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PORTUGUES 

01.Indique a alternativa em que só aparecem substantivos abstratos. 

a) saudade, angústia, medo, ausência, fada, imagem               d)  vingança, saudade, ausência, amor, beleza 
b) angústia, estudo, alegria, dia, amor, inimizade                      e)  Deus, amor, flor, lábios, ausência, tristeza, vida 
c)  bondade, amor, vento, esperança, fada, vingança  
 
02. Leia o texto abaixo e indique a alternativa que possui apenas substantivos. 

Penteado esquisito 
formando um bolo redondo, 
furado no meio, 
gordo e alto 
- mamãe diz que é coque. 
                                                    (Trecho do poema O retrato da bisavó, Elias José)  
 

a) penteado, mamãe      b) penteado, esquisito       c) furado, redondo     d) bolo, gordo   e) coque, alto 
 

BILHETE 
1. Se tu me amas, ama-me baixinho 
2. Não o grites de cima dos telhados 
3. Deixa em paz os passarinhos 
4. Deixa em paz a mim! 
5. Se me queres, 
6. enfim, 
7. tem de ser bem devagarinho, Amada, 
8. que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...    
                                                                               (Mario Quintana) 

 
03.As palavras SE (linhas 1 e 5) são, de acordo com as classes de palavras: 

a) advérbios      b) conjunções      c) verbos    d) pronomes   e) adjetivos 
 
04.Na linha 8, a palavra “que” introduz: 

a) uma justificativa.               c) uma resposta a uma pergunta.                              e) uma enumeração de fatos narrados. 
b) uma pergunta.                   d) uma conclusão evidente sobre o amor.  
 
05.O título do poema, conforme as classes gramaticais, denomina-se como: 

a) um adjetivo.                              c) um substantivo.                 e) uma locução adverbial. 
b) uma palavra substantivada.     d) um advérbio de tempo.  
 
06.Sublinhe os adjetivos presentes nas frases a seguir: 

a) O sapo verde deu um pulo engraçado.                                     d) Quantos meninos eu vi, com roupas rasgadas e sapatos gastos! 
b) No meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas.          e) Os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela manhã. 
c) A viagem a Ouro Preto foi instrutiva. 
 

HISTÓRIA 
01.Qual foi o estopim (fato que deu início) da Primeira Guerra Mundial? 

a) A invasão da Polônia pelo exército alemão. 
b) A formação do bloco militar composto por Alemanha, Itália e França. 
c) O assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro. 
d) A disputa por território no continente americano, principalmente entre Alemanha e Itália. 
 
02.Qual alternativa apresenta a composição correta dos blocos militares, formados antes da Primeira Guerra Mundial: 

a) Tríplice Aliança (Espanha Itália e Alemanha) e Tríplice Entente (Estados Unidos, França e Japão) 
b) Tríplice Aliança (Rússia, Alemanha e Itália) e Tríplice Entente (Japão, Alemanha e Grã-Bretanha) 
c) Tríplice Aliança (França, Alemanha e Rússia) e Tríplice Entente (Portugal, França e Estados Unidos) 
d) Tríplice Aliança (Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha) e Tríplice Entente (Rússia, Reino Unido e França) 
 
03. Sobre o fim da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 

a) Os países da Tríplice Aliança venceram o conflito e retomaram o controle de diversos territórios na Europa, Ásia e África. 
b) Embora derrotados, Alemanha e Império Austro-Húngaro não sofreram punições e restrições militares. 



  

c) Os países da Tríplice Aliança saíram derrotados e foram forçados a assinarem o Tratado de Versalhes, que impôs severas punições 
e restrições aos derrotados, principalmente à Alemanha. 
d) Com a derrota na Primeira Guerra Mundial, os países da Tríplice Entente, principalmente Rússia e Grã-Bretanha, sofreram com uma 
forte crise econômica nas três décadas seguintes. 
 
04.O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, após a I Guerra Mundial, foi um conjunto de decisões estabelecidas por alguns 
países cujo objetivo principal era: 

a) impor duras condições à Alemanha derrotada; 
b) ajudar econômica e militarmente a Alemanha e a Itália; 
c) promover o desenvolvimento do pan-eslavismo; 
d) iniciar o movimento conhecido como "Paz Armada" 
e) acabar com as rivalidades existentes entre França e Inglaterra 
 
05.Quais as principais medidas estabelecidas pelos bolcheviques ao chegar no poder? 

a) Estatizou fábricas, bancos, confiscou os bens e propriedades. Distribuindo os latifúndios aos camponeses. Retirou a Rússia da guerra 
b) Mantiveram a Rússia na guerra. Aplicaram a economia de mercado e derrubaram o governo provisório. 
c) Aboliram a censura à imprensa, legalizaram os partidos políticos e concederam anistia aos exilados políticos.  
d) Derrubaram o  Czar. Mantiveram a Rússia na guerra. Não atenderam a principal reivindicação dos camponeses: a reforma agrária  
 
06.De qual maneira a 1ª Guerra Mundial influenciou o processo da Revolução Russa?  Relacione Revolução Russa e a 1ª 
Guerra. 
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07. Conjunto de ideias que criticava a exploração capitalista e defendia a construção do socialismo: 

a) Ditadura 
b) Marxismo 
c) Czar 
d) Absolutismo 
e) Mencheviques 
 
 


