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1ª  QUESTÃO
Um marco da democracia ocidental é a reforma da Constituição de Clístenes, na Atenas de 508 a.C., que criou importantes instituições
políticas. Enumere a coluna da direita de acordo com a da esquerda:

(1) Tribunal dos Heliastas

(2) Conselho dos Quinhentos

(3) Assembléia do Povo

(    ) Seus membros tinham mais de 30 anos e eram escolhidos por sorteio. Com o probouléumata
fundamentava os decretos do povo; emitia decretos e examinava a administração marítima; além de
ter autoridade sobre os magistrados.

(    ) Seus membros só podiam ser homens com mais de 20 anos. Tinha soberania sobre todos os
assuntos relativos à cidade-estado e decidia os rumos a serem tomados pela democracia ateniense.

(    ) Esta instituição era dividida em dez seções espalhadas por todo o território. Cada seção tinha 600
membros, sorteados anualmente, e eles eram em sua imensa maioria homens simples e pobres.

Assinale a alternativa correta

a) 3, 2, 1 d)   3, 1, 2
b) 2, 3, 1 e)   1, 2, 3
c) 2, 1, 3

2ª  QUESTÃO
“Neste momento, Roma foi destruída sob os golpes da invasão dos godos que o rei Alarico conduzia (410): foi um grande desastre. Os
adoradores de uma multidão de deuses falsos, que chamamos ordinariamente de pagãos, esforçaram-se para atribuir esse desastre à religião
cristã e puseram-se a blasfemar contra o Deus verdadeiro, com mais aspereza e amargor que de hábito. É por isso que, tomado pelo zelo da
casa de Deus, decidi escrever contra as blasfêmias e seus erros os livros da Cidade de Deus.” (François Hartog. A História de Homero a Santo
Agostinho. BH. Editora UFMG. 2001. p. 259)

Os livros da Cidade de Deus, de influência neo-platônica, é de autoria de

a) Tomás de Aquino. d)   Flávio Josefo.
b) Agostinho. e)   Platão.
c) Homero.

3ª  QUESTÃO
“No século IV antes da era cristã, optando por uma solução curiosa, Atenas apelara a arqueiros citas para garantir o policiamento na cidade,
como nos Estados Unidos se apela a policiais negros. Paradoxalmente, confia-se o cuidado de fazer o policiamento a pessoas em certa medida
menosprezadas. Satisfaz-se àquilo que se considera uma necessidade à segurança, mas, ao mesmo tempo, essa função não parece muito
honrosa.” (Le Goff. Por amor às cidades. SP. UNESP. p. 72)

Em Atenas, os citas são os

a) esparciatas. d)   escravos.
b) demiurgos. e)   bárbaros.
c) eupátridas.

4ª  QUESTÃO

“Quando a guerra chegou, foi um confronto entre a Atenas jônica e a Esparta dórica (...), entre uma democracia
razoavelmente liberal e uma oligarquia hierarquizada, entre uma marinha e um exército”.

 McConnell, Tony. Revista BBC História. Ano 1. Edição nº 7.

Sobre a Guerra de Atenas, ou Peloponeso, assinale a única alternativa totalmente CORRETA.

a) A fonte para se estudar a Guerra do Peloponeso são as crônicas de Tucídides. Mas, como ele era general ateniense, os historiadores não
as consideram. Ele exaltava as ambições imperiais de Atenas e criticava a militarização de Esparta. Questiona-se, ainda, como ele pode
escrever sobre a Guerra se estava comandando exércitos em batalhas.

b) Atenienses e espartanos lutaram de forma ininterrupta por 50 anos, restritos à península do Peloponeso, daí o nome da guerra. Nos
últimos 8 anos ocorreram escaramuças na Deceleia, daí o conflito ser, também, chamado de Guerra Deceliana.

c) No início do 5º século a.C., Atenas se aliou aos Persas contra Esparta. Os exércitos de Dário e Xerxes contribuíram para que ela ganhasse
a Guerra do Peloponeso. Para Tucídides, esta aliança se deu pelo medo que os atenienses tinham do emergente poder bélico de Esparta.

d) A guerra perdurou pela resistência espartana contra os ataques de atenienses e persas. A Liga de Delos, soldados mercenários que
atacavam Atenas pelo mar, contribuiu para isso.

e) A democracia direta foi uma das razões da derrota de Atenas, pois a estrutura hierarquizada e militarizada de Esparta adequava-se bem aos
tempos de guerra. Os generais de Atenas se submetiam à Assembléia popular, já os de Esparta decidiam unilateralmente.
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5ª  QUESTÃO
Um dos reinos germânicos que mais
se destacaram no território do antigo
império romano foi o dos francos.
Sobre os francos é correto afirmar:

a) Pepino, o breve, foi o principal
perseguidor do cristianismo da
dinastia carolíngea.

b) Carlos Magno incentivou a
atividade intelectual nos mosteiros
e procurou cercar-se de religiosos
conhecidos pela erudição.

c) Clóvis, da dinastia merovíngea,
recebeu o apoio do islamismo no projeto de unificação do
território.

d) Carlos Martel foi derrotado pelos árabes em 732, na batalha de
Poitiers.

e) Os condes não podiam legislar, nem administrar a justiça,
limitando-se à função de fiscalizar os condados.

6ª  QUESTÃO
Das alternativas a seguir, a que melhor caracteriza a sociedade feudal
é:

a) Não havia presença de trabalhadores livres e o pouco número de
escravos limitava-se aos trabalhos domésticos.

b) As relações entre suseranos e vassalos eram contratuais. Não
existia entre eles noções de fidelidade e obediência.

c) Os servos eram trabalhadores que exerciam as funções relativas
à produção. Trabalhavam a terra e eram vinculadas a ela.

d) Os monarcas que eram os maiores suseranos concentravam em
suas mãos o poder de origem divina, sendo responsáveis pela
justiça e pela administração.

e) Era forte a mobilidade social, devido às noções de fidelidade e
obediência na relação senhores e servos.

7ª  QUESTÃO
A reforma gregoriana, implementada pelo papa Gregório VII(1073-
1085), teve como principais pontos a serem combatidos

a) o nicolaísmo e a simonia.
b) as indulgências e as mendicâncias.
c) os valdenses e o nicolaísmo.
d) as indulgências e a simonia.
e) os albigenses e os valdenses.

8ª  QUESTÃO
Analise as proposições a seguir:

I - Além do canto gregoriano havia na Europa Medieval cantos
profanos feitos pelos trovadores que, acompanhados de
instrumentos como o alaúde e os tambores, cantavam os amores
dentro do ideal da cavalaria.

II - No século XIII destacou-se na literatura Dante Alighieri, autor
da Divina Comédia – uma viagem simbólica através do inferno,
do purgatório e do paraíso.

III - Na Europa Medieval a pintura estava diretamente associada à
divulgação de temas religiosos, dedicando-se, durante muito
tempo, à representação humanizada de santos.

Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões)

a) I, II e III.              c)   II e III, apenas.            e)   I, apenas.
b) I e II, apenas.              d)   I e III, apenas.

9ª  QUESTÃO
Nos dias de hoje o Estado é o principal agente orientador das políticas
educacionais, enquanto na Idade Média, a escola e toda forma de
conhecimento deviam se orientados pelo(a) (s):

a) Reinos Germânicos.
b) Estado Absolutista.
c) Senhores Feudais.
d) Igreja Católica.
e) Império Franco.

10ª  QUESTÃO
É difícil imaginar sociedades sem Estado. Hoje, como ontem, os
Estados podem se fundar em princípios jurídicos, ideológicos ou
religiosos e culturais, com governos eleitos ou ditatoriais. Analise
as questões abaixo e aponte, com F ou V, as falsas e as verdadeiras.

(    ) A ideia de Estado vem do Renascimento, quando se refletia
sobre a relação entre governantes e governados. Aqui surge a
lógica que diz que o Estado não tem que necessariamente
recorrer ao uso da força para ser respeitado, e que ele legitima-
se quando é autorizado pelo povo para comandar.

(    ) O Estado é apenas um dos elementos da natureza. Ele é um
instrumento que os homens herdam naturalmente para que
possam resolver seus conflitos e organizar a vida em
comunidade.

(    ) Não existe qualquer diferença entre os conceitos de Estado,
administração e governo. O Estado é apenas uma criação
filosófica, já o governo é a única face visível do poder público.

(    ) Uma das principais características do Estado moderno é possuir
o monopólio da violência e ter a autoridade necessária para
fazer cumprir a lei que garante os direitos e deveres do cidadão.

Assinale a alternativa correta:

a) V, V, F, V
b) V, F, V, F
c) F, F, V, V
d) V, F, F, V
e) V, F, V, V

11ª  QUESTÃO
Analise as proposições a seguir:

I - As guildas eram associações que buscavam garantir o
monopólio do comércio local, limitando duramente o comércio
feito por estrangeiros e controlando os preços dos produtos.

II - Na França do século XIV, camponeses fizeram um movimento
conhecido como jacqueries e saquearam depósitos de alimentos,
destruíram castelos e a documentação que oficializava a situação
dos servos.

III - O período medieval foi marcado pelo surgimento das
universidades. Entre as mais antigas estão as de Salerno e
Bolonha, na Itália, e a de Paris. Os principais cursos eram
Teologia, Direito e Medicina.

Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões)

a) I e III, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) III, apenas.
e) I, II e III.
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12ª  QUESTÃO
Considerado como o “príncipe dos humanistas”, usou uma linguagem simples para esclarecer problemas teológicos e superar a angústia
metafísica da Europa de sua época. Autor de Adágios e colóquios, critica a sociedade da época, recorrendo a concepções clássicas como o
antropocentrismo. Estamos falando de

a) Nicolau Maquiavel.           b)   Tomás de Aquino.           c)   Erasmo de Rotterdam.           d)   Giovanni Boccaccio.           e)   Dante Alighieri.

13ª  QUESTÃO
Os séculos XVI e XVII viram paradigmas, tidos como imutáveis, serem transgredidos. A migração do geocentrismo para o heliocentrismo
possibilitou rompimentos com o senso comum e o fundamentalismo religioso. Relacione a coluna da direita de acordo com a da esquerda:

(1) Nicolau Copérnico

(2) Johannes Kepler

(3) Galileu Galilei

(4) Francis Bacon

(5) Isaac Newton

(    ) Inventou a bomba que faz subir água, o compasso geométrico e a bússola. Sua tese sobre a queda dos
corpos é o ponto, sem regresso, a partir do qual a física inicia.

(    ) Para ele a máquina do universo não é como um ser divino animado, e sim como um relógio, onde os
movimentos dependem de uma força ativa material.

(    ) Três de suas descobertas são o método das fluxões ou cálculo diferencial, a lei da composição da luz e a lei
da gravitação universal.

(    ) Reformou o sistema monetário e o código canônico de sua época. Defendeu o heliocentrismo, a tese dos
corpos celestes e o movimento das diferentes esferas.

(    ) Autor de “A Grande restauração”, propôs que, para se conhecer a natureza, devem-se observar os fatos,
classificando-os, para determinar suas causas.

Assinale a alternativa correta:

a) 1, 3, 2, 5, 4                              b)   4, 1, 3, 2, 5                              c)   5, 3, 1, 4, 2                               d)   3, 2, 5, 1, 4                              e)   2, 4, 5, 3, 1

14ª  QUESTÃO
Sobre o trabalho no engenho, na América Portuguesa do Século XVI, é correto afirmar:

a) Não eram encontrados trabalhadores livres nos engenhos.
b) A escravização de índios não era admitida quando nativos eram aprisionados durante a guerra justa.
c) A princípio, a solução mais viável e barata aos olhos dos portugueses foi utilizar a mão-de-obra indígena para a produção açucareira.
d) Os escravos africanos que eram trazidos para o trabalho com a cana pertenciam ao mesmo grupo étnico para melhor dinamizar a produção.
e) Os escravos que serviam a Casa Grande eram apenas os indígenas porque os africanos trabalhavam exclusivamente no campo.

15ª  QUESTÃO
Para o historiador Luis Felipe Alencastro, Maurício de Nassau defendia que sem o tráfico negreiro e os portos angolanos, o Brasil holandês
seria “inútil e sem frutos para a Companhia das Índias”. Assinale a ÚNICA alternativa INCORRETA.

a) O Brasil teve forte presença em Angola e no Golfo da Guiné explorando a escravização do povo africano, que só começou a declinar a
partir de 1850 com a proibição do tráfico negreiro.

b) Sabedores da importância de ter escravos, os holandeses capturaram entrepostos comercias de ouro e escravos dos portugueses no
litoral africano, após tomarem Bahia, Olinda e Recife, entre 1624 e 1630.

c) Para Portugal era vital usar a mão-de-obra escrava, tanto que tentou um acordo com a Holanda, para que ambos acessassem o comércio
angolano, e, fracassando, enviou uma frota para tomar Angola das mãos dos holandeses.

d) Mesmo com Nassau defendendo o tráfico de escravos, o governo holandês não o utilizou, convencido de que os investimentos nas
colônias só dariam retorno se a mão-de-obra assalariada fosse usada.

e) Era forte a influência brasileira sobre Angola. No século XIX existia lá um “partido” que defendia os interesses dos escravistas do Império
brasileiro. No Brasil, havia o “partido angolano”, que defendia a anexação de Angola ao Brasil.

16ª  QUESTÃO
“O mulato, em diversas ocasiões, foi no Brasil escravocrata o produto de relações por vezes espontâneas entre o colonizador português e a
escrava vinda da África. Às vezes estas relações terminavam por envolver afetividade, companheirismo, privilégios para as negras escravas
que fossem mães de mulatos filhos do senhor. Outras vezes despertavam ciúmes doentios e de resultados funestos com vinganças ou
hostilidades das esposas brancas.” (José D’Assunção Barros. A construção social da cor. RJ. Vozes. 2009. p. 104)

Assinale a alternativa correta:

a) Mulatos e negros sempre e em todas as situações ocupavam o mesmo espaço na hierarquia social da colônia.
b) A mulher negra raramente sofria a sujeição amorosa ou sexual do branco colonizador.
c) O mulato não podia ser criado na casa do senhor branco nem receber nenhuma instrução.
d) Os mulatos não tinham as suas fraternidades próprias, participavam exclusivamente das irmandades dos negros.
e) O mulato frequentemente expressava o desejo de se afirmar como diferença nova, em separado da diferença negra, vestiam-se de um outro

modo, afastavam-se dos marcadores étnicos que poderiam lembrar etnias e nações africanas.
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17ª  QUESTÃO
Sobre a pecuária no período colonial, é correto afirmar:

a) O gado e a cana-de-açúcar foram os pilares da exportação para o mercado europeu, fortalecendo a elite colonial do Nordeste do Brasil.
b) Destinava-se ao mercado, principalmente para atender a demanda européia.
c) O charque era um produto destinado exclusivamente à elite colonial.
d) Desde o século XVIII, a criação de mulas foi inibida devido à construção de ferrovias na região das minas.
e) O uso de carne bovina na alimentação não era muito apreciado, geralmente o gado fornecia apenas o couro.

18ª  QUESTÃO
Durante o século XVI a Capitania Real da Parahyba foi criada, conquistada e ocupada.
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a alternativa correta:

(1) Potiguaras

(2) Cariris

(3) Tabajaras

(4) Tapuias

(    ) Povo que vivia à margem esquerda do Paraíba até a serra da Ibiapaba, no Ceará. Foram aliados dos franceses na
Bahia da Traição.

(    ) Povo que ocupava as terras do interior da Paraíba. Utilizavam machados de sílex e praticavam artesanato. Produziam
peças de Cerâmicas e tecidos de caroá.

(    ) Povo que vivia em tabas ao Sul do Cabo Branco. Aliados dos portugueses na Conquista definitiva da Paraíba.
(    ) Povos tribais que invadiram a Paraíba em 1718, vindos do Ceará.

a) 1, 2, 3, 4
b) 4, 3, 2, 1
c) 2, 1, 4, 3
d) 3, 1, 4, 2
e) 4, 1, 2, 3

19ª  QUESTÃO
Analise as proposições a seguir:

I - Apesar dos portugueses terem tido no aprisionamento de indígenas a grande força motriz para explorar a região de floresta equatorial,
o extrativismo vegetal tornou-se a mais importante atividade econômica da região.

II - O reino português interessado nas drogas do sertão criou incentivos por meio da concessão de privilégios fiscais e isenção de impostos
para a sua exploração.

III - Na ocupação da Amazônia também foi importante a presença de religiosos - jesuítas, franciscanos e carmelitas - nas missões por eles
fundadas.

Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões)

a) I e III, apenas.
b) II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
e) III, apenas.

20ª  QUESTÃO
A emancipação política brasileira é um processo que se iniciou bem antes de 1822 e foi além. Com a chegada da família real em 1808, surgem
as primeiras insatisfações e, uma vez conquistada a independência, iniciou-se longa luta pela sua consolidação. Assinale a única alternativa
CORRETA.

a) Uma das causas da independência é a recusa lusitana em aceitar que os parlamentares brasileiros, nas Cortes Lusas, defendessem seus
interesses, além de querer reduzir o Brasil a sua antiga condição de colônia. A determinação das Cortes, em fins de 1821, para que Pedro
I retornasse a Portugal só acelerou o processo.

b) O Dia do Fico (9 de janeiro de 1822) não é causa da ruptura entre brasileiros e portugueses. Ao insistir em ficar, Pedro I assumia a defesa
dos interesses de Portugal no Brasil.

c) O ato da independência era desnecessário. Em maio de 1822 o rei de Portugal anuiu a ordem de Pedro I de não aceitar os decretos vindos
da Corte de Lisboa e não fez menções contra a convocação da Assembléia Constituinte no Brasil.

d) Como os movimentos pró-independência eram constitucionalistas, Pedro I encerrou agitações sociais ao convocar a Assembleia
Constituinte dias após o ato da independência, dando plenos poderes para um Conselho de Estado redigir o projeto constitucional.

e) A Confederação do Equador, de 1824, não se relaciona com as insatisfações frente ao autoritarismo do imperador Pedro I. Os revoltosos
queriam criar, no Brasil, uma república federativa tal qual a dos Estados Unidos da América.
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21ª  QUESTÃO
Considerando as rebeliões regenciais, analise as proposições a seguir:

I - O descontentamento com o centralismo político foi deflagrador da Sabinada que ocorreu na Bahia e teve a participação ativa de líderes
urbanos que se manifestaram abertamente em jornais, panfletos e se reuniam em lojas maçônicas.

II - No interior do Nordeste eclodiu uma rebelião, Guerra dos Cabanos, movimento restaurador, ocorrido entre 1832 e 1835 nas regiões da
Zona da Mata pernambucana e no Norte de Alagoas. De âmbito rural, teve a participação de vários segmentos sociais. Lutavam pela
restauração de D. Pedro I e pela defesa da religião católica.

III - A Guerra dos Farrapos aconteceu no Sul do país e se estendeu por dez anos. Tinha como reivindicação a autonomia federativa e a
implementação de uma república separatista.

Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões):

a) II, apenas. d)   I, apenas.
b) I e III, apenas. e)   I, II e III.
c) III, apenas.

22ª  QUESTÃO
A Revolução Praieira foi um levante armado, autonomista e federalista e, para muitos, republicano. Acontecido entre 1848 e 1849 na
província de Pernambuco, foi um movimento com objetivos claros que ameaçavam a ordem social do Império brasileiro. Assinale a única
alternativa INCORRETA.

a) Mesmo irrompendo no reinado de Pedro II, a Praieira pertence ao ciclo das agitações da minoridade e reflete inquietações sentidas em
outros Estados, onde, em geral pelas armas, se buscavam soluções não monárquicas para problemas institucionais do país.

b) Longe das influências dos movimentos de 1817 e 1824, os praieiros descartavam a mobilização das massas, preferindo as operações de
assalto ao poder. Foi assim que conseguiram sublevar várias províncias pernambucanas e invadir e tomar a capital, Recife.

c) A Praieira repercutiu, no Brasil, ideias de revoluções acontecidas na Europa em 1848. No “Manifesto ao Mundo”, se reivindica o voto livre
e universal, a liberdade de imprensa, a autonomia dos poderes constituídos, além da extinção do Poder Moderador.

d) A Praieira lutava pela Convenção Nacional, uma espécie de Assembléia Constituinte, que soberanamente tomaria decisões como substituir
o sistema monárquico pelo republicano.

e) Ao longo da década de 1840, os radicais do Partido Liberal Recifense usavam o Jornal Diário Novo, localizado na Rua da Praia, para
veicularem suas ideias liberais e a necessidade de um ato revolucionário. Em pouco tempo, passaram a ser chamados de “praieiros”.

23ª  QUESTÃO
A historiografia norte-americana trata com minudência da batalha de Little Big Horn, onde o General Custer morreu. Já em “Enterrem meu
coração na curva do rio”, de Dee Brown, a questão indígena e a ocupação do oeste dos EUA é vista pela ótica oposta à do “mocinho branco
que ganhava do bandido de pele vermelha”. Assinale a alternativa CORRETA.

a) Ao assumir a presidência dos EUA, Andrew Jackson pediu ao Congresso que definisse um número de índios para permanecer no oeste
e uma política de imigração para enviar o excedente da população indígena para países da África e da Ásia.

b) Os iroqueses são, tanto quanto o Exército, responsáveis pelos massacres sofridos por Sioux e Apaches, pois viam na aniquilação dessas
nações a chance de terem para si os territórios considerados sagrados para todas as nações indígenas.

c) Nações indígenas dos EUA, como Sioux e Apaches, recusavam a política indigenista do governo, que via na desconstrução da identidade
dos índios e na desmistificação das terras sagradas meios para explorar as riquezas do território oeste.

d) O Congresso americano votou, em 1834, uma lei tida como a sentença de morte dos índios dos EUA. Ela determinava o recolhimento deles
a uma diminuta faixa de terra a oeste do rio Missouri e permitia que brancos caçassem e comercializassem produtos nas reservas.

e) Os cherokees, versados no comércio e em negociações políticas, sobreviveram aos ataques do Exército dos EUA. Resistiram a mais de
cem anos de guerras e ainda lucraram bastante vendendo armas, uísque e peles de animais para os colonos brancos.

24ª  QUESTÃO
Em 1890, o escritor cearense Rodolfo Teófilo afirmava no livro “A fome” que “A peste e a fome matam mais de 400 por dia! Crianças mortas
são conduzidas pelos encarregados de sepultá-las que vão recolhendo-as em um grande saco (...) e, ensacados os cadáveres, é atado o
sudário de grossa estopa a um pau e conduzido para a sepultura”. Sobre a seca que secularmente assola o Nordeste brasileiro, assinale a
alternativa CORRETA.

a) A “indústria da seca” surgiu na década de 70 do século XX, quando a televisão se tornou um meio de comunicação de massa. Os canais
de TV usavam a seca como forma de atrair a audiência das populações que viviam nas cidades interioranas do Brasil.

b) Relatos de períodos de seca na colonização não são críveis, pois até metade do século XVII os índios habitavam o semiárido nordestino
e não praticavam o desmatamento indiscriminado.

c) A “Grande Seca” de 1877 não teve os efeitos relatados na literatura. Eles foram somatizados para que governadores de estados atingidos
conseguissem verbas do governo federal, alimentando assim a “indústria da seca”.

d) Após a seca de 1877, autoridades do Império criaram a Inspetoria de Obras Contra a Seca (IOCS), que construiu um canal que levava água
do Rio São Francisco para o Polígono das Secas. O canal diminuiu em grande medida os efeitos das secas de 1915 e 1932.

e) Migração é consequência da seca. Entre os séculos XIX e XX contingentes de nordestinos partiram para a Amazônia em busca de terras
e melhores condições de vida. É aqui que o termo retirante passa a ser largamente utilizado.
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25ª  QUESTÃO
“Manchete do jornal carioca Gazeta da Tarde, 15 de novembro de
1889:

Viva a República!
A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra em nova fase.
Pois pode-se considerar finda a Monarquia, passando a regime
francamente democrático com todas as consequências de
liberdade(...)
Assim desaparece a única Monarquia que existia na América e,
fazendo votos para que o novo regime encaminhe a nossa pátria a
seus grandes destinos, esperamos que os vencedores saibam legitimar
a posse do poder com o selo da moderação, benignidade e justiça,
impedindo qualquer violência contra os vencidos e mostrando que a
força bem se concilia com moderação. Viva o Brasil! Viva a
Democracia! Viva a liberdade!” (Cit. José Alves de Freitas e Célio
Ricardo Tassinafo. História Geral e do Brasil. SP. Harbra. 2006. p. 566)

Assinale a alternativa correta:

a) Liderados pelos cafeicultores do Oeste paulista, vários
segmentos da sociedade brasileira, de ideal republicano, se
organizaram e fundaram em 1873 o Partido Republicano Paulista
(PRP).

b) O movimento republicano teve ampla participação popular e
contou com o apoio total da população do Rio de Janeiro no
acompanhamento da tropa que proclamou a república.

c) Apesar da libertação dos escravos em 1888, os cafeicultores do
Vale do Paraíba continuaram a apoiar a Monarquia, devido a ideias
positivistas.

d) A implantação da república foi um acontecimento previsível e
obra do único grupo homogêneo – o exército – inspirado por
ideais positivistas.

e) As classes médias urbanas da sociedade brasileira, inspiradas
por ideais patrióticas e positivistas, não apoiaram o movimento
republicano.

26ª  QUESTÃO
Em 2008, comemoraram-se os 100 anos de culto da Umbanda no
Brasil. Fruto de um encontro multicultural, ela enfrentou preconceitos
e perseguições até deixar de ser “coisa de gente ignorante” e passar
a compor o quadro das religiões brasileiras. Assinale a única
alternativa INCORRETA.

a) No início do Estado Novo (1937) a repressão à Umbanda se
intensificou. As Sessões de Tóxicos e Mistificações reprimiam
as práticas tidas como charlatanismo e curandeirismo. A Umbanda
era enquadrada em 3 artigos do Código Penal da época.

b) A umbanda nasceu do amálgama de manifestações das culturas
ameríndias com as influências da catequese jesuítica, das religiões
africanas, além da doutrina kardecista.

c) Os umbandistas têm seus cultos no rol das religiões brasileiras,
ao contrário dos cultos africanizados que exaltam a tradição nagô.
Na Umbanda, os orixás exercem funções tanto de santos católicos
como de deuses da mitologia grega.

d) A Umbanda foi criada pelos escravos como uma reação à opressão
que lhes era imposta. Ao associarem cada uma de suas entidades
a cada um dos santos da Igreja Católica, estavam simulando que
consentiam a dominação dos colonizadores brancos.

e) Encontra-se na história da Umbanda componentes que
contribuíram para a formação do povo brasileiro, nascido do
encontro das culturas ameríndias, européias e africanas. Também
na Umbanda se percebem elementos de resistência à dominação
de origem colonial.

27ª  QUESTÃO
Em “Literatura como Missão” o historiador Nicolau Sevcenko fala
de um promitente Rio de Janeiro que, no início do século XX, exercia
o papel de intermediador dos recursos vindos da economia cafeeira,
além de ser o centro político do país. Assinale a alternativa
INCORRETA.

a) A democratização do crédito, imposta pelo Encilhamento, impediu
a aproximação do Rio com centros comerciais do mundo, pois
sua população era majoritariamente de ex-escravos desabituados
ao consumo, e os hábitos rurais obstavam uma pretensa visão
cosmopolita.

b) Núcleo da maior rede ferroviária do Brasil, o Rio conectava-se
com o Vale do Paraíba, São Paulo, Mato Grosso, os Estados do
Sul, e complementava sua transmissão viária com o comércio de
cabotagem para o Nordeste e o Norte até Manaus.

c) As finanças pátrias convergiam para o Rio. As maiores casas
bancárias nacionais e internacionais, o Banco do Brasil e a maior
Bolsa de Valores do país estavam lá sediados. Com a maior
população do Brasil, fornecia às suas indústrias um amplo
mercado consumidor e de mão-de-obra.

d) Entre os séculos XIX e XX, o Rio era o 15° porto do mundo em
volume de negócios. O aumento das importações e do comércio
de cabotagem compensou a concorrência feita pelo Porto de
Santos, que recebia toda a produção cafeeira do Oeste paulista.

e) O desenvolvimento das atividades econômicas contribuiu
sensivelmente para que o Rio assumisse o posto de maior centro
cosmopolita da nação. E isso propiciava um íntimo contato com
a produção e os comércios da Europa e dos Estados Unidos.

28ª  QUESTÃO
Entre 1912 e 1916, ocorreu uma revolta camponesa num território
entre o Paraná e Santa Catarina. A Guerra do Contestado teve um
forte cunho social e colocou o sertanejo analfabeto e místico no
centro dos acontecimentos. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Contrariando a Lei de Terras de 1850, camponeses foram expulsos
de suas terras para que a Brazil Railway Company construísse
uma estrada de ferro entre São Paulo e o Rio Grande. Isto
contribuiu fortemente para as revoltas que se seguiram.

b) A questão no Contestado não foi a insatisfação camponesa e sim
a disputa por um território, rico em ervais nativos, entre Santa
Catarina e Paraná, que armavam grupos e concediam terras a
colonos para garantir a ocupação da área em litígio.

c) O messianismo é forte característica do Contesta. Os sertanejos
criam num mundo melhor com a vinda de um salvador. Os
“monges” João Maria D´Agostini e João Maria de Jesus pregavam
o desprezo aos bens materiais, faziam profecias e criticavam o
regime republicano.

d) Derrotados, os sertanejos renderam-se às forças legalistas. Uns
foram enviados ao Paraná para fazer roçados ou coletar mate e
outros foram presos em campos de concentração ou em colônias
agrícolas. Muitos foram assassinados para desencorajar futuros
movimentos.

e) Os rebeldes do Contestado adotavam a tática de guerrilha e
aproveitavam os acidentes do terreno para armar emboscadas.
Eram excelentes esgrimistas e usavam uma rede de “espiões”
que traziam informações sobre a movimentação das forças
legalistas.
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29ª  QUESTÃO
Após a rendição alemã, Churchill (Reino Unido), Truman
(EUA) e Stálin (URSS) foram, entre julho e agosto de 1945, à
Conferência de Potsdam para tratarem de questões
importantes como as relações entre os países no pós-guerra.
Assinale a alternativa CORRETA.

a) Em Potsdam, Stálin defendeu que a Alemanha tivesse
autonomia para se reorganizar, pois a queria no bloco
socialista. Truman e Churchill foram radicalmente contra
e a Conferência acabou sem que decisões fossem
tomadas.

b) Não havia, em Potsdam, desgastes na aliança (de junho
de 1941) para derrotar a Alemanha. A guerra seguia e os
aliados se encontravam para darem um ultimato ao Japão,
que resistia no Pacífico.

c) Em Potsdam, o desgaste entre os aliados era notório.
Assim mesmo eles dividiram a Alemanha em quatro zonas
de ocupação, criaram um Conselho de Ministros de Relações Exteriores, redefiniram fronteiras e fizeram acordos de paz com países como
a Itália.

d) A Conferência de Potsdam aconteceu para que se transmitisse ao mundo a certeza do término da 2ª Guerra. Nela nada foi tratado, pois as
diretrizes político-econômicas já tinham sido tomadas nas Conferências de Teerã (1943) e Ialta (fevereiro de 1945).

e) A única decisão em Potsdam foi a de instalar um tribunal internacional, na cidade alemã de Nuremberg, para julgar os criminosos de guerra
nazistas.

30ª  QUESTÃO

Eduardo Baptistão

“Creio em Getúlio Vargas, todo poderoso, criador das leis trabalhistas, creio no Rio Grande do Sul e no seu
filho, nosso patrono o qual foi concebido pela Revolução de 30, nasceu de uma Santa Mãe, investiu sobre
o poder de Washington Luiz, foi condecorado com o emblema da República, desceu ao Rio de Janeiro ao
terceiro dia, homenageou os mortos, subiu ao Catete e está hoje assentado em são Borja, donde há de vir
julgar o General Dutra e seus ministros. Creio no seu retorno ao Palácio do Catete, na comunhão dos
pensamentos, na sucessão do Presidente Dutra por toda a vida. Amém.”

Cuíca de Santo Amaro. Deus no Céu e Getúlio na Terra.
Revista Brasileira de Folclore, 1972.

Os versos, feitos na campanha “Queremista”, defendiam a volta de Getúlio Vargas ao poder. Estamos tratando do entreato democrático que
se iniciou com o governo de Dutra, em 1945, e foi encerrado pelo Golpe Militar de 64. Analise as questões abaixo, verificando se são
verdadeiras ou falsas, a assinale com V ou F, respectivamente.

(    ) Com o suicídio de Vargas, em 1954, o vice-presidente Café Filho assumiu e logo renunciou por causa de problemas de saúde e da
efervescência política. Até que Juscelino Kubitschek fosse eleito e empossado, a solução foi a decretação de um estado de sítio
comandado pelos militares.

(    ) Em torno de Vargas houve duas campanhas: a de 1945, quando ainda era presidente, defendendo sua permanência no poder – o
“Queremismo”; e após sua deposição, pedindo a sua volta ao poder com a palavra de ordem “Ele voltará”.

(    ) Entre 1945 e 1964, só o governo de Vargas conseguiu implementar uma política econômica desenvolvimentista e não enfrentou turbulências
político-militares. Os governos de Dutra, Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart foram pontuados pelos dilemas da guerra fria, pelas
crises econômicas e pelas instabilidades do sistema democrático.

(    ) Vargas lançou-se candidato a presidente com um tom trabalhista e anticapitalista. Colocava-se como o salvador das massas do domínio
burguês, com um novo plano nacional de emprego e aposentadoria. Sua articulação era, também, para impedir a UDN de chegar ao poder
central do país.

Assinale a alternativa correta:

a) V, V, F, F
b) F, F, V, V
c) V, V, F, V
d) V, F, V, F
e) F, V, F, V
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31ª  QUESTÃO
Em 1960, intelectuais franceses lançaram a “Declaração sobre o direito à insubmissão na Guerra da Argélia” ou “Manifesto dos 121”, que
acusava a violência promovida pelo Exército francês para reprimir movimentos pró independência da Argélia. Analise as questões, verificando
se são verdadeiras ou falsas, e indique com V ou F, respectivamente.

(    ) A guerra colonial ocorreu sob censura e opressão na Argélia e na França. Na colônia, utilizava-se a tortura e o massacre de civis. Na
metrópole, soldados que se recusavam a ir à guerra e civis que apoiavam os combatentes argelinos eram presos.

(    ) A esquerda francesa, liderada por Jean-Paul Sartre, era contra apenas os métodos de repressão empregados pelo governo na Argélia.
Mas era favorável à manutenção da colônia africana por considerar que a cultura francófila deveria ser “exportada” para países
subdesenvolvidos.

(    ) Enquanto a Frente de Libertação Nacional (FLN) lutava por um governo socialista, o Movimento Nacional Argelino (MNA) queria
seguir a política do general francês Charles de Gaulle. Isso acabou gerando duas guerras: uma contra a França e outra entre as duas
organizações.

(    ) A guerra na Argélia acabou quando os franceses se retiraram para investir na ocupação do Camboja. A FLN e o MNA, destruídos,
tiveram que aceitar a composição de um governo popular democrático que redundou em um sistema multipartidário que rapidamente
fracassou.

Assinale a alternativa correta:

a) V, V, F, V
b) V, F, V, F
c) F, F, V, V
d) V, F, F, V
e) F, F, F, V

32ª  QUESTÃO

No final dos anos 60, os estudantes, reprimidos pela ditadura militar, utilizam a Música Popular Brasileira (MPB) para se expressarem. Artistas,
e movimentos como a Tropicália, usavam os festivais para exprimirem suas ideias com um teor bem mais social e cultural do que político-
engajado. Assinale a alternativa CORRETA.

a) Mesmo contra o regime militar, o tropicalismo era contracultural. Ligava-se mais ao movimento do Maio de 68 do que às doutrinas de
esquerda vigentes à época. Foi reprimido pelos militares pelas atitudes irreverentes e constrangedoras que criava e pelos estudantes de
esquerda que o tinham como alienado.

b) O Cinema Novo e o Teatro Oficina eram despolitizados. Suas preocupações eram de ordem estética e lançavam mão do discurso dos
modernistas de 1922 para criticar os nacionalistas, esquerdistas e tradicionalistas.

c) A Bossa Nova e o Tropicalismo surgiram para que artistas se opusessem à Jovem Guarda, tida como limitada por utilizar o rock como forma
de expressão e por ser nitidamente apolítica.

d) Ao lançar “Caminhando”, Geraldo Vandré não estava preocupado com questões políticas. Seu objetivo era se contrapor a tudo que
considerava um distanciamento da verdadeira MPB e das raízes plantadas por João Gilberto e Tom Jobim.

e) A politização da obra de Chico Buarque foi forjada nos Movimentos de Cultura Popular da UNE, que precisava de um artista famoso para
usar como símbolo em suas lutas contra a ditadura militar.

“Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês são a mesma
juventude que vai sempre, sempre, matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem! Vocês

não estão entendendo nada, absolutamente nada (...) Eu quero dizer ao júri: me
desclassifique ... eu não tenho nada a ver com isso ... Gilberto Gil está comigo ... nós

estamos aqui para acabar com o festival e com toda essa imbecilidade que reina no Brasil
... nós tivemos a coragem de entrar em todas as estruturas e sair de todas ... se vocês forem

em política como são em estética, então estamos feitos!”

Discurso de Caetano Veloso, no III Festival da Canção de 1968, enquanto a platéia o vaiava na apresentação da música
“É proibido proibir”.
In: Motta, Nelson. Noites Tropicais. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.
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33ª  QUESTÃO
Em julho de 1969, uma nave espacial norte-americana pousava em solo lunar. A corrida espacial se
iniciara na década de 50, quando os soviéticos colocaram o primeiro satélite artificial - Sputnik I - em
órbita da Terra. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) As viagens espaciais trouxeram benefícios. As naves eram usadas como laboratório para se
testarem materiais usados na Terra, como o velcro, a energia solar, a tecnologia digital e o sistema
de telemetria.

b) Seguindo a lógica da Guerra Fria, John Kennedy anunciou ao Congresso, em 1961, que os EUA
enviariam um homem à lua, e o trariam de volta à Terra, até o fim da década para “não verem o satélite natural da Terra sob uma bandeira
hostil e sim sob uma de liberdade e paz”.

c) Custos altos e acidentes puseram em risco os voos espaciais. A NASA consumiu algo em torno de 30 bilhões no projeto da viagem à lua,
o que levou Kennedy a propor ao líder soviético, Nikita Khrushchev, uma cooperação financeira entre as duas potências.

d) Os EUA lançaram o Projeto Apolo para desviar a atenção da opinião pública internacional sobre a Guerra do Vietnã, que desgastava a
imagem que os norte-americanos cultivavam de defensores da liberdade e da democracia.

e) Ir à lua era primordial para os EUA, pois se equiparariam aos soviéticos, pioneiros na corrida espacial. Além do Sputnik 1, tinham lançado
a cadela Laika (no Sputnik 2) e a sonda Lunik-2, além do feito de enviarem Yuri Gagarin, no Vostok-1, para um voo em órbita da Terra.

34ª  QUESTÃO

AS RIQUEZAS DO BRASIL
(Durval Vieira e Tony Dim)

Eu quero gasolina pro meu carro
Eu quero transitar por este solo
Diga pros árabes que eu não enrolo
Eu dou um saco de farinha
num barril de petróleo

Diga pra eles que eu mando ferro
Eu mando açúcar, mando samba e
mando viola
E mando jogador de bola igual ao Pelé
Mando banana e mando melancia
Eu mando coco da Bahia e queijo de Minas

E vou mandar um avião cheio de batata
e meia dúzia de mulata em troca de gasolina
Tá bom?

Gringo não sabe subir num coqueiro
Não tira coco e não planta mandioca
Não tem dendê para fazer azeite
Não tem queijo e não tem leite da vaca mococa
Não planta cana e não planta batata,
também não tem mulata bonita e gostosa
Não tem mãe preta pra fazer feitiço
E se quiser ter tudo isso manda um pouco de gasosa, viu?

Genival Lacerda interpretou esta música, que trata da crise de 1973, provocada pelo embargo que os países membros da OPEP (Organização
dos Países Exportadores de Petróleo) impuseram ao fornecimento de petróleo para os Estados Unidos e países europeus. Analise as
proposições:

I - Desde que foi descoberto, no final do século XIX, o petróleo foi abundantemente consumido até que, na década de 1970, se descobriu
que ele é uma fonte esgotável. Isso fez o preço do barril quadruplicar e aumentou o valor do produto primário de países subdesenvolvidos.

II - Os Estados Unidos negaram apoio político e não forneceram armas a Israel na guerra contra nações árabes entre as décadas de 60 e 70.
Isso fez o governo israelense aceitar o convite para compor a OPEP, mesmo composta por países árabes.

III - Um dos principais motivos para a decretação, pela OPEP, do embargo de fornecimento de petróleo às potências mundiais foi o fato de
elas apoiarem a ocupação israelense, em 1973, dos territórios palestinos, durante a Guerra do Yom Kipur.

IV - O surgimento da OPEP valorizou o petróleo por ter unificado o preço do barril. Os membros da OPEP criaram um cartel e controlaram a
oferta do produto no mercado internacional, considerando que ele é um instrumento para exercer pressão sobre as grandes potências.

Estão corretas apenas as proposições

a) III e IV.                                     b)   I, III e IV.                                      c)   II e IV.                                    d)   I, II e III.                                    e)   I e III.
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35ª  QUESTÃO

O século XX na Argentina é pontuado pelos golpes de estado. Desde a década de 1930, governos militares ou não, reformistas ou conservadores,

se revezaram no poder, em geral de forma autoritária. Assinale a única alternativa INCORRETA.

a) A ditadura militar instalada em 1976, ao contrário das ditaduras do Chile e do Brasil, tinha (influenciada pelo peronismo) um viés

reformador e, mesmo adotando a Doutrina de Segurança Nacional, praticamente não utilizava a tortura como forma de repressão política.

b) Já na década de 20, governos da conservadora União Cívica Radical reprimiam os movimentos operários. Isso, além da recessão econômica

de 1929, contribuiu para o primeiro golpe militar argentino em setembro de 1930.

c) Juan Perón, influenciado pelo fascismo italiano, fundou na Argentina o Grupo de Oficiais Unidos. Em 1943 o GOU participou do golpe que

depôs o Presidente Ramón Castilho.

d) Perón esteve no poder de 1946 a 1955 e foi deposto por militares contrários a sua política nacionalista e populista. Voltou ao poder em 1973,

tendo como vice sua esposa Isabelita. Ela assumiu a presidência quando Perón morreu em 1974, e foi deposta no golpe militar em 1976.

e) Entre 1976 e 1983, a Argentina foi governada por 4 juntas militares, que designavam seus presidentes, todos do Exército. Adotaram uma

política liberal, que destroçou o parque industrial, e comandaram a matança de mais de 30 mil argentinos opositores do regime.

36ª  QUESTÃO

No final da década de 70 do século XX, radicais muçulmanos se apresentam ao mundo e enfrentam as duas grandes potências da época – os

Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Em 1979 o Aiatolá Khomeini liderou, no Irã, o golpe de Estado que pôs fim ao regime autocrático do Xá Reza Pahlevi. Lá se implantou um

sistema em que os chefes religiosos comandavam com mão de ferro o Estado e a sociedade.

b) Os Mujahidin entrincheiravam-se nas cavernas do Afeganistão e, apoiados econômica e militarmente pelos EUA, combatiam a invasão do

Exército Soviético ao seu país.

c) Mesmo que Irã e Afeganistão tenham se voltado contra os EUA e URSS, respectivamente, não podemos afirmar que quisessem enfrentar

as duas potências. As motivações muçulmanas eram religiosas e não tinham relação com a conjuntura geopolítica da Guerra Fria.

d) Os Mujahidin derrotaram os soviéticos, forçando-os a sair do Afeganistão, graças às técnicas de combate que utilizavam e aos lançadores

portáteis de mísseis Stinger que, com precisão, destruíam as aeronaves russas.

e) Khomeini utilizava-se da Sharia (lei islâmica) para governar e proclamou os EUA como o Grande Satã. Todo e qualquer produto norte-

americano foi proibido de ser vendido no Irã.

37ª  QUESTÃO

A China integrou o bloco socialista em 1949, rivalizando sua liderança com a extinta URSS. As etapas do processo socialista chinês são

diversas e vão desde a radical planificação econômica até o momento em que os chineses abrem-se ao mundo capitalista, sem abandonar sua

organização política. Assinale a única alternativa INCORRETA.

a) A Revolução Cultural, na década de 60, é tida como o oxigênio da revolução chinesa, pois resgatou tradições milenares e desvalorizou a

origem camponesa do povo, que impedia o desenvolvimento econômico.

b) Ao final da década de 70, a China abre-se ao mundo e ingressa na ONU. Com a morte de Mao Tse-Tung, em 1976, e a exclusão de radicais

maoístas do poder, se iniciou um processo de planejamento intitulado as “quatro modernizações” – indústria, agricultura, defesa e

cultura.

c) Nos anos 80 houve a “desmaoização” na China. Propunha-se repensar o papel desempenhado por Mao Tse-Tung, combatendo o culto

a sua personalidade, e a humanização do regime ao se reabilitaram lideranças expurgadas durante a Revolução Cultural.

d) As relações políticas entre China e URSS foram rompidas no final da década de 50 devido a discrepâncias ideológicas, conflitos fronteiriços

e divergências sobre questões internacionais. Com a ascensão de Gorbachev (em 1985) houve uma reaproximação entre os dois países.

e) O desenvolvimento tecnológico que ajudou a modernizar a China possibilitou a abertura para o Ocidente, como pode ser visto nas

Olimpíadas de 2008. Mas o governo chinês não se descuida dos chamados perigos de uma “excessiva ocidentalização” e mantém rígida

política que visa controlar os hábitos de consumo e informação da sociedade.
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38ª  QUESTÃO
Findo o processo de transição que nos legou a Nova República, o
Brasil teve sua primeira eleição direta para presidente da República
desde 1960. Retomava-se o sistema democrático caracterizado por
eleições corriqueiras e alternância no poder.  Assinale a alternativa
INCORRETA.

a) Associadas ao regime militar e aos fracassos do governo Sarney,
as forças políticas da direita tentavam emplacar candidaturas, até
mesmo a do empresário das telecomunicações Sílvio Santos.
Chegaram ao nome de Fernando Collor, que tinha boa aparência,
um discurso contra a corrupção e era apoiado por ampla maioria
do empresariado brasileiro.

b) Os partidos de esquerda lançaram oito candidatos, mas apenas
Lula e Roberto Freire tinham chances de ganhar. Inicialmente forte,
Leonel Brizola viu suas chances se esvaírem ao negar suas raízes
getulistas, pois visava os votos dos setores conservadores da
sociedade. Com isso, perdeu apoio dos trabalhadores e acabou
em penúltimo lugar, na eleição.

c) De acordo com a Constituição de 88, um sistema político pluripartidário deu lastro às eleições de 89, e correntes políticas diversas
participaram do processo. Como o desgaste do governo Sarney era imenso, todas as forças políticas se diziam de oposição. Ninguém
conseguiu maioria absoluta dos votos, forçando a realização de um segundo turno.

d) Collor fez campanha prometendo modernizar a economia, com políticas liberais, e abri-la aos investidores internacionais. Fugiu dos
debates promovidos pelos canais de TV no 1° turno, fazia discursos de orientação religiosa, se autoproclamava “caçador de marajás” e,
no 2° turno, falava sobre os perigos de um governo de esquerda.

e) Jovens, pouco mobilizados e inexperientes em questões eleitorais, a maioria dos partidos políticos teve dificuldades nas articulações para
a composição de chapas. O resultado disso foram 22 candidaturas para a eleição presidencial de 1989.

39ª  QUESTÃO
Outras crises econômicas, como a que acompanhamos, ocorreram desde que o capitalismo tornou-se hegemônico. Analise as questões
abaixo e atribua V para as verdadeiras e F para as falsas.

(    ) Forte crise econômica se abateu sobre a Europa em 1848, fechando fábricas, desempregando operários e diminuindo salários. Em
consequência, movimentos revolucionários ocorreram em vários países, a exemplo da França com a “Primavera dos Povos”.

(    ) A crise econômica da metade do século XIX fez ruírem as duas principais ideologias na Europa: o liberalismo e o socialismo. Apenas o
nacional-socialismo fortaleceu-se, dando lastro para a criação do nazismo alemão e do fascismo italiano.

(    ) A depressão de 1929 é considerada o mais longo período de recessão econômica do século XX. Ela causou a queda das taxas de
produção industrial, dos preços de ações, do PIB dos países, sem contar com o desemprego em massa em diversas nações.

(    ) A atual crise econômica foi precisamente prevista por Karl Marx em “O Capital”, pois ele afirmava que se o capital é um valor, quando
se desvaloriza acaba se contradizendo, negando sua própria existência.

Assinale a alternativa correta

a) V, F, V, V                                  b)   V, V, F, V                                   c)   F, F, V, V                                   d)   V, F, V, F                                   e)   V, F, F, F

40ª  QUESTÃO
A “gripe suína”, uma pandemia surgida no México, nos lembrou epidemias que assolaram o mundo. Em geral rotuladas de peste, mesmo não
sendo causadas pelo bacilo Yersinia pestis, eram causa de doenças infecciosas devido às condições sanitárias das cidades e ao
desconhecimento da etiologia das doenças. Analise as questões abaixo e atribua V para as verdadeiras e F para as falsas.

(    ) A Peste Negra não é a maior epidemia da história, apesar de ser a mais conhecida. Foi assim denominada por ter surgido no continente
africano, no século XIX. Causou uma mortandade em torno de 10 milhões de pessoas, principalmente em países da Europa.

(    ) A Peste de Siracusa ocorreu quando o exército cartaginês sitiou esta cidade italiana em 396 a.C. A doença surgiu entre os soldados, que
morriam delirando e com dores atrozes. O Império Romano beneficiou-se com essa epidemia, vencendo com facilidade os invasores
cartagineses.

(    ) A pandemia do vírus influenza de 1918 teve duas ondas. Embora contagiosa, a primeira foi branda, mas na segunda espalhou-se pelos
5 continentes. A 1ª Guerra Mundial contribuiu para a gripe espanhola se alastrar pelo mundo, pois tropas de vários países estavam
constantemente em trânsito.

(    ) A Peste Negra do século XIV foi a pior de todas, ceifando 24 milhões de vida só no Ocidente. Assim chamada pelas manchas escuras
na pele dos enfermos, surgiu na Ásia Central e espalhou-se pelo mundo. No Cairo e em Alexandria os mortos eram postos em valas
comuns ou ficavam insepultos.

Assinale a alternativa correta:

a) V, F, F, V                                   b)   V, V, V, F                                   c)   F, V, V, F                                   d)   F, V, V, V                                   e)   F, V, F, V


