INSTRUÇÃO: Responder à questão 33, sobre a
prática econômica mercantilista, relacionando
a coluna da esquerda com a coluna da direita.

História
INSTRUÇÃO: Responder à questão 31
associando os expoentes individuais da cultura
grega (coluna A) com seus respectivos campos
de produção (coluna B).
Coluna A
1.
2.
3.
4.
5.

Aristófanes
Píndaro
Tucídides
Miron
Protágoras

1. França

( ) Metalismo
A
metrópole
buscava
conquistar colônias fornecedoras de metais, visto que,
para os metalistas, a riqueza
nacional era indicada pelo
nível de reservas de metal
acumulado.

2. Espanha

( ) Mercantilismo Industrial
Desenvolveu
manufaturas
de luxo, para atender ao
sofisticado
mercado
da
Espanha, e expandiu suas
companhias de comércio e a
construção naval.

3. Inglaterra

( ) Mercantilismo Comercial
Tinha como prática comprar
barato e vender caro,
ganhar no frete, estimular a
construção naval e formar
companhias de comércio.

4. Províncias
Unidas

( ) Mercantilismo Cameralista
Na falta de um Estado
para
conduzir a política
econômica, as Ligas das
cidades
mercantis
se
organizaram para proteger
seu
comércio
marítimo,
agindo como intermediárias
sobretudo no comércio de
cereais da Europa Oriental
para o Ocidente.

5. Alemanha

( ) Mercantilismo Comercial e
Industrial
O país ampliou sua indústria
naval e assumiu quase
todo o tráfico marítimo
internacional
no
século
XVI, formando poderosas
companhias de comércio e
erguendo
um
centro
financeiro.

Coluna B
( ) Poesia
( ) Teatro
( ) Escultura

31) A numeração correta para a coluna B, de cima
para baixo, é
A) 1 - 3 - 5
B) 2 - 1 - 4
C) 4 - 5 - 3
D) 1 - 5 - 4
E) 3 - 2 - 5
___________________________________________
INSTRUÇÃO: Responder à questão 32
considerando as seguintes afirmações sobre o
Renascimento Urbano, no ocidente europeu,
durante a Baixa Idade Média.
I. Os núcleos urbanos nascidos durante a Baixa
Idade Média se desenvolveram sobretudo a
partir de sua função econômica, sendo
principalmente
cidades
habitadas
por
mercadores e artesãos.
II. O surgimento de novos núcleos
durante a Baixa Idade Média se
associado ao continuado declínio da
agrícola e à diminuição dos níveis de
das terras férteis, na zona rural.

urbanos
encontra
produção
ocupação

III. Durante a Baixa Idade Média, muitas cidades
romperam os laços de submissão aos senhores
feudais por meio da compra de sua liberdade, o
que se concretizava com as chamadas Cartas
de Franquia.
IV. O desenvolvimento da vida urbana, durante a
Baixa Idade Média, associa-se ao crescimento
do comércio determinado pela ocupação da
França e do norte da Itália pelos árabes, a partir
do século VIII.
32) A análise das afirmativas permite concluir que é
correta a alternativa
A) I e II.

33) Associando-se corretamente cada país da coluna
da esquerda com a modalidade mercantilista por
ele praticada, obtém-se, de cima para baixo, a
seqüência

B) II e III.

A) 2 - 3 - 4 - 5 - 1

C) II e III.

B) 1 - 4 - 2 - 3 - 5

D) I, II e IV.

C) 2 - 1 - 3 - 5 - 4

E) I, III e IV.

D) 2 - 5 - 4 - 3 - 1
E) 2 - 1 - 5 - 3 – 4
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INSTRUÇÃO: Responder à questão
base na ilustração abaixo.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 35 com
base no texto abaixo.

34 com

"Todos os movimentos, até o presente, foram
realizados por minorias ou no interesse de
minorias. O movimento proletário é o movimento
autônomo da imensa maioria no interesse da
imensa maioria. O proletariado, a camada inferior
da sociedade atual, não pôde levantar-se,
erguer-se sem fazer explodir toda
a
superestrutura das camadas que formam a
sociedade oficial. (...). A queda da burguesia e a
vitória
do
proletariado
são
igualmente
inevitáveis."
(Manifesto Comunista, 1848).

34) O quadro acima, "Os embaixadores", pintado por
Hans Holbein em 1533, contém elementos e
objetos que de uma forma sutil retratam o mundo
em que o artista vivia. Analise o quadro e assinale
a afirmativa que caracteriza corretamente a
relação entre o contexto histórico e os objetos do
quadro.

35) No século XIX, surgem formas de analisar a
realidade do capitalismo industrial que refletem as
contradições deste sistema. Alguns acreditavam
na razão como fonte de progresso e liberdade
inerentes ao capitalismo. Outros consideravam
essa estrutura injusta e propunham uma revolução
para
transformá-la
em
uma
sociedade
qualitativamente melhor. Dentre as correntes
políticas que se situam nesta última linha de
pensamento, representada pelo texto acima, está
A) o socialismo utópico.
B) o socialismo científico.

A) O globo celeste (3) e o quadrante que estão
sobre a mesa, utilizados para orientar as
navegações, constituem uma referência à
circunavegação do globo e à descoberta de
novos continentes.

C) o anarquismo.
D) a doutrina social da Igreja.
E) a social-democracia.
___________________________________________

B) O gracioso relógio de sol em bronze (4), portátil,
inventado por Copérnico, marca a aceitação,
por parte da Igreja Católica, da teoria que
provava não ser a Terra o centro do Universo.
C) O livro de aritmética (1), juntamente com o
esquadro, representa a socialização do ensino,
que alcançou amplas camadas da população
na época.
D) O alaúde (2), símbolo de harmonia, representa
uma crescente aproximação entre católicos e
protestantes, terminando com séculos de
conflitos.

36) Entre as décadas finais do século XIX e o
princípio do presente século, vários países latinoamericanos conheceram movimentos políticos que
objetivavam promover certas reformas no
chamado Estado Oligárquico, podendo-se situar
neste contexto os governos de Balmaceda, no
Chile e de Battle Ordoñez, no Uruguai, bem como
o surgimento do radicalismo argentino. Esses
movimentos constituem as raízes históricas do
fenômeno político que se desenvolveria no século
XX e que ficou conhecido como

E) Os embaixadores que figuram na tela
representam Francisco I, da França, e
Henrique VIII, da Inglaterra, países que, após
100 anos de conflito, assinaram o Tratado de
Paz de Westphalia.
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A) reformismo pan-americano.
B) anarco-sindicalismo.
C) populismo.
D) democracia cristã.
E) neoliberalismo.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 39
considerando as seguintes afirmativas sobre o
expansionismo colonial português em direção
ao sul do continente americano, em fins do
século XVII.

37) O Tratado de Versalhes, assinado em 1919,
considerou a Alemanha responsável pela Primeira
Guerra Mundial. Nessa ocasião, a imprensa alemã
taxou o Tratado de injusto e chamou-o de "Diktat".
Entre os fatos abaixo, o único que não
corresponde às cláusulas impostas à Alemanha
pelo referido Tratado foi

I. A fundação da Colônia de Sacramento em
1680, às margens do rio da Prata, tinha como
principal objetivo ampliar o domínio territorial
português, tornando mais fácil o envio de
produtos brasileiros para o mercado portenho,
bem como permitir o acesso de Portugal às
regiões
mineradoras
hispano-americanas,
através de Buenos Aires.

A) a perda de 13% do território que a Alemanha
possuía na Europa antes da guerra, bem
como as colônias ultramarinas.
B) o imediato pagamento aos aliados, em dinheiro
ou em produto, de indenização pelos danos
causados pela guerra.

II. O rompimento do Tratado de Tordesilhas,
devido à expansão territorial portuguesa,
atendia diretamente aos interesses militares e
estratégicos de Portugal em sua política
colonizadora, bem como aos interesses
comerciais
dos
produtores
gaúchos,
beneficiados na concorrência com a carne
platina.

C) a redução do exército alemão para 100 mil
homens voluntários, bem como restrições para
esse exército possuir armas ofensivas como
tanques, aviões e submarinos.
D) o reconhecimento da independência da Áustria
e de todos os territórios que, em 1º de agosto
de 1914, faziam parte do antigo Império Russo.
E) a divisão do território alemão, em quatro partes,
entre os aliados, ficando a URSS com a parte
oriental, e Grã-Bretanha, Estados Unidos e
França com o lado ocidental.

III. A Colônia de Sacramento favoreceu o
desenvolvimento de um intenso contrabando
de produtos anglo-portugueses para o mercado
platino, rompendo o monopólio espanhol, o que
levou a uma série de conflitos entre as
metrópoles ibéricas.

___________________________________________
38) Em 1955, reuniram-se em Bandung, na Indonésia,
líderes de 24 Estados africanos e asiáticos
representantes de uma população total de 1,350
bilhões de pessoas. Esta conferência tinha como
principal objetivo político

IV. O rompimento do Tratado de Tordesilhas deuse através de um acordo entre as Coroas
ibéricas, firmando-se um novo Tratado, o de
Madri, que estabelecia a troca da Colônia de
Sacramento pelos Sete Povos das Missões,
atendendo a interesses mútuos de Portugal e
Espanha.

A) propor o armamento das nações em
desenvolvimento, bem como a construção de
sistemas defensivos formados por mísseis e
antimísseis.
B) lutar pela descolonização e independência,
assim como recomendar a imediata retirada do
exército da Indonésia do Timor Leste.

39) A análise das afirmativas permite concluir que
está correta a alternativa

C) estabelecer a independência pacífica da Índia,
promovendo a separação dos muçulmanos pela
criação do Paquistão, "o país dos puros".

A) I e II

D) manifestar a política das novas nações
independentes e lançar a política dos nãoalinhados, uma postura de eqüidistância em
relação às superpotências.

C) II e IV

B) I e III

D) II e III
E) III e IV

E) reconhecer a independência das Repúblicas da
Ásia Central em decorrência do esfacelamento
soviético.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 41,
sobre os partidos políticos no Império, observe
atentamente o organograma abaixo.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 40 com
base no texto abaixo.

21 de janeiro de 1822 – Fui à terra fazer
compras com Glennie. Há muitas casas
inglesas, tais como seleiros e armazéns, de
secos e molhados; mas, em geral, os ingleses
aqui vendem as suas mercadorias em grosso
a retalhistas nativos ou franceses. Quanto a
alfaiates, penso que há mais ingleses do que
franceses, mas poucos de uns e outros. Há
padarias de ambas as nações (...). As ruas
estão, em geral, repletas de mercadorias
inglesas. A cada porta as palavras Superfino
de Londres saltam aos olhos: algodão
estampado, panos largos, (...), mas, acima
de tudo, ferragens de Birmingham, podem-se
obter um pouco mais caro do que em nossa
terra nas lojas do Brasil, além de sedas,
crepes e outros artigos da China. Mas
qualquer cousa comprada a retalho numa loja
inglesa ou francesa é, geralmente falando,
muito cara.
( GRAHAM, Maria. Diário de uma viagem ao
Brasil. São Paulo: Edusp, 1990).
(Extraído de ALENCAR, Chico et al. História da Sociedade
Brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1996, p. 158.)

40) O texto acima, de Maria Graham, uma inglesa que
esteve no Brasil em 1821, remete-nos a um
contexto que engloba

41) Tendo por base o organograma acima, é correto
afirmar que

A) os efeitos da abertura dos portos e dos tratados
de 1810.

B) o processo de globalização da economia no
Brasil.

C) as reformas econômicas
Pombal.

do Marquês

de

A) os “partidos” português e brasileiro, existentes
no Primeiro Reinado, eliminaram suas
divergências ao longo do Período Regencial,
vindo a unificar-se e a formar o Gabinete da
Conciliação (1853-58).
B) os grupos políticos dos Liberais Moderados e
dos Liberais Exaltados, existentes durante o
Período Regencial, passam a formar
unanimemente o Partido Liberal, a partir de
1840.

D) a suspensão do Tratado de Methuen, com a
ampliação da influência inglesa no Brasil.

C) os Liberais Moderados ou “Chimangos”,
grupo formado exclusivamente por gaúchos
ligados a Borges de Medeiros, são os
responsáveis diretos pela criação do Partido
Republicano, a partir de 1870.

E) os efeitos da mineração, que contribuíram para
interligar as várias regiões do Brasil ao Exterior.

D) os Partidos Liberal e Conservador eram
formados, parcialmente, por políticos ligados
aos grupos liberais moderados do Período
Regencial.
E) os Partidos Conservador e Liberal não tinham
qualquer ligação, respectivamente, com os
Partidos Regressista e Progressista, o que é
indicado pela linha tracejada, que representa
uma ruptura entre estes grupos políticos .
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42) O governo de Hermes da Fonseca, que derrotara
a candidatura civilista de Rui Barbosa, foi marcado
pela chamada política das salvações, que consistia
na intervenção de militares hermistas nos
governos estaduais. Considerando o contexto
político-institucional da República Velha, pode-se
dizer que a política das salvações apresentou
como resultado concreto

43) Pela leitura do texto, é correto afirmar que
A) o governo borgista tinha uma postura
democrática, abrindo espaço para o debate
político na Assembléia dos Representantes, o
que levou a conflitos com Assis Brasil.
B) a Revolução de 23, liderada por Borges de
Medeiros, insurgia-se contra a vitória eleitoral
de Assis Brasil, que veio a suceder àquele no
governo estadual.

A) o relativo enfraquecimento das máquinas
políticas tradicionais de Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e São Paulo, como mecanismos
organizadores dos interesses coronelistas,
então
manipulados
pelos
interventores
militares.

C) após o Pacto de Pedras Altas e a formação da
Aliança Libertadora, a oposição gaúcha se
fortaleceu, sinalizando claramente que o poder
político de Borges de Medeiros estava
decadente.

B) o declínio da chamada política do café com
leite, devido à articulação dos interventores
militares impedindo que o controle da sucessão
presidencial ficasse centralizado em Minas
Gerais e São Paulo.
C) o controle mais rigoroso do processo eleitoral
nos principais Estados da Federação, em
virtude dos mecanismos institucionais criados
pelos interventores militares.
D) a aliança dos interventores militares com as
frações oligárquicas oposicionistas nos Estados
periféricos, as quais substituíram, nos sistemas
de poder locais, os grupos até então
situacionistas.

D) a Aliança Libertadora representou um acordo
político entre Borges de Medeiros e Assis
Brasil, a fim de renovar o modelo borgista de
dominação, que estava-se esgotando.
E) a Revolução de 23 tinha por objetivo impedir a
criação
da
Aliança
Libertadora,
entre
republicanos e federalistas, sendo o Pacto de
Pedras Altas o acordo que pôs fim àquele
conflito revolucionário.
___________________________________________
44) É correto indicar como causas da Revolução
Constitucionalista de 1932

E) a ampla reforma fiscal e financeira dos Estados
sob intervenção militar, destacando-se São
Paulo como centro econômico nacional.
___________________________________________
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 43,
sobre as disputas políticas no Rio Grande do
Sul, durante a República Velha, leia
atentamente o texto abaixo.

A) a exigência de uma nova Constituição para o
país, o fim do Governo Provisório e a oposição
da oligarquia paulista à centralização política
promovida por Vargas.
B) a manutenção do governo provisório, a
insatisfação com a Constituinte convocada pelo
governo e a oposição à centralização fiscal por
parte do governo federal.

“A conquista paulatina de espaço para o
debate
político,
especialmente
na
Assembléia dos Representantes a partir dos
anos 20, e a candidatura de Assis Brasil à
sucessão de Borges de Medeiros em 1922
reabrem o conflito. A revolução de 23, o
Pacto de Pedras Altas, e a criação da
Aliança Libertadora em 1924 dão nova
viabilidade à oposição e são sintomáticos de
que o modelo borgista de dominação está
se esgotando”.

C) a exigência de uma nova Constituição para o
país, a manutenção do governo provisório e a
oposição à centralização fiscal por parte do
governo federal.
D) o desejo de convocar uma Constituinte
Estadual, a crítica ao governo provisório e a
oposição à centralização política promovida por
Vargas.
E) a exigência de apoio à produção cafeicultura, a
demanda por maior participação dos paulistas
no governo federal e o desejo de convocar uma
Constituinte Estadual.

(NOLL, Maria Isabel. In: ABREU. Getúlio
Vargas: a construção de um mito. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 1997 p. 53)
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45) Luís Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique
Cardoso foram os candidatos mais votados nas
eleições de 1994. Baseando sua campanha no
êxito do Plano Real, Fernando Henrique venceu as
eleições no primeiro turno, assumindo o cargo em
1º de janeiro de 1995, para cumprir um mandato
de quatro anos. Além da defesa do Real, o aspecto
mais importante do programa de governo de
Fernando Henrique Cardoso era uma série de
reformas constitucionais, consideradas essenciais
para modernizar o país e garantir a estabilidade
econômica. As reformas constitucionais previam

A) o fim do monopólio privado do petróleo, das
telecomunicações e da energia elétrica.

B) o fim da estabilidade dos funcionários públicos.

C) o fim da redistribuição dos impostos entre
União, Estados e Municípios.

D) restrições à entrada de capital externo e
permissão para que as instituições nacionais
poderem atuar em igualdade de condições com
as instituições internacionais.

E) a redução para 25 anos do tempo de serviço
para fins de aposentadoria de professores e
deputados.
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