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HISTÓRIA

21) A Lei das Doze Tábuas, código de normas escritas
fundamental na história de Roma, teve sua criação
condicionada pelo contexto sociopolítico

A) das revoltas dos escravos, no período monárquico.

B) da vitória jurídica da Aristocracia contra a Realeza.

C) das lutas entre Patrícios e Plebeus, durante a
República.

D) das invasões dos povos bárbaros, no princípio do
Alto Império.

E) da institucionalização do colonato, devido à crise
do sistema escravista.

_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 22 com base
nas afirmativas abaixo, sobre a crise do sistema
feudal na Europa, ao longo do século XIV.

I. No  início  do  século  XIV,  a  produção  agrícola
diminuiu significativamente, devido à exploração
predatória  de  novas  terras,  ao  conseqüente
desgaste geral do solo e às alterações ecológi-
cas e climáticas provocadas pelo desmatamento.

II. A elevação de preços, a escassez de produtos e
a  fome  enfraqueceram  e  desorganizaram  o
campesinato, o que provocou o fim das grandes
revoltas camponesas e uma considerável redu-
ção do deslocamento desse grupo social para
as cidades, a partir do ano 1340.

III. A  escassez  de  mão-de-obra,  devida  à  Peste
Negra, levou a nobreza da Europa Ocidental a
extinguir as obrigações pagas em dinheiro pelos
camponeses e a reforçar os laços tradicionais
de  servidão,  como  a  prestação  em  trabalho,
conhecida como Corvéia.

IV. Os mercadores das cidades, em geral, lucravam
com a inflação do período, pois seus produtos
estavam quase sempre em alta, enquanto seus
gastos com salários, aluguéis e arrendamentos
diminuíam.

22) Estão corretas apenas

A) I e III.

B) I e IV.

C) II e III.

D) I, II e III.

E) II, III e IV.

23) A chamada Primeira República (1792-1795) marca
o período de maior radicalização política do proces-
so revolucionário na França, iniciado em 1789. Den-
tre as organizações políticas e institucionais atuan-
tes na Primeira República, NÃO é correto referir

A) o Comitê de Salvação Pública.

B) o Código Civil.

C) o Tribunal Revolucionário.

D) o Partido Jacobino.

E) a Convenção Nacional.

___________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 24 com base
nas afirmativas abaixo, sobre a emergência e con-
solidação dos regimes totalitários na Alemanha
e na Itália no período Entre-Guerras.

I. Os  movimentos  totalitários  constituíram  uma
reação  contra  o  contexto  de  intensa  crise
econômica e política do pós-Primeira Guerra.
Essa reação se opunha, no plano doutrinário,
tanto ao comunismo quanto ao liberalismo.

II. As camadas mais pobres das populações ale-
mã e italiana, os subempregados, os trabalha-
dores não-especializados e os jovens que não
conseguiam ingressar no mercado de trabalho
não aderiram aos movimentos totalitários, per-
manecendo como uma base social de apoio às
esquerdas.

III. Os movimentos totalitários caracterizaram-se
pela  intensa  propaganda  e  por  freqüentes
desfiles cívicos, com forte apelo patriótico em
favor da recuperação interna e da expansão
colonialista.

IV. Uma das principais diferenças entre o fascismo
e o nazismo reside no fato de que o regime tota-
litário italiano, ao contrário do alemão, não orga-
nizou milícias como braço armado do partido.

24) Estão corretas apenas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) III e IV.

E) I, II e IV.
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25) Em 1963, fundou-se, em Adis-Abeba, a Organização
para a Unidade Africana (OUA), com o objetivo de de-
fender a soberania de seus membros e de auxiliar na
completa erradicação do colonialismo na África, logo
após o reconhecimento da independência de 17 ex-
colônias da França e da Inglaterra. Ficou de fora da
OUA, devido a seu regime político, então racista,

A) o Congo.
B) o Zaire.
C) a Argélia.
D) a África do Sul.
E) o Marrocos.

______________________________________________________

26) A chegada da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro, em
1808, representou o início do desenvolvimento estru-
tural do Brasil, e também a introdução de princípios do
liberalismo econômico na Colônia, com a Abertura dos
portos às nações amigas. Essa abertura ocasionou

A) a diminuição dos laços coloniais, baseados no
monopólio comercial mercantilista.

B) a diminuição das liberdades coloniais, fundadas
na estrutura liberal.

C) o aumento da opressão colonial portuguesa, privile-
giando-se a Inglaterra no comércio com o Brasil.

D) o aumento de restrições ao comércio com a Ingla-
terra.

E) o  aumento  da  distribuição  de  privilégios  aos
franceses, quanto ao comércio com o Brasil.

__________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 27 com base nas
afirmativas  a  seguir,  referentes  ao  movimento
abolicionista no Brasil.

I. As leis abolicionistas que antecederam a Lei Áurea
(1888) são a Lei dos Sexagenários e a Lei do Ven-
tre Livre.

II. A campanha abolicionista, que se iniciou oficial-
mente  no  Brasil  por  volta  de  1879,  associou-se
à campanha republicana.

III. Os latifundiários da cana-de-açúcar e os cafeicul-
tores foram os principais defensores da abolição
da escravatura.

IV. A abolição da escravatura, em 1888, provocou a
rápida absorção dos ex-escravos como mão-de-
obra nas lavouras de café do Oeste Paulista.

27) Estão corretas apenas

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

28) Em 1894, no Brasil, a transferência do poder dos mili-
tares para os civis marcou o nascimento da República
Oligárquica. As principais características políticas des-
ta República (1894-1930) são:

• a política __________, com alternância de minei-
ros e paulistas no poder federal;

• o  voto  __________, característico do poder dos
oligarcas;

• o grande poder exercido pelas oligarquias rurais,
conhecido como __________.

A) dos governadores  –  censitário  –  coronelismo

B) do café-com-leite  –  de cabresto  –  coronelismo

C) do  café-com-leite  –  de  cabresto  –  liberalismo
econômico

D) do encilhamento  –  censitário  –  republicanismo

E) da espada  –  de cabresto  –  militarismo
__________________________________________________

29) O Estado Novo (governo de Vargas no período 1937-
1945) apresentou  como  características  políticas fun-
damentais a ________ do poder político e a ________

A) descentralização  –  preocupação  do  governo
quanto à definição ideológica do regime.

B) descentralização  –  política econômica essencial-
mente agrícola.

C) centralização  –  ação intervencionista do Estado
no campo social e econômico.

D) centralização  –  revogação  das  principais  leis
trabalhistas.

E) centralização  –  ideologia  fascista  e  anti-semita
expressa na Constituição.

___________________________________________________

30) O ano de 1968, no Brasil, foi marcado pela intensifica-
ção das manifestações de oposição ao regime militar –
movimentos estudantis, greves operárias, Passeata dos
Cem  Mil.  Em  represália  à  oposição,  o  ditador  Artur
da  Costa  e  Silva  fechou  o  Congresso  e  editou  o
Ato Institucional nº 5 (AI nº 5), que determinava

A) a suspensão do pluripartidarismo e a criação de
dois partidos – ARENA (Aliança Renovadora Nacio-
nal) e MDB (Movimento Democrático Brasileiro).

B) o fim das eleições diretas para o poder Executivo.

C) o decreto do Estado de Sítio e a criação de novos
partidos políticos.

D) a  elaboração de uma  nova  Constituição, sob a
responsabilidade dos militares.

E) a suspensão dos direitos políticos de quaisquer
cidadãos e a censura aos meios de comunicação.


