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TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiiççaa  ddoo  EEssttaaddoo  ddaa  PPaarraaííbbaa    

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR - HISTÓRIA 
 

Data: 08/12/2019 - 08:00 às 10:00 
Número de questões: 20 (vinte) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 

para o fiscal da sala. 
2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 

a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 2h00 min, não 

havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

7. Não haverá tempo mínimo de permanência em sala, podendo se 

retirar após o término da prova. 
8. Não será permitido ao candidato levar o cartão de resposta, nem o 

caderno de prova. 

9. Durante a realização das provas, não será permitida espécie 
alguma de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 

anotações.  
10. Não será permitida a utilização, no local de provas, de aparelhos 

eletrônicos (máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou 

similares, bip, telefone celular, walkman, receptor, smartphones, 
Iphone, Ipad, tablets, gravador, etc.). 

11. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 
*Utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular ou 
equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não 
forem expressamente permitidos, telefone celular, smartphones, 
tablets, gravador, receptor ou pagers, ou que se comunicar com 
outro candidato; 

*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 
*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

12. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no sítio do 
CIEE no dia 09/12/2019.  

Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e respectivas 

respostas publicadas em gabarito provisório, só serão aceitos, das 08h00 

às 17h00 (horário de Brasília/DF) do dia 10/12/2019, através do e-mail: 

recurso.tj.pb@ciee.org.br, conforme modelo que consta no Anexo II 

deste edital e que estará disponível para download no sítio do CIEE - 

www.ciee.org.br, no link do processo seletivo. O recurso deverá ser 

digitado com as seguintes especificações: 

a) Nome, número do RG e CPF e endereço completo do candidato;  

b) Indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato 

e da resposta divulgada; e 

c) Argumentação lógica e consistente.  

13. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

14. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de 

pontos, sendo à prova de conhecimentos específicos atribuído 08 
(oito) pontos para cada questão e à prova de língua portuguesa 02 
(dois) pontos para cada questão, totalizando 100 (cem) pontos. 

15. O resultado definitivo do processo seletivo será divulgado no sítio 
do CIEE – www.ciee.org.br até o dia 16/01/2020.  

16. O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, contado da 
publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais 01 
(um) ano.  

17. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 
publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 

este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 

18. A participação no processo seletivo implica na concordância com 
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção.  

Boa Prova!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

mailto:recurso.tj.pb@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Sobre a coragem de mudar 
 

Em tempos passados o normal era que um 
jovem escolhesse uma carreira e 
permanecesse nela até morrer, ainda que ela 
não lhe desse felicidade, tal como acontecia 
também com os casamentos. Para sempre, até 
que a morte os separe. Uma coisa boa dos 
tempos em que vivemos, a despeito de todas as 
suas confusões, é que as pessoas descobriram 
que é possível mudar a direção do voo. Nada 
as obriga a voar sempre na mesma direção até 
o fim. Eu mudei minhas direções várias vezes e 
não me arrependo.  

Meu amigo Jether era um próspero dentista 
na cidade do Rio de Janeiro. Estava ficando 
rico. Riqueza dá segurança. Segurança dá 
tranquilidade à família. Mas enquanto ele 
olhava para o mundo delimitado pelos dentes 
dos seus clientes, a sua alma voava por outros 
mundos! E foi assim que, num belo dia, ele 
resolveu voar. Chegou em casa e comunicou à 
esposa Lucília: “Meu bem, vou vender o 
consultório”. E assim, com mais de quarenta 
anos, voltou para a estaca zero e foi se 
preparar para o vestibular… E ele seguiu um 
caminho feliz! Está com 82 anos, tem cara de 
60, disposição de 40 e leveza de criança!  

Cada profissão delimita um mundo: há o 
mundo dos advogados, dos dentistas, dos 
engenheiros, dos professores, dos médicos, 
dos músicos, dos artistas, dos palhaços, do 
teatro. O jovem estudante do filme “Sociedade 
dos poetas mortos” sonhava em ser artista de 
teatro. Mas seu pai havia mirado seu arco para 
a medicina…  

Dezoito ou dezenove anos é muito cedo 
para definir o que se vai fazer pelo resto da 
vida. Esse é um tempo de procuras, 
indefinições, sonhos confusos. É normal que, 
ao meio do curso universitário, o jovem 
descubra que tomou o trem errado e se 
disponha a saltar na próxima estação. É 
angústia para os pais. Claro, porque o que eles 
mais desejam é ver o filho formado, empregado, 
ganhando dinheiro. Isso lhes daria liberdade 
para viver e permissão para morrer… Mas não 
seria terrível para ele – ou ela – se, só para não 

“perder tempo”, “só para não voltar ao início”, 
continuasse até o fim?  

Se não quero ir para as montanhas, se 
quero ir para a praia, por que continuar a dirigir 
o carro pela estrada que vai para as 
montanhas? Pais, não fiquem angustiados. 
Sua angústia é inútil.  

E nem fiquem com a ilusão de que o 
diploma dará emprego ao filho. Não dará. Assim 
é melhor ir devagar seguindo a direção que o 
coração manda. O difícil, para os pais, será se o 
filho, no último ano de direito, lhes comunique: 
“Descobri que não gosto de Direito. Vou estudar 
para ser palhaço!” Aí posso imaginar o 
embaraço do pai e da mãe quando, em meio a 
uma reunião social, quando se fala sobre os 
filhos, alguém lhes dirija a palavra e diga: “Meu 
filho está no Itamarati. Vai ser diplomata. E o 
seu?” Resposta: “O nosso está no circo. Vai ser 
palhaço…” Cá entre nós: não sei qual profissão 
dá mais felicidade, se a de diplomata ou se a de 
palhaço…  
(Rubem Alves. Psicologias do Brasil. Com 
adaptações.) 
 

1. Em “Segurança dá tranquilidade à família.” 
(2º§), o sinal indicativo de crase foi devida-
mente empregado. Tal fato NÃO ocorre em: 

 

(A) Às três horas começaremos a estudar 
para o vestibular. 

(B) Refiro-me à dentista responsável pela 
remoção de dentes sisos. 

(C) Às vezes, os testes de aptidão podem 
oferecer mais confiança na escolha da 
profissão. 

(D) Para escolher uma profissão, considere 
às possibilidades de atuação no 
mercado de trabalho. 

 

2. Considerando que adjetivos são palavras 
que caracterizam um substantivo, 
conferindo-lhe uma qualidade, 
característica, aspecto ou estado, assinale o 
termo destacado que NÃO se refere a tal 
classe gramatical. 

 

(A) “Uma coisa boa dos tempos em que 
vivemos, (...)” (1º§) 

(B) “E foi assim que, num belo dia, ele 
resolveu voar.” (2º§) 
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(C) “Meu amigo Jether era um próspero 
dentista na cidade do Rio de Janeiro.” 
(2º§) 

(D) “Dezoito ou dezenove anos é muito 
cedo para definir o que se vai fazer pelo 
resto da vida.” (4º§) 

 
 

3. De acordo com a adequação linguística, 
assinale a afirmativa que apresenta ERRO 
de concordância. 

 

(A) Nos próprios cursos são feitos testes 
vocacionais com os alunos. 

(B) Mudar de profissão hoje em dia talvez 
cause menas tristeza para os pais. 

(C) A maioria dos alunos escolhem um curso 
de faculdade sem fazer pesquisas 
suficientes. 

(D) Havia indicadores mostrando qual é o 
melhor momento para mudar de curso 
na faculdade. 

4. Considerando as ideias textuais, é 
INADMISSÍVEL inferir que: 

 

(A) Cada profissão define um mundo. 
(B) A intenção dos pais é ver os filhos 

formados, empregados e ganhando 
dinheiro. 

(C) Dezoito ou dezenove anos é 
demasiadamente cedo para decidir uma 
profissão. 

(D) Hoje em dia, os casamentos são para 
sempre, ou seja, até que a morte os 
separe. 

 

5. Em “Se não quero ir para as montanhas, se 
quero ir para a praia, por que continuar a 
dirigir o carro pela estrada que vai para as 
montanhas?” (5º§), o ponto de interrogação 
foi utilizado para: 

 

(A) Fazer uma indagação reflexiva. 
(B) Informar que o pensamento está 

concluído. 
(C) Marcar uma pausa significativa e substan-

cial. 
(D) Adicionar uma informação 

complementar ao texto. 
 
 
 

6. Considerando o excerto “Meu amigo Jether 
era um próspero dentista na cidade do Rio 
de Janeiro.” (2º§), a expressão “próspero” 
pode ser substituída, sem prejuízo 
semântico, por: 

 

(A) Notável. 
(B) Renomado. 
(C) Excepcional. 
(D) Bem-sucedido. 

 

7. No trecho “Mas seu pai havia mirado seu 
arco para a medicina…” (3º§), a expressão 
assinalada evidencia ideia de: 

 

(A) Oposição. 
(B) Decorrência. 
(C) Possibilidade. 
(D) Aplicabilidade.. 

 

8. Considerando a elaboração de 
correspondências oficiais, 
“____________________ é o documento 
utilizado para obter um bem, um direito ou 
uma declaração de uma autoridade pública”. 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior.  

 

(A) ata 
(B) ofício 
(C) memorando 
(D) requerimento 

9. “Relatório escrito do que se fez ou disse em 
sessão de assembleia, sociedade, júri, 
corporação. É o registro claro e resumido 
das ocorrências de uma reunião de 
pessoas, com fim determinado.” A afirmativa 
anterior se trata da correspondência oficial: 

 

(A) Ata. 
(B) Ofício. 
(C) Alvará. 
(D) Declaração. 

 

10. A redação oficial é a maneira pela qual o 
Poder Público redige comunicações oficiais 
e atos normativos. São consideradas 
características fundamentais da redação 
oficial, EXCETO: 

 

(A) Clareza. 
(B) Concisão. 
(C) Objetividade. 
(D) Informalismo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. A historiografia brasileira contemporânea 
abarca pelo menos dois grandes grupos de 
investigações: um genérico e outro 
específico. Sobre o assunto, é correto 
afirmar que  

 

(A) o grupo genérico é relativo à história 
que tem o Brasil como objeto, na 
chamada historiografia “brasilianista”.  

(B) no grupo específico, consta a história 
escrita no Brasil, a partir suas 
perspectivas de interesse e análise.  

(C) os assuntos se enquadram ainda 
dentro da classificação formal clássica 
dos currículos universitários europeus, 
em especial do francês.  

(D) o tema da sociedade e da cultura, com 
seus componentes de construção, 
administração e reprodução das 
identidades sociais, serve de referência 
organizadora da sistematização da 
investigação e da narrativa 
historiográfica no Brasil.  

 

12. No que concerne à Conferência de Berlim, 
assinale a alternativa correta.     

 

(A) Em sua decisão final, unificou, de leste 
a oeste, Angola e Moçambique, os 
quais eram territórios portugueses.  

(B) Determinou que os rios Níger e Congo 
seriam de livre navegação, de modo 
que estavam abertos a todos os 
países.  

(C) A decisão sobre os territórios ocupados 
e divididos no continente africano se 
deu a partir dos interesses de duas 
potências: Inglaterra e Portugal.  

(D) Trata-se de um evento que reuniu 
somente Inglaterra, França, Holanda e 
Portugal para debater a ocupação do 
continente africano pelas potências 
europeias.   

 

13. Assinale a alternativa correta a respeito das 
sociedades africanas tradicionais.   

 

(A) Os africanos desenvolveram formas de 
governo muito complexas, baseando-
se numa ordem genealógica, em 
processos iniciáticos ou em chefias.  

(B) Todos os povos eram nômades e se 
deslocavam periodicamente a fim de 
encontrar meios de sobrevivência.   

(C) Somente um império se sucedeu na 
África ocidental durante a Idade Média 
na Europa, o qual corresponde ao 
império de Gana.   

(D) Antes da colonização europeia, os 
territórios africanos não estabeleciam 
qualquer contato com demais povos do 
exterior.  

 

14. No âmbito das conspirações contra a 
ordem colonial no Brasil, é correto afirmar 
que a Conjuração Mineira, também 
denominada Inconfidência Mineira  

 

(A) limitou-se a contestar impostos e 
abusos por parte da metrópole na 
região mineira.  

(B) reivindicava um governo republicano, 
tomando a Constituição dos Estados 
Unidos como modelo.   

(C) é conhecida como a mais popular das 
rebeliões coloniais, tendo contado com 
a participação de homens livres pobres, 
entre eles os alfaiates.   

(D) derrubou o governador e decretou a 
extinção de alguns impostos e o 
aumento dos soldos aos militares, além 
de instituir a liberdade de imprensa. 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta uma 
característica da Constituição de 1988.  

 

(A) Democracia liberal com separação dos 
três poderes e eleição direta somente 
para os cargos do Executivo.  

(B) Voto obrigatório para pessoas entre 18 
e 70 anos, inclusive analfabetos.  

(C) Fim da censura prévia, garantia do 
direito de greve, liberdade sindical.  

(D) Centralização administrativa e 
financeira, afetando estados e 
municípios.  

16. Na América hispânica, uma das revoltas 
anticoloniais foi no Peru, liderada por um 
rico comerciante descendente dos antigos 
imperadores incas. A revolta teve 
características de conflito étnico: os 
indígenas se mobilizaram contra os 
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espanhóis e toda a situação de exploração 
e extermínio a que eram submetidos. Trata-
se da   

 

(A) Guerra dos Emboabas.  
(B) Revolta de Beckman.   
(C) Rebelião de Tupac Amaru.    
(D) Batalha de Ayacucho.  

 

17. As expressões culturais da Grécia Antiga 
exercem expressiva influência nas 
civilizações contemporâneas ocidentais, 
sendo correto afirmar que  

 

(A) a ideia de democracia dos gregos 
antigos é a única base da concepção 
atual de democracia, especialmente na 
civilização ocidental.   

(B) a importância do legado grego se 
restringe ao pensamento político, que 
permeia todo o cenário político atual.  

(C) destaca-se como uma civilização cujas 
primeiras fontes para o estudo de sua 
história não foram literárias.   

(D) o desenvolvimento da escrita alfabética 
entre os gregos contribuiu para o 
nascimento da Filosofia e propiciou 
vasta produção literária.  

 

18. Do século XI ao XIII, partiram da Europa 
cristã oito expedições das Cruzadas. Uma 
destas expedições, denominada Cruzada 
dos Nobres, chegou a conquistar Jerusalém 
e a organizar na região um reino nos 
moldes feudais. Trata-se da  

 

(A) Primeira Cruzada.  
(B) Segunda Cruzada.   
(C) Terceira Cruzada.   
(D) Quarta Cruzada.   

 

19. Assinale a alternativa correta acerca das 
características do tempo histórico.   

 

(A) Tem relação direta com os fenômenos 
da natureza de fácil observação, como 
as fases da Lua, que deram origem a 
convenções de tempo determinadas 
por diferentes culturas.  

(B) No estudo de História, as divisões do 
tempo assumem a mesma dimensão 

daquelas integradas à vida cotidiana 
(semanas, meses, anos etc.).   

(C) O tempo histórico é composto de 
diferentes durações e está vinculado às 
ações de grupos humanos e a 
fenômenos econômicos, mentais, 
sociais e políticos resultantes dessas 
ações.   

(D) Datas, períodos e eras representam 
mudanças definitivas e rupturas em 
todos os aspectos da sociedade. 

 

20. Na organização dos conteúdos históricos 
por este subtema, pode-se incluir assuntos 
como divisão de tarefas no espaço 
doméstico, as técnicas, as máquinas, a 
informatização e a robotização, bem como 
a diversidade de atividades e profissões na 
sociedade. Trata-se do subtema de   

 

(A) economia e política.  
(B) trabalho e relações sociais.   
(C) relações de poder e conflitos sociais.    
(D) cidadania e cultura contemporânea.   

 
BOA PROVA! 


