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Simulado sobre Demandas políticas e sociais no 
mundo atual 

Concurso Professor de História 
 
 
01. (Ano:2018/Banca:FCC) Entre as características dos fluxos migratórios mundiais, desde          
o início do século XXI, está 
a) a ampliação das políticas de acolhimento a imigrantes latino-americanos face à proibição             
da entrada de imigrantes oriundos de países de religião muçulmana por parte das principais              
potências econômicas. 
b) o aumento exponencial do fluxo de imigrantes dos países situados no eixo Sul-Sul, por               
conta do colapso migratório causado pela crise europeia e pela restrição à entrada de              
imigrantes nos Estados Unidos. 
c) a combinação de políticas restritivas, com alta demanda por trabalhadores imigrantes            
ilegais por parte dos países desenvolvidos. 
d) a transformação do Brasil no maior polo de imigração mundial, por causa do crescimento               
de sua economia na primeira década do século XXI. 
e) o colapso das migrações internas dentro da Comunidade Europeia em virtude da             
migração de europeus orientais, devido à desintegração da União Soviética e de seus             
satélites. 
 
02. (Ano:2017/Banca:CONSULPLAN) As cenas da morte do ditador Muammar Kadafi          
chocaram o mundo, se tornando um dos principais assuntos nas redes sociais na época.              
Estimulada pela Primavera Árabe, a população foi às ruas iniciando um combate contra             
Kadafi, ao mesmo tempo em que o ditador usava a violência para calar a voz do próprio                 
povo. Assinale a alternativa que corresponde ao nome do país então governado pelo ditador              
Kadafi:  
a) Líbia. 
b) Tunísia. 
c) Iêmen.  
d) Chipre.  
 
03. (Ano:2017/Banca:UECE-CEV) Fidel Castro, governante de Cuba, por quase meio          
século (1959–2008), faleceu aos 90 anos de idade, em novembro de 2016. Já havia se               
afastado da presidência do país em 2008, quando passou seu comando para 
a) Alejandro Castro-Soto. 
b) Alexis Castro. 
c) Jorge Castro. 
d) Raúl Castro. 
 
04. (Ano:2016/Banca:SEDUC - CE) “O mundo em que vivemos hoje é radicalmente            
diferente do que era no início ou mesmo no meio deste século [século XX]. E continua a                 
mudar. Hoje, a preservação de qualquer tipo de sociedade ‘fechada’ é impossível”. 
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Discurso proferido por Mikhail Gorbachev, em 1988, em reunião da ONU. In: Aquino et al, p.                
342. 
 
Podemos definir os fatos políticos e sociais, ocorridos na segunda metade da década de              
1980, na antiga URSS, como 
a) mudanças profundas na estrutura do sistema econômico soviético, com a substituição            
dos mecanismos de economia centralmente planificada pelos mecanismos de economia de           
mercado.  
b) série de reformas em que foram estabelecidas novas diretrizes que fortaleceram o             
modelo estalinista do socialismo real.  
c) reformas, como se sabe, pautadas apenas no setor econômico soviético. Não ocorreram             
mudanças nem na política nem na ordem social do país. 
d) reestalinização da estrutura burocrática soviética, implementando uma política sem          
transparência, cujo objetivo era promover a modernização na economia e uma abordagem            
mais direta dos problemas sociais.  
e) a diminuição de gastos financeiros, com armamentos na esfera de ação do Pacto de               
Varsóvia, destinando-se parte dos recursos para reerguer países socialistas que travavam           
guerras civis.  
 
05. (Ano:2016/Banca:FCC) Um dos principais momentos da 7ª Cúpula das Américas,           
realizada em abril de 2015 no Panamá, foram os discursos dos presidentes dos Estados              
Unidos e de Cuba que sinalizaram a intenção de retomada das relações entre esses países,               
após décadas marcadas  
a) pela política norte-americana de embargo econômico a Cuba, vigente desde os anos             
1960, com o objetivo de retaliar política e economicamente esse país convertido ao             
socialismo, restringindo as trocas comerciais entre este e empresas norte-americanas, bem           
como o trânsito de cidadãos.  
b) pelo isolamento político de Cuba no continente ante a influência dos Estados Unidos na               
região, do qual é exemplo sua suspensão definitiva como integrante da OEA desde 1962 e               
a ausência da ilha de todas as “Cúpulas das Américas ” realizadas desde essa década até                
2015.  
c) por tentativas, por parte do governo cubano, de invasão da baía de Guantânamo,              
território insular ocupado pelos Estados Unidos desde 1903, que lá instalaram a base militar              
que abriga uma prisão de alta segurança onde concentram-se prisioneiros acusados de            
terrorismo.  
d) por ataques mútuos entre os dois países durante a Guerra Fria, cujo auge ocorreu na                
chamada Crise dos Mísseis, conflito que teve vitória cubana, com a consequente retirada de              
mísseis norte-americanos de seu território, seguida de medidas de retaliação por parte dos             
Estados Unidos.  
e) por fluxos emigracionais cubanos desde o fim da URSS, país que sustentava             
economicamente a Ilha e cuja derrocada impulsionou levas de cubanos a emigrarem            
clandestinamente a Miami, onde hoje exercem pressão para que os Estados Unidos apoiem             
o socialismo cubano.  
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06. (Ano:2016/Banca:FCC) Entre as propostas de integração econômica de países do           
continente americano que foram apresentadas desde as últimas décadas, encontram-se  
a) A ALCA, Área de Livre de Comércio das Américas, projetada para ser o maior bloco                
econômico mundial e que originalmente pretendia englobar todo o continente mas           
encontrou grande resistência por parte do governo dos Estados Unidos, que alegou a             
questão da grande disparidade econômica. 
b) O Mercosul, Mercado Comum do Sul, zona de livre comércio entre os países do Cone Sul                 
que não se concretizou ou firmou acordos bilaterais tendo em vista as dificuldades de              
relacionamento econômico entre a Argentina e o Brasil, países que competem em diversos             
setores. 
c) O NAFTA (North American Free Trade Agreement ou Tratado Norte-Americano de Livre             
Comércio), acordo que implantou a eliminação das barreiras alfandegárias e passe livre            
para os americanos da região norte trabalharem ou abrirem negócio em qualquer um de              
seus países membros. 
d) A Unasul (União de Nações Sul-Americanas), organização intergovernamental criada por           
ocasião da realização de uma cúpula de chefes de estado em Brasília e formada por doze                
países sul-americanos com objetivos de integração e cooperação em diversos níveis. 
e) A Comunidade Andina de Nações, grupo de países identificados ao bolivarianismo, com             
fortes divergências políticas em relação ao imperialismo econômico norte-americano, que          
firmaram o Pacto Andino e tem sua sede atual na Venezuela. 
 
07. (Ano:2016/Banca:FCC) O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. A maioria              
dos muçulmanos encontra-se em países pobres, como Bangladesh, Egito, Índia, Iraque,           
Nigéria, Paquistão e Sudão, ou em desenvolvimento, como a Indonésia. Ao mesmo tempo             
que cresce o islamismo, crescem também os grupos fundamentalistas em seu interior. 
Sobre esses grupos, é correto afirmar:  
a) Objetivando a criação de um Estado islâmico independente, grupos ligados aos            
fundamentalistas promoveram, no início do século XXI, violentas guerras religiosas na           
Europa ocidental e na África.  
b) Os grupos fundamentalistas, que já executaram diversos ataques na Europa ocidental,            
fizeram milhões de vítimas, até mesmo nos países desenvolvidos, na primeira década do             
século XX.  
c) Os guerrilheiros fundamentalistas acreditam que somente quando tiverem se tornado um            
grande movimento político de massa conseguirão difundir, no Ocidente, os princípios           
religiosos do Alcorão.  
d) Foram militantes ligados a um dos grupos fundamentalistas que executaram o atentado             
que destruiu as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, no dia 11 de                
setembro de 2001.  
e) A doutrina fundamentalista, que prevê o uso da força de forma unilateral contra qualquer               
país que possa representar ameaça à religião, foi a justificativa norte-americana na invasão             
do Iraque em março de 2003.  
 
08. (Ano:2015/Banca:ACAFE) Acerca dos recentes conflitos que envolvem o chamado          
Estado Islâmico e o passado do Oriente Médio, marque com V as afirmações verdadeiras e               
com F as falsas. 
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( ) O Estado Islâmico é amplamente apoiado pelas ricas monarquias do Golfo Pérsico. Isso               
explica seu êxito militar e a confrontação com o Ocidente. 
( ) A ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou resolução militar contra o Estado              
Islâmico. Tropas da OTAN, Rússia e China devem iniciar uma ofensiva contra a             
organização, objetivando sua derrota militar e eliminação. 
( ) Apesar de aparentemente contraditória há vários militantes do Estado islâmico que             
nasceram e cresceram em estados da Europa e que por diversos motivos se juntaram à               
causa dos militantes dessa organização. 
( ) Para os críticos da atuação do Ocidente no Oriente Médio, o radicalismo e a expansão                 
dos territórios controlados pelo Estado Islâmico dizem respeito parcialmente às políticas de            
intervenção na região, em especial as recentes intervenções lideradas pelos EUA. 
( ) Para analistas de corte mais pró-ocidental, o Estado Islâmico é produto do fanatismo e                
radicalismo religioso e, portanto, um produto da própria instabilidade crônica da região. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) F - F - V - V - V. 
b) V - V - F - F - V. 
c) F - V - F - V - F. 
d) F - V - F - F - F. 
e) V - F - V - F - V. 
 
09. (Ano:2015/Banca:MPE-RS) Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta          
referente às relações entre história, historiografia e cidadania no Brasil atual.  
a) O projeto de Lei n.º 4.699/2012, que regulamenta a profissão do historiador, procura              
também garantir aos portadores de diploma em História o livre acesso aos documentos             
guardados sob sigilo institucional. 
b) A multiplicação dos temas de pesquisa em história é um obstáculo ao processo de               
construção da cidadania, a qual depende de uma abordagem unificadora que privilegie o             
tema da identidade nacional.  
c) A Associação Nacional de História (ANPUH) é a entidade máxima que define os              
parâmetros éticos e legais da conduta dos historiadores atuantes no território brasileiro. 
d) As formas de atuação dos historiadores fora das instituições de ensino não pressupõem              
atividades de coleta, organização e manutenção de acervos históricos. 
e) O debate em torno de ações afirmativas como a adoção de cotas raciais nas               
universidades valeu-se do conhecimento histórico acerca da escravidão no Brasil.  
 
10. (Ano:2014/Banca:IF-MT) Inspirados no sucesso da revolução na Tunísia, os egípcios           
foram às ruas a partir do final de janeiro de 2011. Em apenas 18 dias, durante os quais                  
permaneceram insistentemente na praça Tahrir (da Libertação), no centro da capital, Cairo,            
o regime de Hosni Mubarak ruiu. Após tentar manobras para se manter no poder, ele               
anunciou a renúncia no dia 11 de fevereiro, colocando fim a três décadas de ditadura no                
país. 
                          (Disponível em http://topicos.estadao.com.br/egito. Acesso em 03/04/2014.)  
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As manifestações no Egito fazem parte de um processo mais amplo, conhecido como             
Primavera Árabe, que se espalhou pelo Oriente Médio e Norte da África derrubando             
diversas ditaduras nessas regiões. Sobre esse fenômeno, assinale a afirmativa correta.  
a) Os protestos populares e espontâneos que marcaram inicialmente a Primavera Árabe            
tinham como reivindicações fundamentais aquelas relativas aos direitos de cidadania          
cerceados pelos regimes ditatoriais.  
b) O movimento foi insuflado por líderes religiosos xiitas que buscaram derrubar governos             
laicos da região para a implantação de regimes islâmicos baseados no Corão.  
c) As manifestações foram organizadas e financiadas pelas potências ocidentais com o            
objetivo de desestabilizar a região e ter acesso facilitado às reservas de petróleo desses              
países. 
d) A Primavera Árabe faz parte de um amplo processo mundial de crítica aos mecanismos               
da globalização e de defesa dos ideais ecológicos.  
 
GABARITO 
01. c 
02. a 
03. d 
04. a 
05. a 
06. d 
07. d 
08. a 
09. e 
10. b 

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-geografia/ 

Material de Conhecimentos Pedagógicos. 
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/ 

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-historia/  

 

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-historia/
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-historia/

