INSTRUÇÃO: Responder à questão 32 com base
nas afirmativas sobre as invasões dos povos
ditos bárbaros ao Império Romano, a partir do
século V.

HISTÓRIA
INSTRUÇÃO: Responder à questão 31 associando
os legisladores e governantes atenienses que reformaram as estruturas sociopolíticas dessa Cidade-Estado a partir do século VI a.C. (coluna A)
às suas respectivas caracterizações históricas
(coluna B).

I.

Coluna A
1. Drácon
2. Sólon

As massas rurais romanizadas da Europa Ocidental em geral não opuseram resistência ativa
às invasões germânicas do século V, estabelecendo-se, em muitos casos, relações de cumplicidade em troca de certas garantias oferecidas
pelos invasores.

II. A Europa Ocidental, após o século V, sofreu
novas invasões, a partir do século VII, dos
normandos, eslavos, magiares e muçulmanos,
o que levou à recuperação do comércio, devido
ao caráter mercantil da economia dos novos
grupos invasores.

3. Pisístrato
4. Clístenes
Coluna B
( ) Chefe do partido democrático, apresentava
como idéia dominante a criação de um Estado
baseado na igualdade política de todos os cidadãos e na participação destes no funcionamento do governo, elaborando a constituição que
consolidou a democracia escravista.

III. O Império Romano do Oriente não foi assediado
pelos bárbaros no século V e o governo central,
em Constantinopla, promoveu, até o século VI,
uma política de auxílio militar visando à libertação da parte ocidental do império.

( ) Personagem semimítico a quem se atribui a
criação do primeiro código de leis escritas de
Atenas, o qual era muito rigoroso, contendo previsão de pena de morte para crimes contra a
propriedade.

32) A análise das afirmativas permite concluir que
A) apenas a I está correta.
B) apenas a II está correta.

( ) Nomeado primeiro arconte, aboliu os pagamentos de dívidas sobre a terra, devolvendo aos pequenos proprietários as terras perdidas por nãopagamento e fixando limites máximos para as
propriedades.

C) apenas a III está correta.
D) apenas a I e a II estão corretas.
E) a I, a II e a III estão corretas.
_____________________________________________________

( ) General que tomou o poder apoiado pelos pequenos proprietários, tornou-se tirano e limitou
os privilégios da aristocracia, confiscando terras, criando empréstimos estatais para desenvolver a agricultura e beneficiando mercadores
e artesãos.

33) Em Genebra (Suíça), no século XVI, estabeleceu-se
uma das principais religiões protestantes da Europa
Ocidental Moderna. A partir do princípio da predestinação, essa religião constituía uma nova ética, que
santificava o trabalho e valorizava a poupança e o
lucro. O pregador original dessa religião protestante,
autor de Instituições da Religião Cristã, foi

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

A) Erasmo.

A) 4 – 1 – 2 – 3

B) Lutero.

B) 3 – 2 – 1 – 4

C) Münzer.

C) 2 – 1 – 4 – 3
D) 1 – 4 – 3 – 2

D) Calvino.

E) 2 – 4 – 1 – 3

E) Zwinglio.
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34) O processo socioeconômico associado à Revolução Industrial ao longo do século XIX costuma ser caracterizado em duas grandes fases, geralmente chamadas Primeira e Segunda Revolução Industrial. Comparando-se
as duas Revoluções, conclui-se corretamente que a Segunda, a partir de 1870, apresentou como característica

38) A nova política colonial posta em prática na administração do Marquês de Pombal – Primeiro Ministro do Rei
D. José I (1750-1777) – no Brasil caracterizou-se
A) pela formação de companhias privilegiadas com
o monopólio do comércio colonial e pela centralização da administração.

A) o aumento do número de pequenas empresas.
B) o fim da exportação de capitais.

B) pelo investimento na expansão da lavoura de café
no Nordeste e de algodão no Sudeste visando
aumentar os rendimentos da Coroa.

C) a tendência à formação de oligopólios.
D) a despolitização do movimento operário.
E) o enfraquecimento do colonialismo.

C) pelo estímulo ao desenvolvimento de manufaturas de tecido nas áreas não-propícias ao desenvolvimento da agricultura.

____________________________________________________
35) A chamada Nova Política Econômica (NEP), posta em prática na Rússia soviética entre 1921 e 1924, caracterizou-se
A)

pela aceleração do processo de estatização, buscando o aumento da competitividade.

B)

pela coletivização das terras, com a extinção da propriedade privada no campo.

D) pela doação de capitanias privilegiadas no Sul e
o estímulo às iniciativas privadas na colonização.
E) pelo apoio à ação dos missionários jesuítas no
Maranhão e no Vale do Rio Amazonas.
__________________________________________________

C) pela adoção de práticas capitalistas, visando ao desenvolvimento econômico.

39) Entre as medidas políticas e legislativas tomadas no
II Reinado (1840-1889) com grande impacto na economia brasileira, NÃO é correto citar

D) pela centralização financeira, com a proibição de
captação de empréstimos no exterior.
E)

pelo tabelamento de salários e de preços, para conter a acumulação privada.

A) a regulamentação legal da propriedade privada
da terra.

___________________________________________________

B) a abolição do tráfico de escravos.

36) As Guerras da Coréia (1950-1953) e do Vietnã (19611975) apresentam como característica comum a

C) o estímulo à imigração européia.
A)

motivação central de natureza étnico-religiosa.

B)

internacionalização dos respectivos conflitos internos.

D) a adoção de medidas tarifárias protecionistas.

C) intervenção direta do militarismo japonês.

E) a limitação aos investimentos na cafeicultura.
__________________________________________________

D) derrota político-militar dos partidos comunistas.
E)

ausência de cobertura significativa dos meios de
comunicação.

40) A liderança do movimento operário na República
Velha, entre 1890 e 1920, estava principalmente nas
mãos dos _________, que tinham nas greves operárias o seu principal instrumento de luta, ao contrário dos _________, que propunham a organização
de um partido operário para concorrer nas eleições
para o Legislativo e o Executivo.

___________________________________________________
37) Uma das tendências da política externa recente dos
Estados Unidos é
A)

o aumento dos atritos políticos com a Inglaterra no
âmbito da OTAN.

B)

a intensificação da presença econômica e políticomilitar no Oriente Médio.

C) o apoio a projetos de integração independentes da
ALCA na América Latina.
D) a submissão estrita das ações militares ao aval do
Conselho de Segurança da ONU.
E)

a priorização das relações econômicas e militares
com o continente africano.
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A) anarquistas

socialistas

B) troskistas

leninistas

C) tenentistas

positivistas

D) social-democratas

sindicalistas

E) trabalhistas
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41) A política externa brasileira, na segunda metade da década de 1930, caracterizou-se principalmente

43) A análise das afirmativas permite concluir que somente estão corretas

A)

pela dependência política e pela prioridade das relações comerciais com a Inglaterra.

A) I, II e III

B)

pelo alinhamento e apoio ao eixo Berlim-RomaTóquio.

B) I, III e IV
C) I e IV

C) pela defesa da democracia e pela oposição às
potências fascistas.

D) II e III

D) pela neutralidade e por negociações econômicas
com os EUA e com a Alemanha.

E) II e IV

E)

pelo alinhamento com os países terceiro-mundistas
africanos e asiáticos.
_____________________________________________________

_____________________________________________________

42) O crescimento da oposição ao Segundo Governo Vargas
(1951-1954), que levaria o presidente ao isolamento e ao
ato extremo do suicídio, evitando a renúncia ou o golpe
militar, deveu-se ao conjunto de medidas ________ na
economia brasileira em um contexto _________.
A)

liberais

de expansão do imperialismo

B)

nacionalistas

de acirramento da disputa EUA x
URSS

44) No Brasil, os anos 1980 ficaram conhecidos como a
“década perdida”, porque
A) a economia cresceu muito pouco em relação ao
crescimento populacional.
B) o processo político de democratização institucional
não se concretizou.
C) o país perdeu sua posição de liderança nos indicadores sociais na América Latina.

C) socialistas

de enfraquecimento do imperialismo dos EUA na América Latina

D) protecionistas

de retração dos investimentos externos norte-americanos

D) a política de desvalorização da moeda prejudicou as exportações.

de crescimento e investimento dos
países asiáticos no Brasil
______________________________________________________

E) a abertura da economia arruinou o parque industrial brasileiro.

E)

populistas

_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 43, analisar
as afirmativas abaixo, sobre os antecedentes do
Golpe Militar de 1964.
I.

No governo de João Goulart (1961-1964), ocorreu o
rompimento da aliança entre PTB e PSD, originando
a crise do pacto populista e a falta de sustentação
política ao Presidente no Congresso Nacional.

II.

Apesar do apoio da classe média conservadora e da
maioria dos generais do exército, em 1964, o presidente João Goulart decidiu não opor resistência ao
movimento militar, organizado por uma minoria bem
articulada da Aeronáutica e pelos partidos de direita.

45) A política interna do Governo Luís Inácio Lula da
Silva tem recebido críticas de diversos setores da
sociedade. Empresários e partidos de direita na oposição, por exemplo, criticam _______________; os
partidos de esquerda desaprovam ______________.
A) o controle externo do judiciário
a demora na reforma da legislação trabalhista
B) a política de arrocho fiscal
as restrições aos investimentos estrangeiros

III. A Revolução Cubana e o episódio da crise dos mísseis aumentaram a tensão nas relações entre a América Latina e os EUA, criando um clima propício para
o apoio norte-americano aos movimentos golpistas
de direita em vários países latino-americanos.

C) a política de juros altos
a submissão às metas fixadas pelo FMI
D) a repressão às invasões no campo
a demora na privatização das estatais

IV. O aumento da inflação e a multiplicação das greves
colocaram em evidência os limites do modelo de crescimento econômico brasileiro, e as reformas econômicas de base propostas pelo governo intensificaram a oposição de setores conservadores.
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