COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – COPESE
MÓDULO I DO PISM – TRIÊNIO 2015-2017
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PROVA DE HISTÓRIA
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou
mantendo consigo celular, e/ou aparelho e componente eletrônico.

NOTA

Se solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata de Abertura do Lacre, conforme Edital.
O candidato não pode usar em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos
escuros, relógio e similares.
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Junto ao candidato, só devem permanecer documento e materiais para execução da prova.
Todo e qualquer outro material, exceto alimentos, água em garrafa transparente e
medicamentos, têm de ser colocados no saco plástico disponível, amarrado e colocado
embaixo da cadeira.
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O candidato que possuir cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as orelhas
descobertas.
O candidato deve conferir se sua prova tem 2 questões. Caso haja algum problema,
solicitar a substituição de seu caderno ou página.
O candidato deve comunicar sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada durante
a realização da prova. Não sendo tomadas as devidas providências a respeito de sua
reclamação, solicitar a presença do Coordenador do Setor ou comunicar-se com ele, na
secretaria, ao final da prova.
Para o desenvolvimento e a resposta das questões, só será admitido usar caneta
esferográfica azul ou preta de corpo transparente.
Em todas as páginas deste caderno, é expressamente proibido anotar qualquer tipo de
informação tais como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa
identificar o candidato.

O candidato deve assinar a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade.
Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de
Encerramento, conforme Edital.
CORTE APENAS ESTA PÁGINA.
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ASSINATURA: ............................................................................................................................................................
INSCRIÇÃO:

–

ATENÇÃO, FISCAL: NÃO CORTAR O CANHOTO ANTES DE ETIQUETAR E CONFERIR TODAS AS PROVAS.

INSCRIÇÃO

NOME LEGÍVEL: ......................................................................................................................................................

COLE AQUI A ETIQUETA

A duração da prova é de 4 horas e 30 min. O candidato só poderá sair decorridos 1h e
30min.

ARBITRÁRIO

O candidato não pode retirar nenhuma página deste caderno.
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PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

Questão 1:
Leia atentamente o trecho e as informações no quadro a seguir:
Nas cidades gregas e em Roma durante a Antiguidade, existiram duas principais maneiras
de governar. Numa, a sociedade era governada por uma só pessoa: o rei ou monarca. Era a
monarquia. Noutra, a sociedade era dirigida por um grupo pequeno de homens ricos. Era a
aristocracia. Em algumas cidades da Grécia, como em Atenas, foi experimentada uma
terceira forma de governo. Era a democracia.
KONDER, Leandro. Muito além das Urnas. Revista Ciência hoje das crianças, nº 64. Adaptado
Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/muito-alem-das-urnas - Acessado 04/09/2015

Dados estatísticos

População Total

Indivíduos com direito a voto

aproximados
Números

%

absolutos
ATENAS

(Vº

século

240 mil

38 mil

203 milhões

143 milhões

15,8%

a.C.)
BRASIL – 2014

70,4 %

Quadro comparativo sobre a proporção de indivíduos com direito a voto

Com base no texto, no quadro e em seus conhecimentos, responda ao que se pede:

a) O que era necessário para que um indivíduo participasse das decisões políticas durante a democracia em
Atenas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b) Analise as motivações que explicam a diferença do percentual existente entre indivíduos com direito a voto
na democracia ateniense e no modelo democrático existente no Brasil atual.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 2:
Esta é a imagem atribuída a Zumbi dos Palmares

O dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, é considerado em muitas cidades brasileiras, o dia
da Consciência Negra. A figura de Zumbi dos Palmares é especialmente reivindicada pelos movimentos sociais
como símbolo de resistência e de luta contra a opressão sofrida pelos negros. Acerca desta questão responda ao
que se pede:

a) O que foi o Quilombo dos Palmares?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Cite e analise DUAS OUTRAS formas de resistência à escravidão.

I ) _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II ) _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.

