
 

UFRGS - VESTIBULAR 2008 – RESOLUÇÃO DA PROVA DE HISTÓRIA 

 

01. (A) 

O período Paleolítico caracterizou-
se pelo domínio do fogo e pela utilização 
de apetrechos de pedra lascada. O 
Mesolítico foi marcado pela arte rupestre e 
o Neolítico pelo surgimento e difusão da 
pecuária e da agricultura. 

02. (B) 

A afirmativa I está errada por 
afirmar que os romanos foram os primeiros 
a conquistar o Egito. A afirmativa III está 
incorreta porque os persas conquistaram o 
Egito em 525 a.C., na Batalha de Pelusa. 
 

03. (C) 

A afirmativa II está incorreta porque 
Roma conviveu, em alguns momentos, com 
tensões sociais bastante graves. 

04. (D) 

As invasões normandas e magiares 
contribuíram para o processo de 
ruralização da sociedade européia, para o 
localismo político e para a particularização 
da defesa. 

05. (B) 

Devido ao desvio da massa de ar 
equatorial para o sul do pais, as enchentes 
no Brasil meridional se acentuam e 
diminuem ainda mais as chuvas no 
nordeste e acentuando as condições das 
secas no sertão e na própria região norte. 

06. (C) 

A afirmativa III está incorreta porque a 
Espanha usava os metais preciosos que 
extraía das colônias americanas para 
importar manufaturas, e não num projeto 
de industrialização. 

07. (E) 

A afirmativa correta é a E, pois no 
Sermão de Santo Antônio aos Peixes o 
Padre Antônio Vieira critica os hábitos dos 
colonos e faz uma defesa dos indígenas. 

 

08. (B) 

Durante o governo de Oliver 
Cromwell foram criados os Atos de 
Navegação, que davam aos navios 
fabricados na Inglaterra e tripulados por 
ingleses o monopólio de todo o comércio 
da Inglaterra com suas colônias e vice-
versa, o que estimulou a indústria naval 
daquele país tornando-o, mais tarde, a 
“Senhora dos Mares”. 

09. (D) 

As afirmativas II e III descrevem o 
Renascimento e o Iluminismo 
corretamente, enquanto a afirmativa I está 
incorreta porque os dois movimentos, o 
Renascimento em menor medida, iam 
contra o poder da Igreja e dos dogmas 
católicos. 

10. (D) 

As rebeliões coloniais 
representaram a Crise do Sistema Colonial. 
Foram influenciadas pelo Iluminismo, que 
defendia liberdade de participação política 
e igualdade jurídica. A Inconfidência Baiana 
(Conjuração dos Alfaiates) contou com a 
participação de vários setores populares, 
com destaque para os alfaiates. 

11. (E) 

A questão tem duas respostas 
corretas, uma vez que a Lei de 
Interpretação do Ato Adicional foi aprovada 
dia 12 de maio de 1940, durante a 
Regência de Araújo Lima. Já a Guarda 
Nacional foi criada em agosto de 1831, 
durante, portanto, a Regência Trina 
Permanente. Tanto a alternativa B quanto a 
alternativa E estão corretas, segundo 
fontes como o Dicionário do Brasil Imperial, 
de Ronaldo Vainfas. 

12. (C) 

A afirmativa II está incorreta, 
porque os Farroupilhas não receberam 
armamentos dos EUA. Além disso, nas três 
batalhas citadas as tropas farrapas foram 



 

derrotadas pela superioridade militar do 
exército imperial. 

13. (D) 

O modelo de desenvolvimento 
autônomo do Paraguai, com monopólios e 
controles estatais, ameaçava os interesses 
da Inglaterra, quanto ao livre-comércio na 
região do Prata. 

14. (C) 

A afirmativa II está incorreta porque 
afirma que no sul dos EUA também houve 
industrialização, o que foi uma 
exclusividade do norte. O sul dos EUA era 
basicamente agro-exportador, latifundiário 
e escravista. 

15. (D) 

A doutrina positivista, criada pelo 
francês Auguste Comte, teve grande 
influência no Brasil. No âmbito nacional 
foram influenciados os militares 
republicanos, e no âmbito do Rio Grande 
do Sul foram influenciados os governos de 
Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. 

16. (B) 

O Encilhamento, plano econômico 
do Ministro da Fazenda Rui Barbosa, tinha 
por objetivo uma política emissionista, que 
viesse a suprir a carência de moeda no 
mercado brasileiro. Esta se fazia 
necessária para o pagamento da mão-de-
obra assalariada e para a concessão de 
crédito. 

17. (A) 

A Inglaterra foi efetivamente a 
maior potência imperialista do século XIX. 
Tendo sido o primeiro país a desenvolver a 
Revolução Industrial e lançando-se a seguir 
numa corrida pelo domínio de novos 
mercados, principalmente na África e no 
Oriente, gerando atritos com outras 
potências como a Alemanha e a Itália, o 
que ajudou a desencadear a I Guerra 
Mundial. 

18. (B) 

O texto ilustra claramente a 
“Política do Big Stick” (Grande Porrete), 
enunciada pelo presidente Theodore 
Roosevelt, que consistia em intervenções 
militares no Caribe, América Latina e 

Pacífico sempre que isso favorecesse os 
interesses norte-americanos. 

19. (D) 

A afirmativa 4 está incorreta porque o 
Brasil, em crise nos anos 20, não era 
urbano, industrial e nem moderno. 

20. (E) 

A questão expõe aspectos 
fundamentais para compreender o 
extraordinário crescimento econômico do 
Japão no período pós-guerra. O 
desenvolvimento de setores ligados à 
micro-eletrônica, a poupança interna e a 
competitividade no mercado externo, 
aliados a investimentos americanos no país 
e a ausência de gastos militares criaram as 
condições favoráveis ao “milagre japonês”. 

21. (C) 

As características do Regime Militar 
descritas nas afirmativas apontam para os 
governos dos Generais Costa e Silva e 
Garrastazu Médici, onde é abandonada a 
linha recessiva da economia com um 
crescimento de 88% do PIB entre 1967 e 
1973, o que ficou conhecido como “Milagre 
Brasileiro”. 

22. (D) 

A tortura e o assassinato de Vladimir 
Herzog ocorreram no governo do Gal. 
Geisel, em 1975. O Pacote de Abril foi 
lançado em 1977 e o fim do AI-5 foi 
decretado em dezembro de 1978, tudo isso 
no governo do Gal. Geisel. Durante o 
governo do Gal. Figueiredo foi feita a Lei de 
Anistia, em 1979; a CUT foi criada, em 
1983 e ocorreu a campanha das Diretas Já! 
(1984) e a eleição indireta de Tancredo 
Neves (1985). 

23. (A) 

Somente a afirmativa I está correta 
porque, de fato, a glasnost correspondia a 
um conjunto de medidas políticas 
liberalizantes. Ao conceder autonomia para 
as repúblicas que formavam a URSS 
Gorbachev entrou em conflito com os 
setores conservadores do Partido 
Comunista Soviético. Já a Perestroika tinha 
por objetivo adotar práticas capitalistas que 
estimulassem a competitividade, 
dinamizando a economia soviética, ao 
contrário do que é dito na afirmativa III. 



 

 

24. (A) 

A adoção da política econômica 
neoliberal condenou os países latino-
americanos a um período de estagnação 
econômica e procurou liquidar a base 
econômica nacional. A ALCA, por sua vez, 
reforçaria os mecanismos de dependência 
econômica, financeira e tecnológica desses 
países em relação aos EUA. 

25. (E) 

As recentes atribulações em 
Mianmar tiveram como estopim a questão 
do aumento dos combustíveis, que teve 
como conseqüência tumultos de rua onde 
monges budistas pacifistas foram presos e 
agredidos por militares. 

 

 

 

 


