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HISTÓRIA

INSTRUÇÃO: Responder à questão 31 associan-
do os líderes reformadores da estrutura sócio-
política de Atenas (Coluna A) com as respectivas
mudanças nessa estrutura conduzidas por esses
líderes (Coluna B).

Coluna A

1 - Drácon
2 - Sólon
3 - Pisístrato
4 - Clístenes

Coluna B

(   ) Estabelecimento   de   uma   divisão   política
censitária dos cidadãos e abolição do pagamen-
to de dívidas como mecanismo de escravização
de pequenos proprietários.

(   ) Criação, segundo atribuição tradicional, do pri-
meiro código de leis escritas da Grécia, o qual
continha normas extremamente rígidas para os
casos de crime contra a propriedade.

(   ) Criação  da  Constituição  política  vigente  no
período clássico, que tendeu a ampliar a partici-
pação política dos cidadãos, a partir da divisão
destes em dez tribos, modificando a antiga divi-
são por génos.

(   ) Criação de medidas de estímulo à agricultura,
ao comércio e ao artesanato, tais como
redistribuição de terras, empréstimos estatais aos
agricultores e fomento às construções navais.

(   ) Criação do ostracismo, pena de banimento por
dez anos imposta a todo cidadão suspeito de
atentar contra a segurança do Estado.

31) A  numeração  correta  na  coluna  B,  de  cima  para
baixo, é

A) 1 – 2 – 2 – 3 – 4

B) 2 – 1 – 4 – 3 – 4

C) 1 – 1 – 4 – 3 – 2

D) 2 – 4 – 3 – 1 – 2

E) 3 – 4 – 1 – 2 – 4
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 32 com base nas
afirmativas  abaixo,  acerca  do  Renascimento  Comer-
cial e Urbano na Idade Média, nos século XII e XIII.

I. A  intensificação do comércio entre a  Europa Setentrional  e
Meridional   resultou   na   criação   de   feiras   na   Região   de
Champagne.

II. As   cidades   medievais   se   situavam   fora   dos   feudos   e
gozavam   de   independência   e   autonomia    administrativa
frente aos senhores feudais.

III. A segurança das estradas, a inexistência de pedágios e dos
tributos que pesavam sobre os campos incentivavam o desen-
volvimento do comércio.

IV. O desenvolvimento  de  uma  economia  comercial  urbana   e
de atividades financeiras entrava em contradição com o sis-
tema  de produção feudal.

32) As afirmativas corretas estão na alternativa

A) I e II
B) I e IV
C) II e III
D) II e IV
E) III e IV

________________________________________________

33) Entre as variadas práticas mercantilistas, destaca-se a
busca de uma balança comercial favorável, promovendo-
se a riqueza nacional principalmente pelo volume de tran-
sações comerciais lucrativas. Essa perspectiva econômi-
ca, praticada pela ________, diferenciava-se da idéia
bulionista, centrada na retenção de metais preciosos no
território nacional, a qual constituía a base do mercantilismo
________.

A) Holanda inglês
B) França italiano
C) Inglaterra espanhol
D) Alemanha português
E) Áustria russo

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 34 com base nas
afirmativas abaixo, sobre o desenvolvimento
sócioeconômico e político dos países latino-america-
nos ao longo do século XIX.

I. Os  sistemas  exportadores  dos  principais  países da  região,
compostos   por   redes   de   transporte   ferroviário,   bancos,
companhias  de  seguro  etc,   permaneceram  fortemente  es-
tagnados,  devido  à  ausência   de   investimentos    estrangeiros
nesse setor.

II. A maioria da população dos países da região permaneceu  na
zona rural,  submetida  ao  analfabetismo  e  a  um  sistema  de
relações  pré-capitalistas, não constituindo um setor de consu-
mo interno considerável.

  III. O liberalismo  político  influenciou as lideranças populares  nos
países da região,  sendo uma ideologia combatida pelas oligar-
quias agrárias, o que se revela   na   ausência   de   inspiração
liberal   nos textos constitucionais promulgados.

  IV. A  debilidade  dos  mecanismos  institucionais  de  organização
e representação política condicionou a emergência de lideran-
ças pessoais que, com apoio popular,  do exército e de interes-
ses estrangeiros,  impunham  regimes  autoritários  que  conser-
vavam a ordem social.

34) A análise das afirmativas permite concluir que é cor-
reta a alternativa

A) I e II

B) I, II e IV

C) I e III

D) II, III e IV

E) II e IV
_________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 35 com base
       na ilustração abaixo.

 Tradução: Hitler - “A escória do planeta, suponho.”
                  Stalin - “O   sanguinário   assassino   de

        trabalhadores, creio eu.”

35) Considerando o contexto internacional da segunda
metade da década de 1930, é correto afirmar que a
charge acima reproduzida se refere, com ironia,

A) ao  acordo  de  cooperação  militar  germano-soviético,
pelo  qual  as  diferenças  ideológicas  eram  superadas
pelos interesses dos complexos industriais.

B) ao fortalecimento da Sociedade das Nações, que era
instrumentalizada pelas potências com ideologias  an-
tagônicas para reprimir os países não-industrializados.

C) à aliança militar ofensiva entre a Alemanha  e  a URSS,
que  permitiu  as  operações  conjuntas  desses  países
de  ideologias  opostas  no  leste europeu.

D) ao  pacto  germano-soviético  de  não-agressão,  pelo
qual interesses de natureza estratégica sobrepuseram-
se ao antagonismo ideológico.

E) ao  programa  germano-soviético  de integração  eco-
nômica, pelo qual se superava o antagonismo ideoló-
gico  para  fazer  frente  ao  capital  norte-americano  na
Europa Oriental.
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 36 com base
       no texto abaixo.

“No caso da Guatemala em 1954, (...) teria sido difícil – de fato
ridículo – para o governo norte-americano alegar que os Estados
Unidos estavam ameaçados de destruição porque um governo
reformista moderado (...) tentou expropriar terras inexploradas da
United Fruit Company para transferi-las para camponeses mise-
ráveis (...). Mas as coisas apareceram a uma nova luz quando o
governo Eisenhower anunciou que a Guatemala era simplesmen-
te um posto avançado da Internacional Comunista, uma base avan-
çada para uma superpotência (...), armada nuclearmente e com
amplo recorde de brutalidade (...). Quando a URSS invadiu a
Hungria dois anos depois, ela recorreu a uma retórica essencial-
mente igual. Os líderes soviéticos não tiveram nem a originalida-
de de mudar o registro; a doutrina de Kruschev foi simplesmente
uma transposição da doutrina de Eisenhower.”

(CHOMSKY, Noam. “Armas estratégicas, guerra fria e terceiro
mundo”.   In:   THOMPSON,   E.   Exterminismo   e   guerra   fria.
São Paulo: Brasiliense, 1986, pp. 189-92.)

36) Considerando o contexto internacional de pós-Guerra, os
dois fatos comentados no texto permitem que se note a
utilização ideológica da Guerra Fria para justificar

A) a   expansão   do   mercado   para   as   indústrias   de
capital    privado    das    duas    superpotências    em
países do Terceiro Mundo.

B) as  agressões  intervencionistas  diretas  das  super-
potências, efetivadas no interior de seus respectivos
blocos de poder.

C) a aplicação, pelas superpotências, contra o bloco opos-
to,  de doutrinas políticas baseadas explicitamente na
idéia de superioridade racial.

D) a  necessidade  de  negociação  política  no  interior
de  cada  bloco  de  poder  para  harmonizar  interesses
militares e econômicos.

E) a  adoção  de  políticas  coordenadas  entre  as  duas
superpotências, para limitar o potencial dos sistemas
militares   no   interior   dos   respectivos   blocos   de
poder.

_________________________________________________

37) A Iugoslávia manteve-se unificada desde o final da II Guer-
ra Mundial pela liderança forte do Marechal Josef Broz Tito.
As diferenças reprimidas durante a ditadura do Marechal
Tito explodiram após a sua morte, com a fragmentação da
Iugoslávia em várias repúblicas. Estão relacionados a esse
processo de fragmentação os conflitos na Bósnia, entre
1992-1995, e no Kosovo, entre 1999-2000, que contaram
com a mediação diplomática e, posteriormente, com a in-
tervenção militar da ONU para sua resolução. A origem
desses conflitos está relacionada com reivindicações de
caráter

A) econômico, pois a região é dotada de ricas jazidas de
petróleo e minérios.

B) militar, pois a região é estratégica como teatro de ope-
rações para a OTAN.

C) econômico, pois a região é estratégica para os inves-
timentos do capital multinacional europeu.

D) nacionalista, pois a região reúne grupos de diferentes
etnias e religiões, que buscam autonomia.

E) militar,  pois a região é estratégica para a CEI na ma-
nutenção do Pacto de Varsóvia.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 38 analisan-
do os dados apresentados no quadro abaixo, com
o objetivo de identificar os fatores condicionantes
para a situação da economia açucareira.

38) A alternativa que aponta corretamente os fatores con-
dicionantes correspondentes aos espaços 1, 2 e 3,
nessa ordem, é

A)  1-   Aumento  do  preço  do  produto  e  do  consumo  pelas  elites
     européias

      2- Concorrência holandesa e diminuição de preços
      3-  Política de Pombal: incentivo ao beneficiamento do açúcar

     em Portugal

B)  1-  Desenvolvimento do mercado interno brasileiro
               2-  Concorrência com a produção dos países do Prata
              3-  Queda  na  produção  das  colônias  francesas  na  América:

     levante de escravos

C)  1-  Limitação da produção nas ilhas atlânticas
      2-  Transferência de escravos para a zona cafeeira
      3- Fundação  das  companhias  de  comércio  do  Grão-Pará  e

     do Maranhão

D)  1-  Aumento da escravização dos indígenas
       2-  Declínio  da  mineração  espanhola:  processo  deflacioná-
          rio e queda de preços
      3-  Derrota   do   Quilombo   dos   Palmares:   fortalecimento   do
          escravismo

E)  1-  Declínio da produção nas Antilhas espanholas
      2- Decretação do “Bill Aberdeen” pela Inglaterra:  restrição do
          tráfico de escravos
      3- Financiamento estatal para a modernização da produção

________________________________________________

39) O ciclo da mineração trouxe conseqüências que oca-
sionaram transformações na sociedade brasileira, no
século XVIII. Dentre essas conseqüências, NÃO é
correto considerar

A) o apogeu do barroco brasileiro com a construção  de
capelas e igrejas na região das Minas Gerais.

B) a  expansão  da  conquista  portuguesa  ao  Sul  e  sua
integração na economia colonial.

C) a transferência da capital da colônia de Salvador para
o Rio de Janeiro.

D) a  interiorização  da  colonização  portuguesa  com  a
criação de novas capitanias.

E) o fim do sistema de monopólio comercial e a liberação
da produção de manufaturas na colônia.
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40) A Confederação do Equador (Pernambuco, 1824) foi
um movimento regional de grande relevância na cri-
se política do Primeiro Reinado. O movimento
pernambucano radicalizou-se de forma notável, in-
cluindo reivindicações de caráter popular no confronto
com o poder imperial. É correto afirmar que esse pro-
cesso de radicalização foi condicionado

A) pela influência do movimento operário europeu,
que começava a organizar-se segundo  a  pers-
pectiva revolucionária do socialismo científico.

B) pelo  fortalecimento  do  movimento  abolicionista
na região, devido ao processo de modernização
da lavoura canavieira, que então se verificava.

C) pelo apoio material dos comerciantes portugue-
ses às frações radicais do movimento, objetivan-
do o não-reconhecimento internacional da inde-
pendência.

D) pela liderança de imigrantes europeus, que pre-
tendiam  alterar  a  estrutura  fundiária  da  região,
baseada no latifúndio.

E) pela necessidade dos grupos dominantes locais
de mobilizar o apoio das camadas populares para
sustentar o confronto com o poder central.

_________________________________________________

41) Com a proibição do tráfico internacional de escravos
pela Lei Eusébio de Queiroz (1850), a questão da
forma de substituição do trabalho escravo pelo tra-
balho livre passou a mobilizar a elite política brasilei-
ra e os grandes proprietários de terras, principalmente
os cafeicultores paulistas. Em São Paulo, na década
de 1850, foi tentada uma forma de transição entre o
trabalho escravo e o livre com apoio oficial, que esti-
mulou a vinda de trabalhadores imigrantes para tra-
balhar nas lavouras de café. Essa forma de transi-
ção era o sistema de

A) assalariamento.

B) cooperativas.

C) parceria.

D) servidão.

E) colônias.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 42 com base
nas afirmativas abaixo, sobre o processo de in-
dustrialização na República Velha.

I. A  industrialização  desacelera-se  de  forma  cons-
tante no período pós-Primeira Guerra a 1930, em
virtude  da  crise  política  interna  e  das  condições
desfavoráveis do mercado internacional.

      II. A  produção  industrial  visa  ao  mercado  interno  de
bens de consumo não-duráveis, em setores de de-
manda anteriormente providos pelas importações.

     III.   O setor industrial contou, ao longo do período, com
apoio permanente do Estado, sob a forma de cré-
dito, subsídios fiscais e investimentos diretos  em
obras de infra-estrutura.

     IV. A indústria dependia, internamente, do excedente
de capital do setor agroexportador e, externamen-
te, da importação de maquinaria e de insumos.

42) A análise das afirmativas permite concluir que é cor-
reta a alternativa

A) I e II

B) I, III e IV

C) I e III

D) II, III e IV

E) II e IV

_________________________________________________

43) Na Assembléia Constituinte de 1933, confrontaram-
se as duas correntes majoritárias da política brasilei-
ra. De um lado, os defensores dos princípios funda-
mentais da Constituição anterior, tais como o federa-
lismo e o regime representativo; de outro, os críticos
desses princípios, que advogavam a centralização e
o fortalecimento do Estado, como forma moderna de
disciplinar  e  subordinar  as  classes  sociais  e  a
organização  sindical.  As  ideologias  européias  que
influenciavam    essas    correntes    políticas    eram,
respectivamente, o ________ e o ________ .

A) positivismo socialismo

B) liberalismo trotskismo

C) positivismo nazismo

D) liberalismo fascismo

E) liberalismo sindicalismo
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44) Nos anos 1960, surge uma série de movimentos cul-
turais com diferentes formas de engajamento social,
que procuravam renovar a expressão estética da arte
brasileira. Entre estes movimentos estéticos, pode-
se destacar a produção de Glauber Rocha, que visa-
va  evidenciar  a  realidade  e  os dilemas  da  nossa
sociedade.  A  sua  produção  cultural  insere-se  no
contexto do movimento chamado

A) Bossa Nova.

B) Cinema Novo.

C) Teatro do Oprimido.

D) Jovem Guarda.

E) Círculos de Cultura Popular.

_________________________________________________

45) Os anos 1980, chamados por alguns economistas
brasileiros de “a década perdida”, foram marcados
por grande instabilidade econômica, inflação, desem-
prego,  redução  salarial  e  queda  das  exportações.
Em paralelo à abertura política, esse período é mar-
cado pelo lançamento de uma série de planos eco-
nômicos mais ou menos ortodoxos que visavam a
recuperar a estabilidade econômica e deter uma in-
flação galopante. O primeiro desses planos econô-
micos, que combinou uma política de intervencio-
nismo estatal (congelamento de preços e salários)
com uma política de juros altos para conter a deman-
da, foi denominado

A) Plano Bresser.

B) Plano Verão.

C) Plano Collor.

D) Plano Cruzado.

E) Plano Real.


