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31. (UFRGS/2002) Relacione os povos antigos assinalados na coluna da direita com os respectivos rios 

indicados à esquerda. 
 

I. Azul e Amarelo  
II. Indo e Ganges 
III. Jordão  
IV. Nilo 
V. Tibre 
VI. Tigre e Eufrates 

(  ) Chineses 
(  ) Egípcios 
(  ) Hebreus 
(  ) Hindus 
(  ) Mesopotâmicos 

 
A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) V - I - II - VI - III. 
(B) I - IV - V - II - VI. 
(C) II - IV - VI - V - III. 
(D) VI - III - IV - V - I. 
(E) I - IV - III - II - VI. 

 
 
32. (UFRGS/2002) Numa passagem da Odisséia, Ulisses visita o Hades, encontra a sombra de Aquiles e 

pergunta-lhe como está. A resposta é amarga: mais do que ser rei de todos os mortos, diz Aquiles, 
“preferia estar acorrentado trabalhando como um thes para outrem, ao lado de um homem sem ter-
ra” (Odisséia, 11:489-491). Neste sentido, a condição social dos thetes, acima mencionada, equivale 
à dos 

 
(A) escravos rurais do período homérico. 
(B) escravos domésticos em Esparta durante o período arcaico. 
(C) homens livres pobres, desvinculados do óikos, durante o período homérico. 
(D) escravos estatais encontrados em Esparta durante o período clássico. 
(E) homens livres pobres encontrados em Tebas durante o período clássico. 

 
 
33. (UFRGS/2002) Considere os trechos a seguir, extraídos de documentos históricos redigidos, respecti-

vamente, por um cristão e um muçulmano a respeito da Conquista de Jerusalém em 1099, no con-
texto da Primeira Cruzada. 

 
 

Texto 1 
 

“Na sexta-feira (15/07) de madrugada, organizamos um assalto geral à cidade sem poder tomá-la 
(...). Nesse momento, um dos nossos cavaleiros, chamado Lietaud, escalou as muralhas. Então, desde 
que ele subiu, todos os defensores fugiram dos muros para o meio da cidade, e os nossos os persegui-
ram, matando-os e golpeando-os, até o Templo de Salomão, onde houve uma tal carnificina que os 
nossos marcharam em seu sangue até os calcanhares.” 

 

 
Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1924, p. 202. 

 
Texto 2 

“A população foi passada ao fio da espada e os francos massacraram os sarracenos da cidade durante 
uma semana. Na mesquita al-Aqsa (...), os francos massacraram mais de setenta mil pessoas, entre 
as quais uma grande multidão de imãs e de doutores sarracenos, devotas e ascetas que tinham dei-
xado suas terras para viver vida piedosa retirados nesses lugares santos.” 

 

IBN AL-ATHIR. In: GABRIELI, F. Chroniques arabes des croisades. Paris: Sindbad, 1972, p. 62. 

 
 
A partir da leitura dos textos e do contexto histórico, é possível concluir que 

 
I. o ataque a Jerusalém foi contra os muçulmanos, uma vez que a cidade estava sob seu domínio. 



 

 
HISTÓRIA 

UFRGS 2002 

II. a população que se encontrava na cidade, por ocasião do assalto, era composta por guerreiros. 
III. a população que buscou abrigo em templos religiosos foi poupada da fúria dos invasores. 

 
 Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
34. (UFRGS/2002) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, que se referem ao 

quadro da crise geral da Europa ao final da Idade Média, quando ocorreu o recrudescimento de surtos 
de epidemia. 

 
(  ) Em 1346, a epidemia surgiu em Kaffa, na Criméia, espalhando-se por terra e por mar até a maior 

parte da Europa, tendo, em 1348, atingido Constantinopla, a Itália e a França; depois, a Inglater-
ra, a Alemanha, a Polônia e a Escandinávia, entre outros países. 

(  ) A moléstia contagiosa mais comum do surto epidêmico de 1348-1351 foi a peste bubônica, que 
se caracterizava pelo aparecimento de inchações, ou ínguas, nas axilas ou virilhas, levando o do-
ente freqüentemente à morte em poucos dias. 

(  ) Devido às más condições de higiene das cidades, a epidemia dizimou apenas as populações po-
bres dos grandes centros urbanos, enquanto as ricas se refugiaram nas fortificações, menos afe-
tadas pela epidemia. 

(  ) O efeito da epidemia sobre as camadas populares não foi mais devastador porque os governantes 
conseguiram implementar medidas de proteção eficientes, entre as quais se destaca o Estatuto 
dos Trabalhadores Ingleses, promulgado em 1351 por Eduardo II. 

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 

(A) F - F - V - V. 
(B) V - V - F - F. 
(C) V - F - V - F. 
(D) F - V - F - V. 
(E) F - V - V - F. 

 
 
 
 
35. (UFRGS/2002) Leia o documento abaixo. 
 

 
Carta de Duarte Coelho ao Rei de  

Portugal, Dom João III. 
 

(Olinda, 27 de abril de 1542.) 
 

“Senhor: Pelo Capitão dos navios que daqui mandei o mês de setembro passado, dei conta a Vossa Alteza de mi-
nha viagem e chegada a esta Nova Lusitânia e do que aqui era passado. Depois meti-me, Senhor, a dar ordem ao 
sossego e paz da terra, com dádivas a uns e apaziguando a outros, porque tudo é necessário. E assim dei ordem a 
se fazerem engenhos de açúcares que de lá trouxe contratados, fazendo tudo quanto me requereram e dando tudo 
o que me pediram, sem olhar a proveito nem interesse algum meu, mas a obra ir avante, como desejo. Temos 
grande soma de canas plantadas, todo o povo, com todo trabalho que foi possível, e dando a todos a ajuda que a 
mim foi possível, e cedo acabaremos um engenho muito grande e perfeito, e ando ordenando a começar outros. 
(...). Quanto, Senhor, às coisas do ouro, nunca deixo de inquirir e procurar sobre elas, e cada dia se esquentam 
mais as novas; mas, como sejam longe daqui pelo meu sertão adentro, e se há de passar por três nações de muito 
perversa e bestial gente, e todas contrárias uma das outras, há de realizar-se esta jornada com muito perigo e tra-
balho, para a qual me parece, e assim a toda a minha gente, que se não pode fazer senão indo eu; (...). Isto, Se-
nhor, tenho assentado e mandado aí buscar coisas necessárias para a jornada e alguns bons homens, porque é ne-
cessário deixar aqui tudo provido e a bom recado, por todas as vias, em especial por os franceses, os quais, se 
sentirem não estar eu na terra, começarão a fazer suas velhacarias, pois há quatorze dias aqui quiseram fazer o 
que costumavam, mas não puderam. Mando a Vossa Alteza a notícia disso para que a veja, se for necessário.” 
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A partir das informações contidas na Carta de Duarte Coelho, torna-se possível identificar algumas das 
principais práticas mercantilistas portuguesas na América. Três delas foram 

 
(A) a produção de gêneros tropicais de exportação, o metalismo e a manutenção do exclusivo colonial. 
(B) a produção de gêneros tropicais de exportação, o metalismo e o livre comércio com as nações a-

migas. 
(C) a produção de gêneros tropicais para o mercado interno, o liberalismo e a manutenção do exclusi-

vo colonial. 
 
(D) a produção de gêneros tropicais para o mercado interno, a utilização do trabalho compulsório e o 

livre comércio com as nações amigas. 
(E) a produção de gêneros tropicais de exportação, o liberalismo e a manutenção do ideal cruzadista. 

 
 
36. (UFRGS/2002) Observe a gravura abaixo. 
 

 
 
Esta gravura ilustra as práticas rituais dos indígenas brasileiros presenciadas e descritas pelo cronista 
Hans Staden (1548-1555). A partir desta imagem, evidenciou-se ao mundo ocidental a existência da 

 
(A) antropofagia charrua. 
(B) antropofagia caingangue. 
(C) antropofagia bororo. 
(D) antropofagia tapuia. 
(E) antropofagia tupinambá. 

 
 
37. (UFRGS/2002) Os Atos de Navegação promulgados por Oliver Cromwell, na Inglaterra, em 1651, 

foram decisões políticas de alcance mundial. Por quê? 
 
 Considere as respostas abaixo. 
 

I. Porque confirmaram a superioridade britânica decorrente da Revolução Industrial. 
II. Porque levaram à colonização da América do Norte e à conquista da África. 
III. Porque impediram a Holanda de transportar mercadorias estrangeiras para a Inglaterra. 
IV. Porque foram conseqüência da união da Inglaterra e Escócia sob o nome de Grã-Bretanha. 

 
 Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e IV. 
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(E) Apenas I, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Observe o quadro abaixo. 

 

Fregue-
sias 

Porto 
Alegre 

Rio 
Grande Estreito 

Mostar-
das Viamão 

Santo 
Antônio 

Concei-
ção do 
Arroio 

Aldeia 
dos 

Anjos 
Vacaria Triunfo Taquari 

Santo 
Amaro 

Rio 
Pardo 

Cachoei-
ra 

soma 
total 

HL 519 977 556 230 573 467 130 981 203 347 243 259 954 291 6730 
ML 448 848 421 170 569 452 129 1119 120 290 337 253 801 134 6091 
HE 315 380 200 156 439 180 103 157 153 407 67 129 381 152 3219 
ME 230 216 77 35 310 90 55 98 95 233 42 79 238 85 1883 

total 1512 2421 1254 591 1891 1189 417 2355 571 1277 689 720 2374 662 17923 

 
RS: Censo Populacional de 1780. 

 
 

Convenções: HL = homens livres; ML = mulheres livres; HE = homens escravos; ME = mulheres escravas. 
 
 

A partir dos dados apresentados no censo populacional de 1780, e considerando o processo de ocupa-
ção territorial do extremo sul da Colônia, analise as seguintes afirmações acerca da demografia colo-
nial sul-rio-grandense. 

 
I. A população escrava, que apresenta grande desequilíbrio entre os sexos, é inferior a um terço da 

soma total da população. 
II. Dentre as freguesias mais populosas, destacam-se aquelas que tiveram um povoamento exclusivo 

de imigrantes açorianos. 
III. Dentre as freguesias menos populosas, predominam aquelas com elevada presença de habitantes 

indígenas, o que se reflete no reduzido número de escravos destas localidades. 
 
 
 Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III.  

 
  
39. (UFRGS/2002) No século XVII, o processo de transformação política da Inglaterra culminou com a 

derrota da “Restauração Stuart”, na Revolução Gloriosa. Como conseqüência, desenvolveu-se a mo-
narquia constitucional. Como esta era caracterizada? 

 
 Considere as respostas abaixo. 
 

I. Pelo poder de governo concentrado no rei, com aconselhamento do parlamento. 
II. Pelo governo de maioria parlamentar chefiado pelo primeiro ministro. 
III. Pela divisão e independência dos poderes legislativo, judiciário e executivo. 
IV. Pela subordinação definitiva do rei ao parlamento. 

 
 
 Quais estão corretas? 
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(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, II e IV. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

40. (UFRGS/2002) Considere as afirmações abaixo, referentes ao período napoleônico. 
 

I. Um dos objetivos do Bloqueio Continental era anular a defasagem industrial da França em relação 
à Inglaterra. 

II. As Guerras Napoleônicas produziram desdobramentos de cunho político na América do Sul. 
III. A expansão napoleônica debilitou os fundamentos do Antigo Regime europeu e estimulou o sur-

gimento dos nacionalismos. 
IV. O Bloqueio Continental possibilitou a hegemonia do capitalismo industrial francês em toda a Euro-

pa. 
V. O Congresso de Viena confirmou, na Europa, os avanços sociais e políticos conquistados durante a 

Revolução Francesa. 
 
 Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas III, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
 

41. (UFRGS/2002) Associe os acontecimentos e medidas políticas do Brasil Império listados na coluna de 
baixo com as respectivas conjunturas políticas constantes na coluna de cima. 

 

I. Avanço Liberal 
II. Regresso Conservador 
 
 
(  ) aprovação do Código de Processo Criminal 
(  ) criação da Guarda Nacional 
(  ) definição dos partidos políticos imperiais 
(  ) aprovação do Ato Adicional 
(  ) Lei de Interpretação do Ato Adicional 

 
 
A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) I - I - II - II - I. 
(B) I - II - I - II - I. 
(C) I - I - II - I - II. 
(D) II - I - II - I - II. 
(E) II - II - I - I - II. 

 
 

42. (UFRGS/2002) Observe a charge abaixo. 
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O Mequetrefe, 09 jan 1878. 
 

A charge faz alusão à prática política do Segundo Reinado, quando o Imperador tinha grande influên-
cia na dinâmica político-partidária. Esta ascendência do monarca pode ser explicada devido 

 
(A) à fraqueza dos partidos imperiais, que tinham quadros mal preparados politicamente. 
(B) à natureza peculiar do parlamentarismo brasileiro, caracterizado pela subordinação do Legislativo 

ao Executivo. 
(C) ao autoritarismo de Pedro II, que não permitia nenhuma autonomia política aos partidos imperiais. 
(D) ao funcionamento precário do Parlamento brasileiro, com espaço político reduzido em função das 

restrições do Ato Adicional. 
(E) às determinações do Conselho de Estado, que hipertrofiava as atribuições do Executivo, em detri-

mento da autonomia do Judiciário. 
 

43. (UFRGS/2002) Entre a Unificação Alemã (1871) e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o mundo 
extra-europeu foi dividido entre as grandes potências. Com isto foram constituídos impérios coloniais 
e desenvolveu-se uma intensa rivalidade. 

 

Considere as afirmações abaixo, em relação a essa conjuntura. 
 

I. A Alemanha era o estado europeu com a economia de maior crescimento, o qual, por ter chegado 
atrasado à partilha colonial, ameaçava o poderio inglês através da corrida naval. 

II. A rivalidade entre os impérios levou à divisão da Europa em dois blocos, que se enfrentaram na 
Primeira Guerra Mundial, desencadeada pelo atentado de Sarajevo. 

III. A Alemanha aliou-se à Inglaterra para neutralizar a França e os EUA, pois estes países eram seus 
adversários na constituição de impérios coloniais. 

 
 Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III.  

 
 
44. (UFRGS/2002) Considere os mapas ferroviários abaixo. 
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Alemanha na década de 1880 
 

 
Uruguai na década de 1880 

Considerando o desenho da malha ferroviária de cada um dos países e a forma como ambos se inse-
rem no sistema capitalista do final do século XIX, analise as afirmações que seguem. 

 
I. A rede ferroviária alemã indica a integração equilibrada da população e dos mercados internos. 
II. A rede ferroviária uruguaia objetiva proteger a fronteira mais vulnerável do país desde a sua in-

dependência. 
III. O afunilamento da rede ferroviária uru-    guaia para seu principal porto, o da capital, indica a de-

formação resultante da dependência econômica do país em relação ao mercado mundial. 
IV. Em ambos os casos, o traçado ferroviário permite supor um desenvolvimento econômico e demo-

gráfico equilibrado, bem como o fortalecimento das economias nacionais. 
 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas I, II e IV.  

 
45. (UFRGS/2002) Leia o texto a seguir. 

 
“Os soldados já estavam nas trincheiras, armas à mão; o canhão tinha ao lado a munição necessária. 
Uma lancha avançava lentamente, com a proa alta assestada para o posto. De repente, saiu de sua 
borda um golfão de fumaça espessa: Queimou! – gritou uma voz. Todos se abaixaram, a bala passou 
alto, zunindo, cantando, inofensiva (...). Alugavam-se binóculos e tanto os velhos como as moças, os 
rapazes como as velhas, seguiam o bombardeio como uma representação de teatro: ‘Queimou Santa 
Cruz! Agora é o Aquidabã! Lá vai’. E dessa maneira a revolta ia correndo familiarmente, entrando 
nos hábitos e costumes da cidade.” 

 

Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma. 
São Paulo: Scipione, 1994, p. 123. 

 
 

A partir das informações apresentadas no texto acima, é possível inferir que o autor se refere à Revol-
ta 

 
(A) da Vacina. 
(B) de Canudos. 
(C) Federalista. 
(D) do Contestado. 
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(E) da Armada. 
 
 
46. (UFRGS/2002) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo. 
 

Durante a República Velha, o poder dos partidos políticos nacionais declinou consideravelmente. No entanto, em 
1910, durante o mandato de .................... foi criada pelo senador gaúcho .................... uma agremiação que ti-
nha pretensão supra-regional, o PRC (....................). 

 

(A) Hermes da Fonseca – Pinheiro Machado – Partido Republicano Conservador 
(B) Campos Sales – Assis Brasil – Partido Republicano Conservador 
(C) Nilo Peçanha – Pinheiro Machado – Partido Republicano Constitucional 
(D) Venceslau Brás – Assis Brasil – Partido Republicano Conservador 
(E) Hermes da Fonseca – Assis Brasil – Partido Republicano Constitucional 

 
 

47. (UFRGS/2002) A publicação das “cartas falsas”, atribuídas a um dos candidatos à presidência da re-
pública em outubro de 1921, teve como conseqüência 

 

(A) a oposição dos jovens oficiais, os “tenentes”, a Arthur Bernardes, dando início às rebeliões tenen-
tistas. 

(B) a deposição do presidente Epitácio Pessoa e o seu exílio na Europa. 
(C) a desmoralização da candidatura de Arthur Bernardes, com sua conseqüente derrota nas eleições 

de 1922. 
(D) a instalação de uma ditadura positivista, após um golpe militar, comandado pelos “18 do Forte”. 
(E) a criação da Escola Militar da Praia Vermelha para formar oficiais com ensino eminentemente téc-

nico. 
 
 

48. (UFRGS/2002) Considere as seguintes afirmações sobre o período pós-Segunda Guerra Mundial. 
 

I. A constituição do Estado de bem-estar social em diversos países da Europa ocidental resultou das 
necessidades de proteger as populações atingidas pelo conflito, afastando a perspectiva de revo-
lução social. 

II. Na lógica da Guerra Fria, os EUA procuravam limitar a influência soviética sobre o Ocidente, si-
multaneamente à sua imposição hegemônica no interior do bloco capitalista. 

III. No cenário do bloco capitalista, ocorreu a expansão de elementos da lógica da sociedade norte-
americana, como o sistema de produção baseado no fordísmo e uma cultura de consumo alimen-
tando o sistema produtivo. 

 

 Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

49. (UFRGS/2002) Associe adequadamente um dos eventos listados abaixo a cada um dos documentos 
apresentados a seguir. 

 

I. Noite das Facas Longas 
II. Leis de Nüremberg 
III. Anschluss 
IV. Noite dos Cristais 
V. Plano Madagascar 
VI. Conferência de Wannsee 

 
(  ) “(...) em novembro, no aniversário do Putsch de Munique, produziu-se a maior explosão de violência institu-

cional dirigida até então contra os judeus alemães (...). No decorrer dos acontecimentos, foram destruídos e 
saqueados 7.500 estabelecimentos de judeus e foram incendiadas ou atacadas 250 sinagogas.” 

 

VIDAL, C. El Holocausto. Madrid: Alianza Editorial, 1995, p. 50. 
 

(  ) “A solução final do problema judeu na Europa será aplicada a cerca de 11 milhões de pessoas (...). Os judeus 
devem ser transferidos para o Leste sob severa vigilância e obrigados a realizar trabalhos forçados (...). (...) 
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um grande número deles será eliminado naturalmente devido às próprias deficiências físicas. Os que sobrevi-
verem a isto – que deverão ser considerados como o grupo mais resistente – devem ser tratados de acordo.” 

 

             Reinhard Heydrich. In: História do Século XX. v. 5. Abril Cultural: São Paulo, p. 2069. 
 

(  ) “Art. lº - São proibidos os casamentos entre judeus e cidadãos de sangue alemão ou aparentado (...). 
(  ) “Art. 2º - Os judeus são proibidos de terem como criados em suas casas cidadãos de sangue alemão ou apa-

rentado com menos de 45 anos.” 
 

Lei para a proteção do sangue e da honra alemães. In: HOFER, W. Dossier do Nacional Socialismo. Lisboa: Aster, s.d., p. 296. 

 
A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) IV - VI - II. 
(B) I - V - III. 
(C) II - V - III. 
(D) IV - VI - I. 
(E) I - III - IV. 

 
 

50. (UFRGS/2002) Do ponto de vista econômico, o governo Juscelino Kubitscheck foi marcado por intenso 
e acelerado crescimento, expresso no lema “Cinqüenta anos de progresso em cinco de governo”. En-
tre as inovações desse período, pode-se destacar 

 

(A) a criação da Petrobrás e da Nuclebrás. 
(B) a implementação da indústria automobilística e de ampla rede rodoviária. 
(C) o incremento da indústria ligeira e a criação da rede ferroviária. 
(D) o incremento da indústria têxtil e a criação da Petrobrás. 
(E) a instalação de Angra II e a implementação da indústria têxtil. 
 

51. (UFRGS/2002) Leia o documento abaixo. 
 
 

“Ao Rio Grande e ao Brasil 
 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe nesta hora grave 
da vida do País. 

Cumpre-nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuamos com gol-
pes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas. Se o atual regime não satisfaz, em 
muitos dos seus aspectos, desejamos é o seu aprimoramento e não sua supressão, o que representaria uma re-
gressão e o obscurantismo. 

A renúncia da S. Exa. o Presidente Jânio Quadros veio surpreender a todos nós. A mensagem que S. Exa. diri-
giu ao povo brasileiro contém graves denúncias sobre pressões de grupos, inclusive do exterior, que indispensa-
velmente precisam ser esclarecidas. (...) 

Por motivos dos acontecimentos, como se impunha, o Governador deste Estado dirigiu-se à S. Exa. o Sr. Vice-
Presidente da República, Dr. João Goulart, pedindo seu regresso urgente ao País, o que deverá ocorrer nas próxi-
mas horas. (...) 

O povo gaúcho tem imorredouras tradições de amor à Pátria comum e de defesa dos direitos humanos. E seu 
Governo, instituído pelo voto popular — confiem os rio-grandenses e os nossos irmãos de todo Brasil — não des-
mentirá estas tradições e saberá cumprir o seu dever. 

 

Leonel Brizola 
Governador do Estado” 

 
FELIZARDO, J. A legalidade: o último levante gaúcho. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 1988, p. 20. 

 
Considere as seguintes afirmações acerca do documento e do contexto histórico em que ele foi produ-
zido. 

 
I. O documento refere-se aos eventos relacionados com o golpe de 1964, que impôs o regime mili-

tar. 
II. O documento refere-se a eventos relacionados com a renúncia de Jânio Quadros. 
III. A Campanha da Legalidade visava garantir a permanência de Jânio Quadros na presidência do 

Brasil. 
IV. A volta do Vice-Presidente ao país ocorreu 
V.  imediatamente após a renúncia de Jânio Quadros. 
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VI. A posição manifestada no documento mostra o conteúdo constitucionalista do movimento liderado 
pelo Governador Brizola. 

VII. A Campanha da Legalidade, em 1961, impediu a consumação do golpe contra João Goulart. 
 
 Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas II, IV e VI. 
(B) Apenas II, V e VI. 
(C) Apenas I, III, IV e V. 
(D) Apenas I, IV, V e VI. 
(E) Apenas II, III, V e VI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. (UFRGS/2002) Considere as imagens abaixo e sua correspondente numeração. 
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1 

 

2 

 
 

 
3 

 

 

 
4 

 

 
 

 
5 

 

 
 
 

A indicação numérica das três imagens vinculadas à Crise do Populismo no Brasil, em ordem cronoló-
gica, é 
 
(A) I – V – IV. 
(B) IV – II – III. 
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(C) I – IV – V. 
(D) V – III – II. 
(E) IV – I – III. 

 
53. No ano de 1962, os EUA e a URSS estiveram à beira de um confronto militar que ameaçou o planeta 

com uma guerra nuclear. Sobre esta crise, é incorreto afirmar que ela 
 

(A) ocorreu quando governavam os EUA e a URSS, respectivamente, John Kennedy e Nikita Kruts-
chev. 

(B) foi deflagrada com a descoberta da instalação de mísseis soviéticos em Cuba. 
(C) terminou com a retirada dos mísseis e com o compromisso de não-invasão militar a Cuba pelos 

EUA. 
(D) resultou de uma provocação dos partidários de Fulgêncio Batista exilados em Miami. 
(E) foi conseqüência da deterioração nas relações entre os EUA e Cuba após a vitória da Revolução 

Cubana de 1959. 

 
 
54. Considere os dados da tabela abaixo. 

 
REDISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA NACIONAL 

% da População 
Brasileira 

% da Renda 
Nacional em 1960 

% da Renda 
Nacional em 1970 

1% de 
“ricos” 

(700.000 em 
1960, 940.000 em 

1970) 

11,5% 18,2% 

4% de  
“meio-ricos” 

(2.800.000 em 
1960, 3.760.000 

em 1970 

15,6% 19,1% 

15% de  
“classe média” 

(10.500.000 em 
1960, 14.100.000 

em 1970 

27,1% 27,5% 

30% de 
“meio-pobres” 

(21.000.000 em 
1960, 28.200.000 

em 1970) 

27,8% 20,6% 

50% de 
“pobres“ 

(35.000.000 em 
1960, 47.000.000 

em 1970) 

17,8% 14,3% 

 
 

Adaptado de: ALENCAR, F.; RAMALHO, L.; RIBEIRO, M. História da sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979, p. 
326. 

 
 

Sobre os dados da tabela são feitas as seguintes afirmações. 
 

I. A redistribuição da renda mostra-se estável no período. 
II. A relação entre a renda dos 1% de “ricos” e a dos 50% de “pobres” se mantém praticamente inal-

terada. 
III. Os dados evidenciam uma forte tendência à concentração de renda no período, em detrimento 

dos setores de menor renda. 
IV. A “classe média” constitui o grupo social mais atingido pela oscilação da distribuição de renda. 
V. Em 1970, 1/5 da população recebe quase 2/3 da riqueza nacional. 

 
Quais estão corretas? 
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(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e V. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, II, III e IV. 
(E) Apenas II, III, IV e V. 

 
 
55. Os documentos abaixo referem-se ao processo histórico que culminou, em 11 de setembro de 1973, 

na derrubada do governo constitucional de Salvador Allende no Chile. 
 

“Não vejo por que razão haveríamos de ficar parados assistindo um país tornar-se comunista devido à 
irresponsabilidade de seu próprio povo.” 
 

Henry Kissinger, 1970. In: CHOMSKY, N. e HERMAN, E. Banhos de Sangue. São Paulo: DIFEL, 1976, p. 148. 

 
“Após a vitória eleitoral de Allende, o presidente Nixon disse ao diretor da CIA, Richard Helms, para 
‘fazer a economia gritar’, (...) decisão implementada (...) por um corte de ajuda econômica do pais. 

 
SCHOULTZ, 1. Estados Unidos: poder e submissão. 

Bauru, SP: EDUSC, 2000, p. 398. 

 
“(...) a CIA foi autorizada (...) para criar grupos de oposição a Allende no Chile. Durante o governo de 
Allende, US$ 8 milhões foram gastos financiando órgãos de comunicação, partidos políticos e (...) or-
ganizações do setor privado.” 

 

Informe Church. ARCHI VOS SECRETOS. Documentos Desclassificados de la CIA. Santiago de Chile: LOM, 1999, p. 195. 
 

Considerando os documentos acima e o contexto histórico específico, aponte a opção correta sobre o 
papel dos EUA diante do governo da Unidade Popular. 
 
(A) A queda do governo da Unidade Popular deveu-se exclusivamente às contradições internas do seu 

projeto político. 
(B) O caráter democrático e constitucional do governo Allende constituiu um freio para o apoio dos 

EUA às forças golpistas. 
(C) A desestabilização do governo de Allende foi um objetivo permanente das autoridades norte-

americanas na época. 
(D) Os EUA reagiram contra o governo da Unidade Popular a partir da estatização das multinacionais 

norte-americanas no Chile. 
(E) O envolvimento norte-americano na derrubada de Allende deveu-se à participação de funcionários 

subalternos. 
 

56. Na história da república brasileira, as expressões “pragmatismo responsável” e “distensão lenta, gra-
dual e segura” estão diretamente relacionadas com 

 
(A) a formação de partidos políticos durante a emergência do populismo. 
(B) a estruturação e consolidação do aparelho burocrático do Estado Novo. 
(C) o pluripartidarismo vigente na Nova República. 
(D) o processo de abertura do regime militar. 
(E) o processo de fechamento das instituições representativas no Estado Novo. 

 
 
57. Na década de 80, a URSS enfrentou uma guerra, ao invadir o Afeganistão para apoiar o governo da-

quele país. Em relação a essa guerra, é correto afirmar que 
 

I. os oponentes dos soviéticos eram identificados como os “combatentes da liberdade” pelo presi-
dente Reagan, sendo apoiados pelos EUA; 

II. os soviéticos se retiraram durante o governo de Gorbatchev, sem ter derrotado os guerrilheiros 
afegãos; 

III. a resistência afegã contou com a participação de Osama Bin Laden, que teria sido recrutado pela 
CIA entre os fundamentalistas islâmicos da Arábia Saudita. 
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Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
58. Desde os anos 90, a Argentina vive uma situação de crescente instabilidade econômica. Entre os fa-

tores que explicam a crise deste país, pode-se citar 
 

(A) a opção irrestrita pela estatização da indústria, que provocou grande desequilíbrio em sua econo-
mia. 

(B) a criação do Mercosul, que afetou sua liderança econômica na ALCA. 
(C) a criação da ALCA, que transferiu as indústrias do Mercosul para as áreas do Nafta. 
(D) a paridade entre o peso argentino e o dólar, que encareceu seus produtos no mercado externo. 
(E) a criação da CEPAL, que reduziu suas negociações com a comunidade Andina e com o Brasil. 

 
59. Observe o mapa abaixo, no qual foram atribuídos números a diferentes países. 

 

 
 
 
Associe a cada um dos itens listados abaixo o número do país a que ele se refere. 

 
(   ) Revolução Islâmica 
(   ) Intervenção Soviética 
(   ) Operação Tempestade no Deserto 
(   ) País membro da OTAN afetado pela questão curda 
 
 
A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
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(A) 2 – 6 – 1 – 5. 
(B) 3 – 2 – 4 – 6. 
(C) 3 – 6 – 4 – 1. 
(D) 4 – 3 – 2 – 5. 
(E) 2 – 3 – 1 – 6. 

 
 
 
 
60. Leia o texto que segue. 
 
 

“O século XX foi, contudo, o primeiro em que o capitalismo enfrentou um sistema contraditório, 
que pretende substituí-lo. O fato de que o tenha derrotado não supõe o fim da história, mas o ingres-
so desta em nova etapa. A continuidade das contradições internas ao capitalismo – e, portanto, da 
história, que tem nessas contradições seu motor – fica comprovada pelo clima de guerra e de confron-
tos, e não de convivência pacífica e harmônica, de turbulências econômicas, e não de estabilidade, de 
maior, e não menor polarização entre riqueza e miséria. A humanidade não é mais feliz do que antes 
da consolidação da Nova Ordem, a violência não é menor, nem o consumo de drogas ou os desequilí-
brios ambientais. A liberação das forças do capital para que ajam sem freios não realizou — ao contrá-
rio da utopia liberal da “mão invisível do mercado” — a harmonia, a cooperação, a paz, mas seus con-
trários. Em seu próprio momento de triunfo, o capitalismo revela todos os desastres e as injustiças 
que estão em seu âmago.” 
 

SADER, E. Século XX: uma biografia não autorizada. São Paulo: Perseu Abramo, 2000, p. 136. 

 
 
 

Em relação às considerações do autor e ao contexto histórico ao qual se refere, analise as afirmações 
abaixo. 

 
 

I. O desaparecimento da URSS produziu a instabilidade política no mundo capitalista, ao gerar pro-
blemas inéditos como o narcotráfico, o desequilíbrio ecológico, a questão migratória e a separação 
Norte-Sul. 

II. A globalização neoliberal, ao fortalecer o Estado de bem-estar social, não ampliou as contradições 
do capitalismo, nem os desequilíbrios sociais e econômicos. 

III. O bloqueio e os bombardeios sistemáticos contra o Iraque, assim como a intervenção militar da 
OTAN na crise dos Bálcãs, confirmam o papel dos EUA como Estado “hegemônico” da Nova Ordem 
Mundial. 

IV. O clima de guerra referido está expresso nos atentados contra o World Trade Center (1993) e as 
embaixadas norte-americanas no Quênia e na Tanzânia (1998), assim como na resposta dos EUA, 
bombardeando o Sudão e o Afeganistão. 

V. O movimento antiglobalização, presente em mobilizações e manifestações como as de Seatle, 
Porto Alegre e Gênova, tem-se mostrado pouco combativo, sendo recebido com indiferença pelo 
G-7. 

 
 

Quais estão corretas? 
 
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas III, IV e V. 
(E) Apenas II, III, IV e V. 

 
 


