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HISTÓRIA

21) Em decorrência de confrontos sociopolíticos, por
volta de 650 aC a 500 aC várias cidades gregas pas-
saram a ser governadas por __________, os quais
introduziram transformações políticas que termina-
ram por abrir caminho para o surgimento do sistema
__________, principalmente no caso de cidades com
economia mais voltada para __________.

A) tiranos aristocrático         o comércio

B) monarcas democrático         a agricultura

C) tiranos democrático         o comércio

D) monarcas aristocrático         o comércio

E) monarcas aristocrático         a agricultura

_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 22, con-
sidere as seguintes afirmativas sobre as Cruza-
das, movimento militar-religioso que ocorreu a
partir do século XI na Europa Ocidental.

As Cruzadas

I. foram também utilizadas pelos reinos cristãos
da Europa para expulsar os árabes da Penínsu-
la Ibérica.

II. serviram como um enfrentamento ao decrésci-
mo populacional sofrido pela Europa no perío-
do, constituindo-se em uma forma de conquista
de mão-de-obra servil e escrava.

III. deveriam, como iniciativas do papado, servir para
consolidar a unidade espiritual na Europa Oci-
dental, o que representaria um obstáculo para
as contestações ao poder da Igreja, feitas por
reis medievais e movimentos heréticos.

IV. determinaram a decadência das cidades inde-
pendentes do norte da Itália, como Gênova e
Veneza, pois contribuíram para deslocar as ro-
tas comerciais mediterrânicas para o Atlântico.

22) Estão corretas as afirmativas

A) I e II

B) I e III

C) III e IV

D) I, II e IV

E) II, III e IV

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 23, leia
o texto abaixo.

“A comuna [cidade] medieval legou ao Estado Mo-
derno uma sólida tradição de intervenção na vida
econômica e social. Ela não era indiferente a ne-
nhuma das atividades profissionais e comerciais de
seus burgueses (...). Os Estados monárquicos dos
séculos XV e XVI encontraram (...) neste tesouro de
experiências e de regulamentos os primeiros ele-
mentos de sua política econômica.” (DEYON, Pierre.
Apud MARQUES, Adhemar. História moderna atra-
vés de textos. São Paulo: Contexto, 2001, p. 84).

23) O texto estabelece uma relação histórica entre

A) a servidão da gleba e o sistema manufatureiro.

B) a corvéia e o colonialismo.

C) as corporações de ofício e o mercantilismo.

D) o  sistema  de  produção  doméstica  e  o  libera-
lismo.

E) o escravismo moderno e as guildas.

___________________________________________________

24) Dentre as características e tendências da ordem in-
ternacional conformada após o fim da Primeira Guer-
ra (1914-1918), NÃO é correto apontar

A) o fortalecimento progressivo da Liga das Nações,
a organização supranacional criada pelo Trata-
do de Versalhes.

B) a intensificação dos antagonismos entre as po-
tências capitalistas, devido às duras condições
impostas aos vencidos.

C) a reformulação política radical da região balcâ-
nica mediante a aplicação do princípio de reco-
nhecimento das nacionalidades.

D) o declínio da hegemonia européia sobre o mun-
do, com o crescimento do poderio dos Estados
Unidos e do Japão.

E) a internacionalização crescente da questão ope-
rária devido à repercussão mundial da revolu-
ção socialista na Rússia.
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25) No  princípio  dos  anos  90,  diversos  países  europeus
assinaram  o  Tratado  de  Maastricht  (1991).  Além  de
consolidar um processo específico do sistema de unifica-
ção econômica europeu iniciado nas décadas anteriores,
a assinatura do Tratado é também marcada por tendên-
cias dominantes no cenário mundial, destacando-se

A) a liberalização do comércio de produtos do setor agrí-
cola, que permitiu o aumento do volume das expor-
tações primárias do Terceiro para o Primeiro Mundo.

B) o desenvolvimento dos sistemas públicos interna-
cionais de saúde e previdência, marcando o apo-
geu do Estado de Bem-Estar Social.

C) a consolidação de megablocos econômicos e estra-
tégicos como característica da chamada globalização.

D) a redução de gastos militares em virtude da chama-
da coexistência pacífica do Ocidente com a URSS.

E) o decréscimo gradativo da concorrência por mer-
cados entre os países ricos, como conseqüência
do neoliberalismo.

_________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 26, sobre a so-
ciedade brasileira no período colonial, com base
nas afirmativas abaixo.

I. A oposição senhor-escravo é uma das formas de
explicar a ordenação social no período colonial,
embora tenha existido o trabalho livre (assalaria-
do ou não) mesmo nas grandes propriedades
açucareiras e fazendas de gado.

II. Os escravos trazidos da África pelos traficantes
pertenciam  a  diferentes  etnias  e  foram  transfor-
mados  em  trabalhadores  cativos  empregados
tanto  nas  atividades  econômicas  mais  rentáveis
(cana-de-açúcar e mineração) quanto nas ativida-
des domésticas e urbanas.

III. Os  primeiros  escravos  foram  os  Tupis  e  os
Guaranis do litoral, porém, à medida que se de-
senvolveu a colonização e se criaram missões
jesuíticas, no final do século XVI, a escravização
indígena extinguiu-se.

IV. Os homens livres pobres (lavradores, vaqueiros,
pequenos comerciantes, artesãos) podiam concor-
rer às Câmaras Municipais, pois não havia no Bra-
sil critérios de nobreza ou de propriedade como os
que vigoravam na metrópole portuguesa.

26) Estão corretas as afirmativas

A) I e II

B) I, II e IV

C) I e IV

D) II e III

E) III e IV

27) O processo de urbanização e modernização no con-
texto  __________  caracterizou-se  pelo  aumento
populacional, relacionado principalmente ao movimento
__________, e pelo reinvestimento de capitais oriun-
dos __________, que permitiram dotar as cidades do
Rio de Janeiro e São Paulo de novos serviços de trans-
porte (ferrovias e bondes de tração animal), de ilumi-
nação (a gás) e de comunicação (telégrafo, telefone).

A) da Primeira República – de êxodo rural – do comércio

B) do Segundo Reinado – de imigração – da cafeicultura

C) do Primeiro Reinado – de imigração – da industrialização

D) da Primeira República – de abolição – do comércio

E) do Primeiro Reinado – de abolição – da cafeicultura
_______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 28, consi-
dere o contexto de polarização das forças políticas
do Entre-Guerras no Brasil, relacionando as agre-
miações políticas mencionadas na coluna I com as
características arroladas na coluna II.

Coluna I

(1)  Aliança Nacional Libertadora
(2)  Ação Integralista Brasileira

Coluna II

28) A correta numeração da segunda coluna, de cima para
baixo, é

A) 1 – 1 – 2 – 2 – 2

B) 1 – 2 – 2 – 1 – 2

C) 1 – 2 – 1 – 1 – 1

D) 2 – 2 – 1 – 1 – 1

E) 2 – 1 – 2 – 2 – 1

Tinha como base política setores conservadores
da intelectualidade, da classe média urbana, do
exército e das elites.

Defendia  um  Estado  autoritário,  nacionalista,
corporativista, antiliberal e anticomunista, dirigido
pelas elites esclarecidas.

Tinha  características  de  uma  frente  popular
antifascista, composta por ex-tenentes, democra-
tas, sindicalistas, socialistas e comunistas.

Defendia a constituição de um governo popular
nacional.

Defendia o não-pagamento da dívida externa e a
luta contra o imperialismo.

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 29 com base na análise da imagem e das afirmativas abaixo, que a interpretam
no contexto da época.

I. O projeto urbano e arquitetônico modernista de construção da nova cidade correspondia à utopia política modernizadora
de um futuro grandioso para o Brasil, em consonância com a teoria econômica do desenvolvimentismo.

II. A construção da nova cidade pretendia dotar o país de um centro industrial atravessado por grandes avenidas para a
circulação dos automóveis que começavam a ser produzidos pelas montadoras recém-instaladas no Brasil.

III. A nova cidade, no meio do cerrado do Planalto Central, buscava ser o novo centro de integração da vida nacional e um
estímulo à ocupação do Centro-Oeste.

IV. O projeto urbanístico da nova cidade tinha um desenho inovador e era uma promessa de campanha do Presidente
quando ainda Governador de Minas Gerais, estado cuja capital também tinha nascido como uma capital administrativa
planejada.

29) Estão corretas as afirmativas

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

__________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 30 com base nas afirmativas a seguir, sobre fatos relacionados à política inter-
na do Governo Luís Inácio Lula da Silva.

I. Foi criado o programa “Primeiro Emprego”, como forma de combater o trabalho infantil e o escravo, em expansão em
várias regiões do país.

II. Ampliaram-se, através do ProUni, as vagas no ensino superior, para acolher alunos provenientes do ensino público e
com renda familiar reduzida.

III. O Programa Fome Zero, taxado por vários representantes da sociedade civil de assistencialista, tem sido criticado
pelos entraves burocráticos e pela forma de controle adotada para a concessão dos benefícios, que dificultam a expan-
são do programa.

IV. O Governo Federal reduziu significativamente os impostos visando a diminuir a carga tributária sobre a classe média e
a produção industrial.

30) Estão corretas as afirmativas

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

COTRIM,  Márcio  (org.).  Brasília:  sob  o  olhar  de  Jesco  / Wolf
Jesco von Puttkamer.Goiânia: Ed. UCG; Brasília: Fundação Assis
Chateaubriand, 2000. p. 55


