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01. A chamada Revolução Urbana foi antecedida pelos avanços verificados no período neolítico, a
saber, a sedentarização das comunidades humanas, a domesticação de animais e o surgimento
da agricultura. Porém, há cerca de cinco mil anos
ocorreram novos avanços, quase simultaneamente, em pelo menos duas regiões do Oriente Próximo: na Mesopotâmia e no Egito.
Assinale a única alternativa que não corresponde
a transformações ocorridas nesse período.
(A) Diversificação social: ocorreu o surgimento
de uma elite social composta por sacerdotes, príncipes e escribas, diretamente ligada
ao poder político e afastada da tarefa primária de produzir alimentos.
(B) Expansão populacional: verificou-se o
surgimento de grandes cidades, densamente
povoadas, especialmente na região mesopotâmica.
(C) Desenvolvimento econômico: a economia
deixou de estar baseada somente na produção auto-suficiente de alimentos para basear-se na manufatura especializada e no comércio externo de matérias-primas ou de
manufaturados.
(D) Descentralização político-econômica: o controle econômico passou a ser feito pelos
poderes locais, sediados nas comunidades
aldeãs, que funcionavam como centros de
redistribuição da produção.
(E) Surgimento da escrita: foi uma decorrência
do aumento da complexidade contábil. Serviu inicialmente para controlar as atividades
econômicas dos templos e palácios, mas
depois teve profundas implicações culturais,
como o surgimento da literatura.
02. No período anterior às conquistas, a sociedade
romana estava dividida em dois grandes grupos
sociais, os patrícios e os plebeus. As transformações sociais provocadas pela expansão romana fizeram surgir, no entanto, novos grupos,
originados dos anteriores.
Relacione adequadamente as caracterizações
apresentadas na coluna de baixo com os grupos sociais referidos na coluna de cima.

I. Senadores
II. Cavaleiros
III. Clientes
IV. Proletários
V. Colonos
( ) eram plebeus enriquecidos pelas conquistas e pelo grande comércio.
( ) tinham origem aristocrata e eram grandes
proprietários de terras.
( ) eram plebeus miseráveis, cuja única posse
era uma família numerosa.
( ) eram indivíduos subordinados às famílias
patrícias, cumpridores de diversas obrigações econômicas, morais e religiosas.
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A) II - I - V - IV.
(B) II - I - IV - III.
(C) III - II - I - V.

(D) III - II - IV - V.
(E) I - III - V - IV.

03. Os séculos XI e XII constituem um período de
expansão na Europa ocidental marcado pelo
crescimento demográfico e das cidades, pelo
dinamismo da economia interna e pela extensão do comércio internacional. Nesse ínterim, os
europeus assumem uma atitude ofensiva, da
qual um dos resultados são as Cruzadas.
Considere as afirmações abaixo a esse respeito.
I.

No início, as Cruzadas foram encorajadas pelos imperadores bizantinos, os quais buscavam apoio contra os invasores que pressionavam as fronteiras do Império do Oriente.
II. Nos séculos X e XI, numerosos foram os cristãos que, para obter o perdão de suas faltas
e assegurar a saúde eterna de suas almas,
realizaram longas e difíceis viagens aos lugares santos da cristandade. Essa tradição
e a conquista turca no Oriente fizeram com
que a guerra santa contra os muçulmanos,
já forjada nas Guerras de Reconquista da
Península Ibérica, tomasse maior impulso.
III. Às motivações religiosas juntaram-se o espírito de aventura e a possibilidade de ganhos materiais, o que pouco a pouco transformou as Cruzadas numa verdadeira empresa de colonização.
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Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

04. Leia o texto abaixo.
“Tão grande era o número de mortos que, escasseando os caixões, os cadáveres eram postos
em cima de simples tábuas. Não foi um só o caixão a receber dois ou três mortos simultaneamente. Também não sucedeu uma vez apenas de esposa e marido, ou dois e três irmãos, ou pai e
filhos, serem enterrados no mesmo féretro [...].
Para dar sepultura à grande quantidade de corpos que se encaminhavam a qualquer igreja, todos os dias, quase toda hora, não era suficiente
a terra já sagrada; e menos ainda seria suficiente se se desejasse dar a cada corpo um lugar
próprio, conforme o antigo costume. Por isso passaram-se a edificar igrejas nos cemitérios, pois
todos os lugares estavam repletos, ainda que alguns fossem muito grandes; punham-se nessas
igrejas, às centenas, os cadáveres que iam chegando; e eles eram empilhados como as mercadorias nos navios
[...]."
BOCCACCIO, Giovanni. Decamerão.
São Paulo: Abril, 1981.

O testemunho do escritor italiano Boccaccio faz
referência ao advento da Peste Negra na Europa ocidental, a qual acelerou a crise do sistema
feudal dos séculos XIV e XV.
Assinale, entre as alternativas abaixo, o fator ao
qual essa crise pode ser relacionada.
(A) Nos séculos XIV e XV, a economia européia
tornou-se predominantemente urbana, o que
acarretou falta de trabalhadores no campo
para a produção agrícola. Sem boas condições de alimentação, a população ficou mais
sujeita às doenças.
(B) O crescimento demográfico afirmou-se ao
longo da Baixa Idade Média até um ponto
em que a produção do sistema feudal não
foi mais capaz de alimentar a população, que
ficou fragilizada.
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(C) As técnicas de produção eram muito desenvolvidas para a época, a ponto de provocarem uma superprodução que gerou o desequilíbrio do sistema.
(D) A servidão, instaurada como forma predominante de trabalho na Europa ocidental a
partir do século XV, enfraqueceu a população e levou à mortalidade endêmica.
(E) Como resultado da mortalidade provocada
pela Peste Negra, os nobres decretaram leis
para auxiliar a população camponesa.
05. Em meados do século XVII, a Inglaterra mergulhou em uma guerra civil conhecida como Revolução Inglesa de 1640.
Entre as alternativas abaixo, assinale aquela
que não está relacionada com esse contexto
histórico.
(A) No ápice da Revolução, o rei Carlos I foi executado, e a República proclamada. Oliver
Cromwell tornou-se o dirigente máximo da
Inglaterra. Com o fim da guerra civil,
Cromwell instituiu um governo democrático,
supervisionado pelo conjunto do Parlamento, no qual os direitos humanos passaram a
ser respeitados e as classes populares encontraram voz ativa.
(B) Os puritanos, grupo político que desejava
recuperar os valores do cristianismo primitivo e que recusava a autoridade do rei em
matéria de fé, constituíram-se nos principais
adversários das idéias absolutistas.
(C) Após a morte de Elisabeth Tudor em 1603,
ascendeu ao trono da Inglaterra a dinastia
escocesa dos Stuart, os quais careceram da
habilidade política necessária para negociar
com o Parlamento inglês.
(D) Uma das medidas da Revolução foi o estabelecimento do Ato de Navegação de 1651,
que se tornou uma das bases da prosperidade comercial da Inglaterra. O Ato pretendeu
obter para os navios ingleses o comércio de
transportes da Europa e excluir do comércio
com as colônias inglesas todos os rivais.
(E) A queda da monarquia inglesa abriu caminho para o surgimento de reivindicações radicais, como a dos niveladores, que defendiam a abertura do Parlamento às classes
populares, ou a dos escavadores, que aspiravam a uma redistribuição de terras que
contemplasse os pequenos produtores.
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06. Considere as seguintes afirmações, referentes
ao período colonial do Rio Grande do Sul (séculos XVII e XVIII).
I. Os Sete Povos das Missões foram uma tentativa de evangelização empreendida pelos
jesuítas portugueses, visando à formação de
reduções que abrigariam majoritariamente
povos indígenas de etnia guarani, os quais,
em troca da instrução religiosa, prestariam
serviços nas estâncias missioneiras.
II. A vila da Colônia do Sacramento foi a primeira capital da capitania do Rio Grande de
São Pedro, tendo a entrega daquele território aos espanhóis ocasionado a transferência da capital para Porto Alegre.
III. A ocupação efetiva do território do atual Rio
Grande do Sul começou com o processo de
concessão de sesmarias e com a constituição das primeiras estâncias ou fazendas
dedicadas à pecuária extensiva.

III. Eram corpos deliberativos para os quais podia ser elegível a maior parte da população,
excetuando-se somente os escravos africanos e os indígenas.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e II.

(D) Apenas I e III.
(E) Apenas II e III.

08. Observe a figura abaixo, que representa a construção da imagem do Rei-Sol.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.

07. As Câmaras municipais foram instituições fundamentais em todos os lugares onde houve a
presença do Império ultramarino lusitano. Na
América portuguesa não foi diferente, pois nas
principais aglomerações urbanas elas exerciam
um papel político essencial.

Luís XIV assumiu o poder monárquico francês em
1661 e, em pouco tempo, impôs à França e à Europa a imagem pública de um Rei-Sol todo poderoso. Toda uma máquina de propaganda foi colocada a serviço do rei francês. Escritores, historiadores, escultores e pintores foram convocados ao
exercício da sua glorificação. O mito de Luís XIV
foi criado em meio a mudanças socioeconômicas
e políticas na França do século XVII.
A esse respeito, considere as seguintes afirmações.

Considere as seguintes afirmações, referentes
à caracterização dessas instituições.
I.

Eram os canais de expressão política das
elites locais, dos homens bons residentes
nas diferentes vilas coloniais. Através da
ocupação dos cargos na Câmara, essas elites expressavam suas demandas junto aos
poderes centrais, como os governadores e
a própria Coroa.
II. Eram órgãos legislativos dedicados à aplicação das Ordenações Filipinas, sendo a
eleição para os cargos camarários feita pelo
voto direto e democrático do conjunto da população.

I.

Luís XIV, rei por direito divino, suscitou a
admiração de seus pares europeus,
Versalhes foi copiada por toda a Europa, o
francês consolidou-se como língua falada
pela elite européia. Porém, sombras viriam
a ofuscar o Rei-Sol, visto que a oposição
exilada começou a denunciar a autocracia
do monarca francês.
II. Para restabelecer a paz no reino, após a
rebelião da Fronda e a Guerra dos Trinta
Anos, e dedicar-se à consolidação da cultura francesa como universal, Luís XIV devolveu o poder das províncias às grandes famílias aristocráticas.
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III. A fim de criar uma imagem pública positiva e
democrática, Luís XIV organizou a partilha do
poder de Estado com o Parlamento e com o
Judiciário, dando início à divisão dos três poderes, cara a Montesquieu e fundamental
para os novos rumos da política européia.
Quais estão corretas ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.

09. Em junho de 1783, as Bodas de Fígaro, peça
teatral escrita por Beaumarchais, seria encenada diante da Corte francesa. No último momento, a representação foi cancelada, por ser
considerada excessivamente crítica à monarquia. Quando, enfim, a peça foi liberada em
1784, obteve um retumbante sucesso. Fígaro
é espirituoso, inteligente e audacioso, mas é
um valete. Seu senhor é um aristocrata de
maus vícios, manobrado pelo seu círculo. Já
o autor da peça, Beaumarchais, defendia a liberdade e a igualdade, demonstrando a
inconformidade de parcela da sociedade francesa que ansiava por mudanças. Essas viriam por ocasião da Revolução Francesa.
Em relação às motivações que desencadearam
tais mudanças, assinale a alternativa correta.
(A) A burguesia, quando da Assembléia Geral,
não obteve a duplicação de seus representantes no Terceiro Estado, nem conseguiu
que as deliberações fossem feitas com base
no voto individual.
(B) A interferência francesa na guerra de independência americana provocou amplo enriquecimento do Estado.
(C) O século XVIII caracterizou-se pela reação
aristocrática, com a qual esse segmento social tentou recuperar o espaço de poder político e econômico já bastante comprometido
pela centralização do Estado e pelo avanço
da diversificação social e econômica.
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(D) Com a Revolução, e baseados nos Direitos
Universais, os camponeses e as classes
populares franceses viram reconhecidas as
suas principais reivindicações, como, por
exemplo, a partilha da terra.
(E) Na reforma fiscal proposta pela monarquia
francesa para modernizar o Estado, o clero
e a aristocracia aceitaram pagar os impostos, mas a burguesia não.
10. Por volta de 1811, o Império napoleônico atingiu
o seu apogeu. Direta ou indiretamente, Napoleão
dominou mais da metade do continente europeu.
Tal conjuntura, no entanto, reforçou os sentimentos nacionalistas da população dessas regiões.
A idéia de nação, inspirada nas próprias concepções francesas, passou a ser uma arma desses nacionalistas contra Napoleão.
Assinale a afirmação correta, relativa à conjuntura acima delineada.
(A) Após o bloqueio continental, em todos os
Estados submetidos à dominação napoleônica, os operários e os camponeses, beneficiados pela prosperidade econômica, atuaram na defesa de Napoleão contra o nacionalismo das elites locais.
(B) A Inglaterra, procurando manter-se longe dos
problemas do continente, isolou-se e não
interveio nos conflitos desencadeados pelos anseios de Napoleão de construir um
Império.
(C) A Espanha, vinculada à França pela dinastia dos Bourbon desde o século XVIII, não
reagiu à dominação francesa. Em nome do
respeito às suas tradições e ao seu nacionalismo, a Espanha aceitou a soberania estrangeira imposta por Napoleão.
(D) Em 1812, Napoleão estabeleceu sólida aliança com o Papa, provocando a adesão
generalizada dos católicos. Temporariamente, os surtos nacionalistas foram controlados, o que o levou a garantir suas progressivas vitórias na Rússia.
(E) Herdeira da Filosofia das Luzes, a idéia de
nação, tal como difundida na França, fundou-se sobre uma concepção universalista
do homem e de seus direitos naturais. Essa
concepção, porém, pressupunha o princípio do direito dos povos de dispor sobre si
mesmos.
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11. Embora a independência política do Brasil tenha
sido declarada somente em 1822, o início do
processo de emancipação pode ser relacionado
com uma conjuntura anterior, na qual um acontecimento de grande impacto desencadeou as
mudanças que levaram à separação entre o Brasil e Portugal. Esse fato, que assinalou o final
efetivo da situação colonial, foi
(A) a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, que
introduziu no Brasil as idéias iluministas e republicanas, minando a monarquia portuguesa.
(B) a Inconfidência Baiana, ocorrida em 1798,
que introduziu no Brasil as idéias jacobinas
e revolucionárias, levando ao fim do domínio lusitano.
(C) a transferência da Corte para o Brasil em
1808, que significou a presença do aparato
estatal metropolitano na Colônia, a qual passou a ser a sede da Monarquia portuguesa.
(D) a Revolução Pernambucana de 1817, que
trouxe para o cenário político brasileiro o
ideário maçônico e republicano.
(E) a convocação das Cortes de Lisboa em
1820, que exigiram o retorno de Dom João
para Portugal e a recolonização do Brasil.
12. Analise atentamente os dados da tabela abaixo.
DESEMBARQUE DE ESCRAVOS AFRICANOS
NO BRASIL (1831-1853)
1831

138

1835

745

1836

4.966

1837

35.209

1838

40.256

1839

42.182

1840

20.796

1841

13.804

1842

17.435

1843

19.095

1844

22.849

1845

19.453

1846

50.234

1847

56.172

1848

60.000

1849

54.061

1850

22.856

1851

3.287

1852

800

1853

-

Adaptado de: BETHELL, Leslie. A abolição do comércio
brasileiro de escravos. Brasília: Senado Federal, 2002. p. 440.

Considere as seguintes afirmações, levando em
conta os dados da tabela e os efeitos da legislação abolicionista, bem como a pressão exercida
pela Inglaterra.
I.

Após um pequeno período inicial de estagnação, a entrada de escravos foi crescente,
exceto no período 1840-1845, atingindo seu
auge nos anos posteriores à aprovação do
Bill Aberdeen.
II. A aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, no
início da década de 1850, reduziu drasticamente o ingresso de escravos, levando virtualmente ao fim do tráfico legal entre a África e o Brasil.
III. A queda verificada nas importações de escravos na primeira metade da década de
1840 esteve associada à crescente pressão
da Inglaterra, que queria monopolizar o tráfico de escravos para a América do Sul.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e II.

(D) Apenas I e III.
(E) Apenas II e III.

13. A ocupação napoleônica na Espanha criou condições propícias aos movimentos de libertação
ocorridos na América espanhola. Em relação a
esses processos de emancipação, assinale a
alternativa correta.
(A) Graças à fraqueza temporária da Espanha, as
emancipações políticas ocorreram de forma
pacífica, mediante negociações diplomáticas.
(B) As elites da América espanhola desejavam
a emancipação para estabelecer monopólios mercantis, pois a Espanha praticava o livre comércio em suas colônias.
(C) Influenciada pelos princípios franceses dos
Direitos Universais, a aristocracia criolla pretendia, com o processo de independência,
promover mudanças estruturais, instaurando regimes democráticos e estendendo o
voto ao conjunto da sociedade.
(D) Os processos de independência da América espanhola foram incentivados pela Independência americana, pela Revolução Francesa e pelo pensamento do Iluminismo.
(E) O latifúndio e a escravidão foram abolidos,
pois foram considerados prejudiciais à modernização econômica do continente latinoamericano.
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14. Leia o parágrafo abaixo.
"A Revolta da Vacina permanece como exemplo quase único na história do país de movimento popular de êxito baseado na defesa do direito
dos cidadãos de não serem arbitrariamente tratados pelo governo."
CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados.
São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 138-139.

Considere as seguintes afirmações a respeito do
movimento social acima referido, ocorrido em 1904.
I.

Entre as motivações da revolta, destacouse a resistência popular ao cumprimento da
vacinação obrigatória contra a varíola, o que
levou à ocorrência de uma série de distúrbios e manifestações violentas no centro da
cidade do Rio de Janeiro.

II. A revolta foi insuflada pelos remanescentes
da oposição jacobina e positivista, que tentaram instrumentalizar a insatisfação popular, a fim de derrubar o governo.
III. Apesar de ter sido derrotado, o movimento
provocou a desestabilização do regime republicano, na medida em que ocasionou uma
profunda crise econômica, resolvida somente com a assinatura do Funding Loan.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.

15. Observe o mapa abaixo.

Adaptado de: DORATIVO, Francisco. Maldita Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 169.
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Levando em consideração a situação da política
externa brasileira no Prata durante o Segundo
Reinado e as informações contidas no mapa, é
correto afirmar que ele representa a ocupação
do Rio Grande do Sul pelas
(A) forças militares paraguaias, no início da
Guerra da Tríplice Aliança.
(B) forças militares argentinas, durante a Guerra da Cisplatina.
(C) forças da coalizão liderada pelos caudilhos
Oribe e Rosas, durante a guerra civil uruguaia.
(D) forças militares paraguaias, durante a Revolução Federalista.
(E) forças militares argentinas, durante a Guerra dos Farrapos.
16. A Primeira Guerra Mundial singularizou-se por
uma certa conjugação de fatores até então inéditos nos conflitos entre povos.
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, relativas a esse tema.
( ) A esperança de suprimir as causas dos litígios levou à fundação da Sociedade das Nações, onde as relações internacionais seriam regulamentadas visando à paz.
( ) A conferência de paz iniciada em Paris, em
janeiro de 1919, realizou-se com a presença dos derrotados e elaborou um documento final, chamado Tratado de Versalhes, que
previa a destinação de recursos para a reconstrução dos países vencidos.
( ) A Alemanha, país fortemente envolvido no
conflito, considerava-se prejudicada na partilha colonial da Ásia e da África.
( ) Com a derrota alemã em 1918, surge na Alemanha a República de Weimar.
( ) Em 1917, quando a Rússia estava por se
retirar da guerra, os EUA entraram com novas forças.
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

17. No término da Primeira Guerra Mundial, surgiram movimentos políticos que contestavam a
ordem existente e se mostravam ferozes adversários do internacionalismo vermelho. Entre esses, o protótipo foi o Fascio italiano di
combattimento fundado por Benito Mussolini em
1919, e cujo nome iria embasar o termo genérico de fascismo. Os movimentos ou regimes fascistas que se desenvolveram na Europa do entre-guerras apresentavam algumas características comuns.
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.
( ) O fascismo, considerando-se um poder espiritual, antimaterialista e anticapitalista,
condenava os recursos da propaganda política do século XX, como a imprensa, o rádio, o cinema, de que faziam uso as democracias liberais européias.
( ) O fascismo era ultranacionalista e revelouse contra tudo o que na sua concepção ameaçava a unidade nacional: a democracia, o
liberalismo e a luta de classes.
( ) 0 fascismo pretendeu fazer emergir o novo
homem, regenerado, procurando homogeneizar a comunidade.
( ) O fascismo, hostil ao pluralismo, detinha a
verdade. Deliberando o que era bom ou mau,
feio ou bonito, o fascismo era conduzido por
um chefe carismático.
( ) O fascismo, substituindo o conflito social
interno pelo corporativismo, era contra todo
tipo de violência e de quadros militarizados.
Condenando as rivalidades, ele não era
xenófobo, nem admitia impulsos imperialistas.
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A) V - F - V - F - F.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F - V - F - F - V.
V - F - V - F - F.
F - V - V - V - F.
V - F - V - V - V.
F - V - F - V - F.

(B) F - V - V - V - V.
(C) V - V - F - F - V.
(D) V - F - F - V - V.
(E) F - V - V - V - F.
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18. Observe a gravura abaixo, que fazia parte de
uma peça de propaganda política do Partido
Democrático.

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo.
História do Brasil. São Paulo: Scipione, 1997. p. 204.

A partir do que a gravura sugere, pode-se dizer
que ela faz alusão à prática da
(A) fraude eleitoral exercida durante o Estado
Novo pelas oligarquias regionais, por meio
dos novos órgãos de controle social criados
durante a ditadura varguista.
(B) compra de votos pelas oligarquias regionais
do Segundo Reinado, que tiravam proveito
da precária situação econômica da maior
parte do eleitorado brasileiro.
(C) fraude eleitoral exercida durante o período
da ditadura militar pelas elites financeiras,
que utilizavam recursos públicos e privados
para influir nos sufrágios.
(D) compra do voto pelas elites financeiras do
Primeiro Reinado, que se valiam da ausência de democracia para exercer seus mecanismos de pressão no eleitorado.
(E) manipulação eleitoral exercida pelas oligarquias regionais da República Velha, assentada no controle dos eleitores através do
chamado voto de cabresto.
19. A Guerra Civil Espanhola iniciada em 1936,
tradução sangrenta do confronto de duas
Espanhas e ponto focal de uma atormentada
história, tornouse o mito fundador da luta internacional contra o fascismo.
Assinale a alternativa correta sobre esse tema.
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(A) A Espanha, que jamais vivera um regime
republicano ou a vitória eleitoral de partidos
de esquerda, observou em 1936 um golpe
de Estado desencadeado pelos comunistas.
Foi o começo da guerra civil.
(B) Os regimes autoritários da época, como a
Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler,
preferiram não colaborar materialmente com
a facção nacionalista espanhola, temendo a
reação das democracias européias.
(C) A Guerra Civil terminou com o triunfo dos
nacionalistas sobre os republicanos. A era
franquista estava aberta. A Espanha vermelha, derrotada. Os militantes de esquerda,
antigos combatentes republicanos, foram
perseguidos no quadro da feroz repressão
do "terror branco".
(D) Após a vitória, o general Francisco Franco
proclamou a República e extinguiu a monarquia em nome da democracia. Instituiu-se o
sufrágio universal, com extensão do voto,
inclusive, às mulheres e aos soldados.
(E) Os nacionalistas espanhóis, agrupados na
Falange e adeptos de práticas fascistas, ao
serem derrotados na guerra civil, partiram
para outros países a fim de divulgar sua
causa.
20. A Guerra Fria, nos anos 1950/60, deu lugar à
política de distensão entre os EUA e a URSS
conhecida como Coexistência Pacífica. Entre as
causas que contribuíram para essa mudança,
não se encontra
(A) a grande dianteira econômico-militar alcançada
pelos EUA nessa época, que obrigou a URSS
a adotar uma posição defensiva.
(B) a divergência surgida no campo socialista
entre a URSS e a China.
(C) a recuperação econômica da Europa, que
permitiu maior autonomia política a alguns
países, como a França do governo De
Gaulle.
(D) a relativa equivalência de forças dos blocos
que resultou da Guerra da Coréia e do equilíbrio nuclear alcançado entre as duas superpotências.
(E) a expansão da descolonização afro-asiática, que gerou uma nova realidade política
com a Conferência de Bandung (1955) e o
estabelecimento do Movimento dos Não-Alinhados (1961).

HISTÓRIA
21. Leia o trecho abaixo.
"Mais uma vez, as forças e os interesses contra
o povo condenaram-me novamente e se desencadeiam sobre mim. [...] Sigo o destino que me
é imposto. Depois de decênios do domínio e
espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao Governo nos braços do povo.
A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A
lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário
mínimo se desencadearam os ódios. [...] Se as
aves de rapina querem o sangue de alguém,
querem continuar sugando o povo brasileiro, eu
ofereço em holocausto a minha vida. Escolho
este meio de estar sempre convosco."
DEL PRIORE, Mary. Documentos de história do Brasil, de
Cabral aos anos 90. São Paulo: Scipione, 1997. p. 98-99.

Pode-se afirmar que o trecho acima faz parte da
(A) proposta de reformas de base do presidente João Goulart, de 1964.
(B) carta de renúncia do presidente Fernando
Collor de Mello, de 1992.
(C) carta-testamento do presidente Getúlio
Vargas, de 1954.
(D) declaração ao povo brasileiro feita pelo governador Leonel Brizola, de 1962.
(E) carta de abdicação de Dom Pedro I, de 1831.
22. Leia o trecho abaixo, extraído de manifestação
do Presidente Juscelino Kubitschek.
"Industrializar aceleradamente o país, transferir
do exterior para o nosso território as bases do
desenvolvimento autônomo; fazer da indústria
manufatureira o centro dinâmico da atividade
econômica nacional - isto resumia o meu propósito, a minha opção."
Considerando a estratégia de desenvolvimento
do governo de Juscelino Kubitschek, assinale
com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes afirmações.

( ) A prioridade era atrair capital estrangeiro
para todos os setores econômicos que pudessem gerar divisas via exportação.
( ) A estratégia do governo visava recusar a
entrada de capitais estrangeiros, pois o objetivo era a industrialização por substituição
de importações, como se percebe pela expressão desenvolvimento autônomo.
( ) O objetivo de JK era associar capital e empresas estrangeiras aos programas de desenvolvimento industrial, visando um crescimento rápido.
( ) A estratégia do governo era compensar o
declínio da exportação de café com o incremento da produção industrial para a exportação, como forma de acumular divisas.
( ) A transferência de bases industriais do exterior para o Brasil buscava fomentar e abastecer um mercado interno que deveria ser
expandido, substituindo as importações de
manufaturados.
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A) V - F - V - V - F.
(B) F - V - F - F - V.
(C) V - V - F - F - F.
(D) F - F - V - F - V.
(E) V - V - F - V - F.
23. A renúncia de Jânio Quadros, na seqüência das
reações à condecoração de Che Guevara pelo
presidente brasileiro, apenas sete meses após
iniciado o governo, gerou uma crise política que
teve como conseqüência imediata
(A) o não reatamento diplomático com a União
Soviética e o abandono da Política Externa
Independente.
(B) o desenvolvimento do Movimento da Legalidade, que tinha como objetivo manter Quadros no poder.
(C) a introdução do Parlamentarismo, fórmula de
compromisso para garantir a posse do vicepresidente.
(D) a implantação do regime militar, que tinha
como objetivo esmagar a esquerda.
(E) a ruptura de relações com Cuba e o apoio
aos EUA para expulsar esse país da OEA.
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24. Em 31 de março de 1964, era deflagrado no Brasil um golpe de Estado, que destituiu o presidente
legalmente eleito e implementou a denominada
"ditadura militar". A conseqüência imediata do
movimento militar de 64 na política interna do Rio
Grande do Sul foi
(A) a deposição do governador Ildo Meneghetti,
que era aliado político do governo federal.
Deposto, ele buscou exílio no Uruguai.
(B) a deposição do governador Leonel Brizola,
que, apesar de adversário do governo federal, era identificado com o grupo nacionalista. Deposto, ele buscou exílio na Argentina.
(C) a resistência do governador Leonel Brizola
ao golpe, dando origem ao movimento da
Legalidade, que manteve o Estado independente por um curto período de tempo.
(D) a deposição do governador João Goulart,
que era identificado com as idéias comunistas. Deposto, ele buscou exílio no Uruguai.
(E) a manutenção no poder do governador Ildo
Meneghetti, com a transferência provisória da
capital do Estado para Passo Fundo, diante
da resistência ao golpe em Porto Alegre.
25. Com relação ao Regime Militar brasileiro, relacione
as características políticas e econômicas de cada
governo, expressas no bloco inferior, com o respectivo presidente, constante no bloco superior.

(A) Menen, da Argentina; Collor, do Brasil; e
Fujimori, do Peru.
(B) Pinochet, do Chile; Videla, da Argentina; e
Médici, do Brasil.
(C) Alfonsin, da Argentina; Sarney, do Brasil; e
Garcia, do Uruguai.
(D) Pinochet, do Chile; Salinas, do México; e
Fujimori, do Peru.
(E) Menen, da Argentina; Pérez, da Colômbia;
e Sanguinetti, do Uruguai.
28. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para completá-lo.

I.

( ) Alinhamento com os EUA e recessão econômica
( ) Crise econômica e abertura política
( ) Repressão política e "milagre econômico"
( ) Divergência com os EUA e projetos estratégicos
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(D) V - IV - I - III.
(E) III - I - V - II.

26. Os fatos abaixo apresentam fases do processo de
transição ao regime democrático no Brasil contemporâneo. Assinale a seqüência cronológica correta.

12

27. A implantação das políticas econômicas neoliberais nos países da América Latina, no âmbito
do chamado Consenso de Washington, foi obra
dos presidentes

O colapso dos regimes socialistas do Leste europeu e a desintegração da URSS marcaram o fim
da Guerra Fria e da bipolaridade, provocando importantes impactos no sistema mundial, tais como:

I. Emílio Médici
II. João Figueiredo
III. Ernesto Geisel
IV. Castelo Branco
V. Costa e Silva

(A) IV - II - III - I.
(B) IV - II - I - III.
(C) III - II - IV - I.

(A) Anistia - Diretas já - Nova República - Constituição de 1988 - Plano Cruzado
(B) Diretas já - Anistia - Eleição do presidente
Sarney - Plano Cruzado - Constituição de 1988
(C) Anistia - Piano Cruzado - Constituição de
1988 - Diretas já - Eleição de Collor
(D) Diretas já - Nova República - Plano Cruzado
- Constituição de 1988 - Eleição de Collor
(E) Anistia - Plano Cruzado - Eleição de Tancredo
Neves - Constituição de 1988 - Diretas já

o avanço do capitalismo, através do aprofundamento da globalização e do aumento
do comércio mundial;
II. o início de um período de paz internacional,
devido ao fim da corrida armamentista e do
terror nuclear;
III. a retomada do desenvolvimento econômico
nas ex-Repúblicas Soviéticas, que lograram
reverter o desemprego existente na época
do Socialismo.
Quais propostas estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.

HISTÓRIA
29. A propósito do fenômeno da globalização, é correto afirmar que ele
(A) propiciou a recuperação da economia dos
Estados Unidos, que logrou uma balança
comercial favorável desde então.
(B) permitiu um acelerado avanço econômico
por parte de alguns países em desenvolvimento.
(C) logrou criar postos de trabalho nos setores dinâmicos, os quais absorveram amplamente os
desempregados dos setores tradicionais.
(D) promoveu a abertura do comércio de produtos agrícolas, com o fim dos subsídios nos
países desenvolvidos.
(E) eliminou os entraves à transferência de
tecnologias avançadas, hoje repassadas aos
países em desenvolvimento.
30. A guerra desencadeada pelos Estados Unidos e
pelo Reino Unido contra o Iraque gerou sérias
conseqüências internacionais. A esse respeito,
assinale a alternativa incorreta.
(A) A atitude de Washington, ao forçar o conflito, provocou uma divisão na OTAN, devido
à reação de Paris, Berlim e Bruxelas.
(B) A rápida vitória militar não permitiu aos EUA
reverter o desgaste diplomático, econômico
e de opinião pública que precedeu o conflito.
(C) A Turquia, o Paquistão e a Arábia Saudita,
tradicionais aliados dos Estados Unidos no
mundo muçulmano, não deram o apoio solicitado pela Casa Branca.
(D) Um dos principais objetivos da guerra, o combate ao terrorismo, não foi atingido, pois houve um aumento no número de atentados.
(E) A ONU, percebendo que não teria força para
impedir a guerra, teve de aceitar a resolução proposta pelos EUA e retirou seus inspetores do Iraque.

Respostas Comentadas
A avaliação do grau de dificuldade das questões foi
estabelecida pela COPERSE/UFRGS, levando em
conta a fórmula seguinte:
IF =

NAI + NAS
NTI + NTS

IF = índice de dificuldade.
NAI = número de candidatos que acertaram a questão e obtiveram os escores mais baixos (27%).
NAS = número de candidatos que acertaram a questão e obtiveram os escores mais altos (27%).
NTI = número total de candidatos com escores mais baixos.
NTS = número total de candidatos com escores mais altos.

Questão 01 – Letra D (média)
A passagem da barbárie (Paleolítico) para a civilização (Antigüidade) tem como uma de suas
características o processo de centralização política com a formação do Estado na Mesopotâmia
e no Egito, o que torna incorreta a alternativa D,
que diz o inverso.
Questão 02 - Letra B (difícil)
Com o movimento expansionista, a sociedade
romana passou por profundas transformações
definidas principalmente pelos grupos que se
beneficiaram das novas terras conquistadas, em
especial os Cavaleiros e os Senadores.
Questão 03 – Letra E (média)
As afirmativas descrevem, as motivações das
Cruzadas. Inicialmente, destaca-se o papel dos
imperadores bizantinos no encorajamento do
enfrentamento com os muçulmanos. A segunda afirmativa destaca as motivações religiosas
iniciais, como as indulgências. Já a terceira afirmativa se refere aos interesses materiais e a
necessidade aristocrática de novas aventuras.
Questão 04 – Letra B (média)
A crise do sistema feudal estava relacionada com
a debilidade das forças produtivas na Europa
Ocidental, especialmente na questão da mãode-obra, representada principalmente pelos servos, que, afetados pela superexploração, não
deram conta do aumento do consumo decorrente do crescimento demográfico.
Questão 05 – Letra A (difícil)
Ao afirmar que o governo de Oliver Cromwell
instituiu uma democracia na Inglaterra a alternativa se torna incorreta, pois, ao contrário,
Cromwell dissolveu o parlamento e impôs uma
ditadura pessoal que perduraria até 1658, com
sua morte.
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Questão 06 – Letra B (muito difícil)
A primeira afirmativa diz, erroneamente, que os
Sete Povos das Missões foram uma iniciativa dos
jesuítas portugueses, quando, na verdade, as
Missões foram criadas por padres espanhóis. O
equívoco da segunda afirmativa consiste na afirmação de que o Sacramento foi a primeira capital do Rio Grande do Sul.
Questão 07 – Letra A (fácil)
As Câmaras Municipais eram órgãos representativos das elites latifundiárias locais, os homens
bons. A escolha desses representantes nada tinha de democrática.
Questão 08 – Letra A (média)
A grande marca do reinado de Luís XIV foi a centralização do poder, o que torna falsas as afirmativas II e III. Também podemos lembrar que a
rebelião da Fronda ocorreu no reinado de Luís
XIII e que Luís XIV foi o maior representante do
absolutismo monárquico, sendo incompatível a
associação do seu estilo de governo ao filósofo
iluminista Montesquieu.
Questão 09 – Letra C (difícil)
O contexto pré-revolucionário na França, apresentado na peça de Beaumarchais, era de uma sociedade aristocrática, em que a nobreza decadente tentava manter seus privilégios diante das reivindicações de caráter iluminista da burguesia francesa.
Questão 10 - Letra E (média)
Napoleão Bonaparte foi o responsável pela difusão
dos ideais revolucionários franceses pela Europa.
O ideário iluminista incluía a noção de Nação definida por filósofos como Montesquieu e Rousseau.
Questão 11 – Letra C (média)
A vinda da família real portuguesa para o Brasil em
1808 vai deflagrar o processo de independência,
aumentando a autonomia da colônia em relação à
metrópole, como podemos perceber através da
abertura dos portos às nações amigas (1808) e da
elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal (1815).
Questão 12 – Letra C (fácil)
A interpretação da tabela leva à conclusão de
que as afirmativas I e II estão corretas. A afirmativa III está errada porque o objetivo inglês era o
fim da escravidão, visando ao aumento do seu
mercado consumidor.
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Questão 13 – Letra D (fácil)
A emancipação das colônias espanholas não
foi pacífica, pois existiram diversos conflitos com
a metrópole. Com a independência, as elites coloniais queriam acabar com os monopólios metropolitanos e, ao mesmo tempo, manter a estrutura latifundiária e escravista e excluir a maioria do direito de votar, o que, aliás, ocorreu
também após a independência do Brasil.
Questão 14 – Letra C (difícil)
A afirmativa III está errada porque a Revolta da Vacina não provocou nenhuma crise econômica e ocorreu numa época de relativa estabilidade resultante
do Funding Loan, assinado em 1898.
Questão 15 – Letra A (difícil)
A "Guerra da Tríplice Aliança" nada mais foi do
que a Guerra do Paraguai (1865 - 70), quando
Brasil, Argentina e Uruguai, com o apoio inglês,
uniram-se para derrubar o ditador paraguaio
Solano López.
Questão 16 – Letra D (média)
Na Conferência de Paris, que resultou no Tratado de Versalhes, não foi admitida a participação
de países derrotados, como a Alemanha, que
foi de tal maneira espoliada, retalhada e humilhada, que abriu caminho para a ascensão do
nazismo e para a Segunda Guerra Mundial.
Questão 17 – Letra E (fácil)
O fascismo e o nazismo foram regimes, acima
de tudo, anticomunistas e podem ser citados
como exemplos do uso da imprensa, do rádio e
do cinema como instrumentos de propaganda
do governo. Além disso, para fazer valer suas
idéias, usavam todo tipo de violência. Itália e a
Alemanha tiveram várias ações imperialistas que
colaboraram decisivamente para a ocorrência da
Primeira Guerra Mundial.
Questão 18 – Letra E (muito fácil)
O voto de cabresto, o coronelismo, a Política dos
Governadores e a Política do Café-com-Leite são
características marcantes da chamada "República Velha" (1889 - 1930).

HISTÓRIA
Questão 19 – Letra C (média)
A Guerra Civil Espanhola (jul/36 - mar/39) tornouse o ensaio da Segunda Guerra Mundial. Colocou em lados opostos as forças fascistas e
antifascistas, anunciando o grande conflito mundial. A vitória eleitoral das Frentes Populares na
Espanha em fevereiro de 1936, recrudesceu o
fascismo na região. O levante de Franco, representando as forças nacionalistas e anti-republicanas, marcou a derrota das esquerdas, aliandose aos combatentes republicanos e iniciando uma
longa ditadura fascista do General Francisco Franco conhecida como o "Terror Branco".
Questão 20 – Letra A (muito difícil)
A alternativa está incorreta porque, nos anos 50,
a dianteira econômica-militar era da URSS, conforme podemos perceber através de iniciativas
como o Programa Sputnik e o Programa Lunik.
Questão 21 – Letra C (muito fácil)
No ano do cinqüentenário da morte de Getúlio
Vargas, o trecho da carta-testamento de 24 de
agosto de 1954 mostra o discurso nacionalista e
populista de Vargas e sua justificativa para o ato
extremo cometido na seqüência da crise
desencadeada em 5 de agosto com o crime da
Rua Toneleros e as pressões para a sua renúncia.
Questão 22 – Letra D (difícil)
A manifestação do presidente Juscelino
Kubitschek diz respeito ao Plano de Metas que
priorizava a industrialização do país (principalmente as indústrias de base e de bens de consumo
duráveis) com a abertura do país ao capital estrangeiro. A primeira afirmação é falsa, pois o capital estrangeiro não foi atraído para todos os setores que pudessem gerar divisas via exportação,
como a agricultura, por exemplo. A segunda afirmação é falsa, pois o governo JK promoveu a
entrada do capital estrangeiro no setor da indústria de Bens de Consumo Duráveis. A quarta afirmação é falsa porque o declínio da produção cafeeira foi na década de 1930 e não motivou os investimentos no setor industrial.
Questão 23 – Letra C (média)
A renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961
provocou uma das mais sensacionais crises institucionais do Brasil. O vice-presidente João Goulart
estava em viagem diplomática à China, e na sua
ausência, eclodiu uma mobilização popular conhecida como "Campanha da Legalidade" para evitar
o golpe de Estado pelas forças conservadoras. A

eminência do conflito armado e do derramamento
de sangue fez surgir a fórmula de compromisso,
liderada por Tancredo Neves, que introduziu o parlamentarismo. Com isso, a posse de Jango como
presidente não ameaçava os interesses conservadores, pois ele não tinha as prerrogativas presidenciais e a autonomia do cargo.
Questão 24 – Letra E (muito difícil)
Com o golpe militar de 1964, o presidente João
Goulart refugiou-se em Porto Alegre no dia 1 de
abril, onde encontrava-se Leonel Brizola. Com a
possibilidade de uma "reedição" da Campanha
da Legalidade, o governador Ildo Meneghetti foge
para Passo Fundo e transfere a capital provisoriamente para lá, mantendo o poder do PSD apoiado pelo PRP.
Questão 25 – Letra B (fácil)
O governo Castelo Branco caracteriza-se pela
recessão econômica como conseqüência do
PAEG e no espírito da Guerra Fria buscou o alinhamento com os EUA. O governo Médici caracteriza-se pelo crescimento da economia em
até 13% ao ano, daí o nome "Milagre Econômico". A política externa de "pragmatismo responsável" de Geisel teve uma série de divergências
com os EUA, como o acordo nuclear Brasil-Alemanha e a indústria armamentista. Já o governo
Figueiredo caracteriza-se como sendo a última
fase da ditadura, em que a abertura política, através da lei de anistia e da volta do pluripartidarismo foram pontos fundamentais.
Questão 26 – Letra D (difícil)
A ordem cronológica correta é: Diretas Já! (1984)
- Nova República (1985) - Plano Cruzado (1986)
- Constituição de 1988 - Eleição de Collor (1989).
Questão 27 – Letra A (média)
O neoliberalismo foi praticado de forma pioneira, na América Latina, por Pinochet, mas a única alternativa que apresenta somente presidentes neoliberais é a “A”.
Questão 28 – Letra A (média)
A única afirmativa que completa corretamente o
enunciado é a I, pois as afirmativas II e III estão
incorretas na medida em que mostram uma conjuntura marcada pela paz internacional e pelo crescimento do Leste Europeu. As guerras no Golfo
Pérsico e nos Bálcãs, os atentados terroristas e
os graves problemas econômicos e sociais decorrentes da introdução do capitalismo no Leste
Europeu provam justamente o contrário.
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Questão 29 – Letra B (média)
Apesar de o fenômeno da globalização ser complexo e dinâmico, podemos concluir que não trouxe uma balança comercial favorável aos EUA,
não promoveu o fim dos subsídios e barreiras
alfandegárias e, também, aprofundou os problemas sociais de violência e desemprego.
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Questão 30 – Letra E (difícil)
A única alternativa incorreta é aquela que afirma
que a ONU aprovou a resolução proposta pelos
EUA para justificar a invasão do Iraque, pois os
EUA não chegaram a apresentar nova resolução, temendo pelo veto do Conselho de Segurança. A ONU manteve a resolução 1441.

