24) Com base na chamada Doutrina Monroe, em 1898, os
Estados Unidos declararam guerra à Espanha,
apoiando a independência de Cuba. Considerando a
posição internacional estadunidense no contexto, um
dos objetivos essenciais de Washington, nessa operação militar, era

HISTÓRIA
21) Na Roma Antiga, a Lei das Doze Tábuas, a Lei Canuléia
e a Lei Licínia, instrumentos jurídicos resultantes de
conflitos sociais, ampliaram os direitos civis e políticos
dos ________ durante o período histórico _________.

A) combater o controle monopolista exercido pela
Espanha sobre o comércio na região do Caribe e
da América Central.

A) plebeus
da Monarquia
B) clientes
do Alto Império
C) patrícios
da República
D) plebeus
da República
E) patrícios
do Alto Império
___________________________________________________

B) apoiar a penetração dos capitais britânicos e franceses na região, como forma de concretizar a participação americana na Entente Cordiale.
C) garantir os interesses dos grandes latifundiários
escravistas do Sul, que pretendiam monopolizar
a comercialização do açúcar cubano e de seus
derivados.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 22 com base nas
afirmativas abaixo, sobre a organização econômica das cidades européias durante a Baixa Idade
Média.
I.

II.

D) assegurar o controle estratégico da região do
Caribe, de alta relevância para a projeção
geopolítica norte-americana.

As corporações de ofício tinham como objetivo
estimular a concorrência entre as oficinas artesanais
de um mesmo ramo, estabelecendo premiações
para inovações tecnológicas e para o aumento da
produtividade.

E) implantar uma base militar em Cuba, para servir de
apoio às operações da guerra contra o México, pela
posse da Califórnia e do Texas.

____________________________________________________

A par de suas funções econômicas, as corporações
de ofício constituíram confrarias religiosas e sociedades de mútuo amparo entre seus membros.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 25 com base nas
afirmativas abaixo, sobre o contexto internacional
da Guerra Fria nos anos 60-70, caracterizado pela
distensão relativa entre as superpotências.

III. Baseado no igualitarismo cristão, o sistema
corporativo promovia a aproximação entre proprietários e trabalhadores, não estabelecendo uma
estrutura hierárquica entre seus membros.
IV. Para se protegerem da concorrência, os comerciantes das cidades medievais fundavam associações, denominadas Guildas na Itália e Hansas no
norte europeu.

I.

O processo de descolonização na África afastouse da lógica bipolar da Guerra Fria a partir do fim
das ingerências dos EUA e da URSS na região,
com destaque para o caso de Angola.

II.

As iniciativas relacionadas à détente e à coexistência pacífica promovidas pelos governantes e pela
diplomacia das duas superpotências envolveram
demonstrações de colaboração científica e de disposição ao diálogo direto, sem que se extinguisse
o conflito ideológico.

22) As afirmativas corretas são, apenas,
A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) II e IV.
E) III e IV.
____________________________________________________

III. Os Estados Unidos buscaram se aproximar da China, reatando relações com essa potência socialista,
que desenvolvia uma política exterior anti-soviética.
IV. No final do período, a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão representou a culminância da
coexistência pacífica, o que se manifestou nas celebrações e na participação dos Estados Unidos nos
Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980.

23) O movimento que conduziu ao trono Guilherme de Orange,
na Inglaterra, em 1688, estabeleceu as condições políticas para a futura transformação socioeconômica conhecida como revolução __________, pois consolidou o
poder do __________, permitindo a criação de novas
leis que promoviam o__________ no país.
A)
B)
C)
D)
E)

industrial
comercial
industrial
comercial
comercial
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rei
parlamento
parlamento
rei
parlamento

25) As afirmativas corretas são, apenas,
A)
B)
C)
D)
E)

mercantilismo
livre-comércio
livre-comércio
mercantilismo
mercantilismo
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II e III.
II e IV.
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 26 com base
nas afirmativas abaixo, sobre o processo de
independência do Brasil.
I.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 28, leia as
informações a seguir e relacione os movimentos
sociais (Coluna 1) e as respectivas características
(Coluna 2), numerando os parênteses.

A Inconfidência Mineira (1789) e a Conjuração
Baiana (1798) foram movimentos sociais antilusitanos que enfrentaram o monopólio comercial
metropolitano com grande participação popular e
caráter revolucionário republicano.

A Primeira República (1889-1930) foi marcada pela
instabilidade política e econômica. Com práticas autoritárias, esse novo regime político propunha uma modernização conservadora, sem participação popular.
Nesse contexto, eclodiram conflitos em diferentes
pontos do território nacional, como os referidos a
seguir.

II. A vinda da Família Real Portuguesa permitiu a
elevação do Brasil a Reino Unido e propiciou a
criação de instituições administrativas, econômicas e culturais que seriam fundamentais para o
futuro Estado independente.

Coluna 1

III. A Abertura dos Portos às Nações Amigas (1810)
e a política alfandegária que a acompanhou permitiram o desenvolvimento de manufaturas e a
posterior independência econômica do Brasil.

1. Revolta da Armada

IV. A emancipação política caracterizou-se por uma
interiorização da Metrópole, já que o imperador
também era o possível herdeiro do trono português, e o círculo de poder mais próximo a ele era
igualmente composto por portugueses.

4. Revolta da Chibata

2. Guerra de Canudos
3. Revolta da Vacina

5. Guerra do Contestado

Coluna 2
26) As afirmativas corretas são, apenas,
(

) Levante dos marinheiros contra castigos físicos
e baixos soldos.

(

) Levante contra o autoritarismo da polícia sanitária e o despejo da população pobre dos cortiços do centro do Rio de Janeiro.

(

) Luta dos camponeses pobres pela posse de terras na fronteira entre Santa Catarina e Paraná,
liderado pelo monge João Maria.

27) A referência que NÃO se relaciona ao contexto
de crise do governo de D. Pedro I e sua posterior
abdicação, em 1831, é

(

) Levante da Marinha contra o autoritarismo de
Floriano Peixoto e contra a forte presença do
Exército no governo.

A) a dissolução da Assembléia Constituinte de 1823
e a outorga da Constituição de 1824, com a criação do poder moderador.

(

) Luta dos camponeses pobres do sertão da
Bahia, liderados por Antonio Conselheiro, contra o autoritarismo republicano e contra os interesses dos grande proprietários de terra.

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

B) os conflitos entre brasileiros e portugueses na
chamada Noite das Garrafadas.
C) os conflitos entre o governo central e as
províncias, provocados pela excessiva taxação
alfandegária dos produtos de exportação, como
no caso do charque na Guerra dos Farrapos.

28) A numeração correta, de cima para baixo, é
A) 1, 3, 2, 4, 5

D) o conflito entre os interesses dos grandes
proprietários de terra brasileiros e de grandes
comerciantes aliados aos políticos portugueses
na Assembléia e no Ministério.

B) 1, 2, 5, 1, 3
C) 2, 3, 1, 5, 4
D) 3, 5, 1, 2, 4

E) os interesses de D. Pedro I no processo de
sucessão ao trono português.
PUCRS
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E) 4, 3, 5, 1, 2
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 29 com base nas afirmativas abaixo, sobre o contexto econômico,
político, social e cultural da década de 1950, no Brasil.
I.

Ocorreu grande deslocamento de populações não só do campo para a cidade, como também das regiões
mais pobres para os centros industriais do Sudeste e para as novas fronteiras agrícolas no Centro-Oeste e
Norte do país.

II. Impulsionado pela instalação de grandes fábricas e pelo investimento de capitais estrangeiros, ocorreu expressivo desenvolvimento da economia.
III. A agricultura praticada em grandes extensões de terra não acompanhou o processo de modernização e
desenvolvimento capitalista.
IV. A produção cultural ganhou impulso tanto pela criação de museus e pelos movimentos de vanguarda artísticos quanto pelo desenvolvimento de novos meios de comunicação, como a televisão e as revistas ilustradas.
29) As afirmativas corretas são, apenas,
A) I e II.
B) I, II e IV.
C) I e III.
D) II e III.
E) III e IV.
___________________________________________________________________________________________________
INSTRUÇÃO: Para responder à questão 30, relacione os partidos (Coluna 1) às respectivas características (Coluna 2) no contexto do fim do bipartidarismo e da abertura democrática brasileira, numerando os
parênteses.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

PDT
PCB
PT
PMDB
PDS

Coluna 2
(

) Agrupou grande parte dos políticos oriundos do único partido de oposição existente durante os governos
militares.

(

) Reuniu os antigos políticos da ARENA, que havia dado sustentação política aos governos militares.

(

) Surgiu da união entre o movimento sindical (greves de 1978 a 1980) e a intelectualidade de esquerda.

(

) Agrupou parte dos políticos trabalhistas históricos que haviam estado no PTB antes do período do
bipartidarismo.

(

) Criado em 1922, esteve na ilegalidade na maior parte do período republicano e reuniu políticos de esquerda que haviam militado em movimentos sociais no campo e na cidade.

30) A numeração correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 4, 3, 5.
1, 3, 4, 2, 5.
2, 3, 5, 1, 4.
4, 1, 3, 5, 1.
4, 5, 3, 1, 2.
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