

 
O juiz citado na reportagem 
 
a) tem poder para punir parlamentares, cassando ou suspendendo de suas funções e integra o 
Poder Executivo, cujo afastamento é previsto por impeachment. 
b) tem, entre as suas funções, nomear ministros de Estado que auxiliarão o(a) presidente da 
República no exercício do cargo, não sendo submetidos a qualquer Poder de Estado. 
c) integra o poder judiciário, cujos membros são eleitos pelo povo para um mandato equivalente 
ao de senadores e podem ser retirados dos cargos mediante impeachment. 
d) compõe o Poder Judiciário, embora não seja um dos Ministros, pois estes são nomeados pelo 
chefe do Executivo Federal, embora a ele não se subordinem, pois os Poderes de Estado são 
independentes. 
e) tem autoridade para apresentar denúncia contra qualquer parlamentar, mesmo que estes 
possuam foro privilegiado, além de ser membro do poder legislativo, em função do caráter 
federativo do país. 
 

 

 

 
Questão 09: (PL/2016)        

 

   Com o impeachment de Dilma Rousseff, a história do Brasil passa a ter quatro presidentes da 

República retirados do cargo por decisão do Congresso Nacional. O caso mais famoso é o de 

Fernando Collor, que sofreu impeachment em 1992. Bem menos conhecidas são as duas primeiras 

destituições, ocorridas em 1955, quando a Câmara dos Deputados e o Senado votaram pelo 

impedimento dos presidentes Carlos Luz e Café Filho. 

    A diferença entre os casos de Luz e Café e os de Collor e Dilma é que nos episódios de 1955 não 

se seguiu a Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950). Os deputados e os senadores entenderam que a 

situação era extremamente grave, com risco de guerra civil, e finalizaram os julgamentos em poucas 

horas, sem dar aos presidentes o direito de se defenderem na Câmara e no Senado. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/08/31/dois-presidentes-do-brasil-sofreram-impeachment-em-1955 

 

 

A partir das informações acima, dos conhecimentos sobre o Rito do Impeachment, e da história recente 

do Brasil, afirma-se: 

 

I – O impeachment de um(a) presidente da república obedece a normas constitucionais, o que nos 

permite concluir se tratar de um processo político legítimo, embora em alguns casos, na história 

nacional, o chefe de governo afastado não tenha tido garantido o seu pleno direito de defesa.  

II – O rito do impeachment de Collor e Dilma, em épocas diferentes, foi respeitado, garantindo-lhes 

pleno direito de defesa, com votações na Câmara dos Deputados e no Senado, embora o desfecho 

tenha sido diferente no que se refere à manutenção dos direitos políticos. 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2016/09/13/o-que-acontece-com-eduardo-cunha-apos-cassacao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm
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III – Se Dilma e Michel Temer tivessem, recentemente, sofrido o impeachment juntos, o cargo de 

presidente seria assumido provisoriamente pelo presidente da Câmara dos Deputados até a escolha de 

um novo presidente por meio de eleições indiretas. 

IV – Pela lei do impeachment, prevista na Constituição de 1988, o chefe do poder executivo afastado 

perde, junto com o cargo, seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, a exemplo de Collor, embora 

dois anos após seu impedimento, ele tenha sido inocentado das acusações.  

 

 

É correto o que se afirma em 

 

a) I, II e IV, apenas. 

b) I, II, III e IV. 

c) II, III e IV, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) II e III, apenas. 

 

 

 
Questão 10 (PL/2016) 

  
 

                           
https://ligarj.files.wordpress.com/2015/03/farinha-do-mesmo-saco.jpg          http://jfemdia.com/wp-content/uploads/2015/04/ficha1.jpg 

 
 

 

    [...] A Câmara dos Deputados e o Senado (Congresso Nacional) são uma verdadeira baderna, já que a 

maioria dos integrantes é tudo farinha do mesmo saco, uns sendo investigados, outros processados, uns 

suspeitos e outros sem exercer função alguma. 

   A lei da Ficha Limpa é um sistema que torna inelegível por 8 (oito) anos o candidato que tiver seu 

mandato cassado ou renunciar para evitar o mesmo. Com isso, algumas pessoas que fazem parte do 

cenário político tentam esconder todas as suas malfeitorias para evitar a sua cassação. 

 
Rafaela Frazão – 1º B 2016/adaptado/ https://ospyciu.wordpress.com 

 
    

   Com base nos conhecimentos sobre Política e Poder no Brasil, na análise do texto acima e 
das charges, afirma-se: 

 

 

https://ligarj.files.wordpress.com/2015/03/farinha-do-mesmo-saco.jpg
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I – Em “A Câmara dos Deputados e o Senado (Congresso Nacional)”, a autora faz alusão ao 
Poder Executivo no Brasil, um dos três Poderes de Estado e responsável pela elaboração de 
leis, a exemplo da Lei da Ficha Limpa, citada no texto. 

II – A Lei da Ficha Limpa foi resultado de uma iniciativa popular e, assim que foi sancionada, 
entrou em vigor imediatamente, o que contribuiu para impedir a candidatura de inúmeros 
cidadãos que já haviam sido condenados por crimes. 

III – Ao afirmar “uns sendo investigados, outros processados, uns suspeitos e outros sem exercer 

função alguma”, a autora denuncia a ineficácia da Lei da Ficha Limpa, pois os parlamentares 
atuais ignoraram a citada lei, conseguindo tomar posse em seus cargos. 

IV – A cassação do mandato de um vereador, deputado ou senador prevê como pena o seu 
afastamento da vida política por oito anos, assim como acontece com prefeitos, 
governadores e presidentes, embora no caso destes seja mediante impeachment.  

É correto o que se afirma apenas em 

 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) III. 

d) IV. 

e) I e III. 

________________________________________________________ 
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