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HISTÓRIA

INSTRUÇÃO: Responder à questão 31 com base
nas afirmativas abaixo, sobre as relações entre
patrícios e plebeus, na Roma republicana.

I. Com o aumento da tendência expansionista e a
ampliação das terras públicas, os patrícios au-
mentaram suas propriedades, pois levavam van-
tagens políticas sobre os plebeus na apropria-
ção daquelas terras.

II. A criação dos Tribunos da Plebe, no início do
século V a.C., não alterou a posição política dos
plebeus frente aos patrícios, pois o cargo não
detinha nenhum poder efetivo e os tribunos não
gozavam de inviolabilidade pessoal e residencial.

III. A  partir  da  permissão  de  casamentos  entre
patrícios e plebeus, verificou-se uma associação
entre as famílias plebéias mais ricas e os
patrícios, fazendo surgir uma nova aristocracia.

31) A análise das afirmativas permite concluir que

A) apenas a I está correta.

B) apenas a II está correta.

C) apenas a III está correta.

D) apenas a I e a III estão corretas.

E) a I, a II e a III estão corretas.

____________________________________________________

32) No período compreendido entre os séculos X e XIII,
verificou-se um grande aumento na população da
Europa Ocidental, devido a vários fatores, como os
apontados a seguir, EXCETO

A) a diminuição das pestes e epidemias.

B) a  amenização  dos  costumes  guerreiros  nas
relações entre os senhores feudais.

C) o aumento da produção de alimentos nas novas
áreas de cultivo.

D) o fim das grandes expedições militares-religio-
sas conhecidas como Cruzadas.

E) a  introdução  de  novas  técnicas  de  produção
agrícola.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 33 associan-
do  os  autores  representantes  do  Iluminismo
francês (Coluna A) às suas respectivas obras e
principais idéias (Coluna B).

Coluna A

1. Jean D’Alembert
2. Barão de Montesquieu
3. Voltaire
4. Jean-Jacques Rousseau

Coluna B

(   )

(   )

(   )

(   )

33) A  numeração  correta  na  Coluna  B,  de  cima  para
baixo, é

A) 4   –   3   –   2   –   1

B) 3   –   2   –   1   –   4

C) 3   –   1   –   4   –   2

D) 1   –   2   –   3   –   4

E) 4   –   1   –   2   –   3
_____________________________________________________

34) Entre 1820 e 1848, enfrentaram-se, em ondas revo-
lucionárias na Europa, as forças sociopolíticas parti-
dárias do conservadorismo restauracionista e dos
princípios liberais. São exemplos de Estados nos
quais triunfaram, no final daquele período, as forças
conservadoras, com governos altamente centra-
lizadores, fundados na aristocracia agrária:

A) a Inglaterra, a França e a Prússia.

B) a França, a Rússia e a Alemanha.

C) a Áustria, a Prússia e a Rússia.

D) a Itália, a Bélgica e a Áustria.

E) a Alemanha, a Inglaterra e a Turquia.

Autor de Cartas Inglesas e Cândido, criticava o ab-
solutismo de direito divino, propondo a participa-
ção da elite esclarecida no governo.

Autor de Cartas Persas e O Espírito das Leis, estu-
dou as diversas formas de governo e defendeu a
separação das funções do Estado em três poderes
independentes.

Orientador da edição da Enciclopédia, o principal
veículo de divulgação dos princípios iluministas, que
contou  com  a  colaboração  dos  grandes  intelec-
tuais da época.

Autor do Discurso Sobre a Origem da Desigualda-
de entre os Homens e O Contrato Social, criou a
teoria da vontade geral, criticando a sociedade bur-
guesa em defesa das camadas mais populares.
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 35 com base
nas afirmativas abaixo, sobre a economia das
potências capitalistas no período Entre-Guerras
(1919 – 1939).

I. Os países capitalistas em geral adotaram práti-
cas livre-cambistas no comércio exterior, buscan-
do derrubar barreiras alfandegárias e liberalizar
o mercado mundial.

II. O  volume  do  comércio  internacional  cresceu
ininterruptamente ao longo do Entre-Guerras,
apesar do fracasso dos organismos econômicos
da Liga das Nações.

III. A  economia  dos  Estados  Unidos  tornou-se  a
principal credora dos principais países europeus
e  conheceu  a  chamada  “época  de  ouro”,  até
1929.

35) A análise das afirmações permite concluir que

A) apenas a I está correta.

B) apenas a II está correta.

C) apenas a III está correta.

D) apenas a I e a III estão corretas.

E) a I, a II e a III estão corretas.
______________________________________________________

36) Realizou-se em 1961, em Belgrado, a conferência
de fundação do Movimento dos Não-Alinhados. A
concepção ideológica norteadora desse movimento
foi

A) o comunismo.

B) o liberalismo.

C) a democracia cristã.

D) o fundamentalismo islâmico.

E) o terceiro-mundismo.
___________________________________________________

37) Uma das principais questões que atualmente divi-
dem a opinião pública e a política, nos Estados Uni-
dos, com conseqüências para todo o sistema inter-
nacional, diz respeito ao sacrifício que vêm sofren-
do, naquele país, alguns princípios e práticas clássi-
cas da democracia liberal, em nome

A) da distribuição de renda.

B) do multiculturalismo.

C) da segurança nacional.

D) dos interesses trabalhistas.

E) do segregacionismo.

38) Entre os fatores que contribuíram, a partir do século
XVII, para a expansão territorial da colonização por-
tuguesa  no  Brasil,  ultrapassando  os  limites  de
Tordesilhas, é correto apontar

A) a pecuária, a extração das “drogas do sertão” e
as expedições bandeirantes.

B) as capitanias hereditárias, as expedições ban-
deirantes e a invasão holandesa.

C) os engenhos de açúcar, a extração das “drogas
do sertão” e a fundação da França Antártica.

D) a  pecuária,  a  Insurreição  Pernambucana  e  a
criação dos Governos Gerais.

E) os  Governos  Gerais,  a  União  Ibérica  e  os
engenhos de açúcar.

____________________________________________________

39) O período Regencial, iniciado com a abdicação de
D. Pedro I (1831) e encerrado com a aprovação da
maioridade de D. Pedro II (1840), caracterizou-se pela

A) normalidade democrática, superadas as várias
revoltas   ocorridas   contra   o   autoritarismo   de
D. Pedro I.

B) instabilidade política, gerada por revoltas ocorri-
das  nas  províncias,  que  reivindicavam  maior
autonomia.

C) proclamação de uma República Provisória, com
a eleição direta dos Regentes para um mandato
de quatro anos.

D) revogação da Constituição de 1824, de caráter
autoritário, e convocação de uma nova Assem-
bléia Constituinte no Brasil.

E) elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e
Algarves pois, com a morte de D. João VI, D.
Pedro I herdou o trono de Portugal de seu pai.

___________________________________________________

40) Entre as mudanças políticas e institucionais intro-
duzidas no Brasil logo após a Proclamação da Re-
pública, durante o Governo Provisório do Marechal
Deodoro da Fonseca, NÃO é correto citar

A) a separação entre Igreja e Estado.

B) a instituição de um Estado federativo.

C) a aprovação de um projeto de naturalização dos
estrangeiros.

D) o banimento da família real do Brasil.

E) a instituição do voto censitário e fechado.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 41, ler
atentamente o texto abaixo.

“As propostas da Aliança Liberal conseguiram atrair o
apoio do _________, de setores da burguesia ao pro-
letariado, passando pela classe média. Enquanto isso,
os _________, frustrados nas suas tentativas de der-
rubar o regime através da força, enxergaram no apoio
à Aliança uma alternativa para a ascensão ao poder.
Finalmente,  o  Partido  Democrático  (PD)  apoiou  a
Aliança”.

(DORIGO e VICENTINO. História do Brasil.
São Paulo: Scipione, 1998, p. 327-8)

41) As expressões que completam corretamente as la-
cunas do texto, na ordem em que aparecem, são:

A) movimento sindical   positivistas

B) empresariado nacional   militares golpistas

C) eleitorado urbano              tenentes

D) integralismo              comunistas

E) exército nacional               revolucionários paulistas

_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 42, ana-
lisar as afirmativas abaixo, sobre o segundo go-
verno Vargas (1951 a 1954).

I. A criação da Petrobrás (1953) pode ser vista como um
exemplo do projeto de desenvolvimento nacionalista
que Vargas procurou implantar no Brasil, com ênfase
na chamada indústria de base.

II. A concessão de um aumento de 100% no valor do
salário mínimo desencadeou fortes reações a Getúlio
Vargas por parte dos militares e da UDN, através, res-
pectivamente, do Manifesto dos Coronéis e do jornal
Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda.

III. O atentado contra Carlos Lacerda, líder da oposição a
Vargas no Congresso Nacional, representou uma ten-
tativa de golpe de Estado por parte do Presidente, com
o objetivo de instaurar no Brasil um governo autoritá-
rio, aos moldes do Estado Novo.

IV. O suicídio de Vargas e a divulgação de sua carta-tes-
tamento, que acusava a oposição e o capital interna-
cional de serem contrários aos interesses do povo, que
ele tanto defendera, provocaram forte reação popular
e quebra-quebra em várias cidades brasileiras.

42) A análise das afirmativas permite concluir que so-
mente estão corretas

A) I, II e III

B) I, II e IV

C) II, III e IV

D) III e IV

E) II e III

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 43, ler
atentamente o texto abaixo.

Jânio Quadros, ao reatar relações diplomáticas com a
_________ e enviar uma missão diplomática à _________,
aproximou-se do bloco _________ e adotou uma política
externa _________ em relação aos Estados Unidos.

43) As  expressões  que  completam  corretamente  as
lacunas do texto, na ordem em que aparecem, são:

A) França – Inglaterra – europeu – independente

B) Argentina – Costa Rica – latino-americano – dependente

C) Arábia Saudita – Turquia – muçulmano – de oposição

D) União Soviética – China – socialista – independente

E) Nigéria – Argélia – norte-africano – dependente

______________________________________________________

44) A  reforma  do  estado  brasileiro  promovida  por
Fernando Collor de Mello (1990-92) é definida como
neoliberal porque estava baseada

A) em uma política de privatizações e na abertura
comercial à concorrência estrangeira.

B) no aumento dos investimentos públicos e no pro-
tecionismo comercial.

C) na  emissão  de  dinheiro  e  no  aumento  de
impostos.

D) em uma política estatizante e no investimento em
indústrias de base.

E) na criação de novas empresas públicas e na
liberalização das importações.

______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 45, ler
atentamente o texto abaixo.

A política externa do governo de Luís Inácio Lula da
Silva tem-se caracterizado, em termos econômicos,
por sua preocupação em _________ e, em termos
políticos, pela busca de apoio para que o Brasil pas-
se a ser membro permanente do _________.

45) As expressões que completam corretamente as la-
cunas do texto, na ordem em que aparecem, são:

A) aprovar a ALCA   –   Grupo dos 8 (G-8)

B) aproximar-se do NAFTA   –   Conselho da OEA

C) ampliar as exportações   –   Mercosul

D) aproximar-se da União Européia   –   Fórum Social Mundial

E) fortalecer o Mercosul   –   Conselho de Segurança da ONU


