Cargo: SARGENTO
Disciplina: História da Paraíba

Justificativa

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Resposta
Alterada para:

Holandeses

Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a
fundamentação apresentada pelos candidatos contra o gabarito, não corresponde ao
conteúdo da referida questão. A historiografia entende que o domínio português
durante todo o período colonial era de posse e pertencimento e quando da União
Ibérica, essa posse e pertencimento se faz também por espanhóis. Especificamente e
“PRINCIPALMENTE” conforme o questionamento apresentado na questão, são os
holandeses aqueles que marcam presença em terras paraibanas.

INDEFERIDO

-

Diminuir a autoridade
e a influência dos
jesuítas na Paraíba.

Em resposta aos recurso interpostos, a banca entende que os pedidos de recurso são
improcedentes. Desta forma fica confirmada a assertividade da questão e de seu
respectivo gabarito. O questionamento apresentado solicita a compreensão sobre a
objetividade da citada lei. Historicamente entende-se que o agravo das relações entre
jesuítas e a administração pombalina leva o Ministro Marques de Pombal a buscar a
minimização da autoridade jesuítica na colônia com a criação de leis.

INDEFERIDO

-

15

proclamação da
República da Paraíba

A questão está de acordo com o nível exigido para o cargo e está associada ao
conteúdo programático do Edital no item 2. (....) A Paraíba e a Independência do
Brasil (...). No contexto das insatisfações contra o colonialismo A Paraíba, participou,
então, dos movimentos contra o domínio português. Esses movimentos tinham como
objetivo separar o Brasil de Portugal. Em 1817, quando se iniciou em Pernambuco
uma revolta contra o domínio Português, na Paraíba logo se aderiu ao movimento,
tendo como consequência imediata a proclamação da República da Paraíba,
movimento que se inclui na relação do contexto das manifestações que desembocam
na Independência do Brasil.

INDEFERIDO

-

17

Getúlio Vargas aceita
o paraibano João
Pessoa para compor
a candidatura à
presidência da
República

Em resposta aos recursos interpostos, a banca entende que os pedidos de recurso
são improcedentes. Desta forma fica confirmada a assertividade da questão e de seu
respectivo gabarito. Deve-se observar que se é questionado a alusão a referida
expressão no que se refere ao fato acontecido em uma data específica, que é
histórica e marcadamente o momento em a Aliança Liberal registra sua intenção de
negar a candidatura de Júlio e Prestes e registrar a candidatura de Getúlio Vargas a
presidência e de João Pessoa a vice-presidência. Não está em questão a decisão
pessoal de João Pessoa.

INDEFERIDO

-

19

foi liderada pelo
coronel José Pereira
que combateu
batalhões da polícia
militar da Paraíba. O
conflito teve como

Em resposta ao recurso interposto, a banca entende que o pedido de recurso é
improcedente. Desta forma fica confirmada a assertividade da questão e de seu
respectivo gabarito. A Revolta de Princesa, em 1930, foi um acontecimento que
marcou e transformou a vida estadual e teve repercussão nacional. Tudo começou
através de discórdias políticas e econômicas, envolvendo poderosos coronéis do
interior do estado e o governador eleito da Paraíba em 1927, João Pessoa Cavalcanti

INDEFERIDO

-

Questão Gabarito por extenso

13

14

1

maior impulso as
insatisfações
acarretadas pela
reforma tributária.

20

migração de
trabalhadores para
São Paulo.

de Albuquerque. Por esta época, esses coronéis exportavam seus produtos através
do principal porto de Pernambuco, em Recife, provocando enormes perdas de divisas
tributárias para a Paraíba. Procurando evitar esta sangria financeira e efetivamente
cobrar os coronéis, João Pessoa implantou diversos postos de fiscalização nas
fronteiras da Paraíba, o que “FAVORECERIA” as relações comerciais da Paraíba.
A questão está de acordo com o nível exigido para o cargo e está associada ao
conteúdo programático do Edital no item 2. (....) A Paraíba e a Segunda Guerra
Mundial (...). Uma das consequências mediatas e imediatas da Segunda Guerra
Mundial, para a caracterização social da Paraíba foi a intensa migração populacional
para o Sudeste Brasileiro, marcadamente para o estado de São Paulo.
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INDEFERIDO

-

