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HISTÓRIA  - QUESTÕES de 1 a 15

Esta prova deverá ser respondida,
EXCLUSIVAMENTE, pelos candidatos aos cursos
de Arte-Educação, Ciências Econômicas,
Comunicação Social, Filosofia, Geografia, História,
Letras, Pedagogia, Secretariado Executivo,
Serviço Social e Turismo.

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, identifique APENAS
UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra
correspondente na Folha de Respostas.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- uestão 1
Em 1545, o Papa Paulo III convocou o Concílio de
Trento, uma reunião de bispos e autoridades, que
tinha por finalidade, EXCETO

A) reafirmar todos os dogmas e práticas ritualísticas
vigentes na  Igreja Católica.

B) criar  seminários para uma formação mais rigorosa
do clero, corrigindo-lhe os abusos.

C) reorganizar o Tribunal da Inquisição, como forma
de guiar os fiéis no cumprimento dos dogmas
católicos.

D) fortalecer a hierarquia da Igreja Católica, sem  no
entanto confirmar a supremacia papal.

E) definir que somente a Igreja Católica tinha o poder
de interpretar a Sagrada Escritura.

----------------------------------------------------------------------- Questão 2
“Os escravos negros eram as mãos e os pés do senhor
de engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível
fazer conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho
corrente.”

(Antonil, André João. Cultura e Opulência no Brasil.1711.)

Das razões abaixo, assinale aquela que foi determinante
para a utilização da mão-de-obra negra na colonização
brasileira.

A) Os indígenas não estavam acostumados com a
escravidão e nem sabiam lavrar a terra.

B) Os africanos constituíam a raça que melhor se
adaptava ao trabalho escravo tanto nas minas
quanto nas lavouras.

C) O tráfico de escravos constituiu uma das mais
importantes fontes de lucro para a Coroa
portuguesa.

D) Os indígenas fugiam das fazendas e promoviam
ataques às lavouras dos portugueses.

E) Os negros, ao contrário dos indígenas, revoltavam
e fugiam menos, pois não conheciam o território.

----------------------------------------------------------------------- Questão 3
A Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra em
1688-1689, adquiriu importância fundamental porque

A) implantou a República.
B) instalou a monarquia parlamentar.
C) fortaleceu o poder da Câmara dos Lordes sobre a

Câmara dos Comuns.
D) permitiu a Oliver Cromwell assumir o poder como

“Lorde Protetor”.
E) depôs e executou o rei absolutista Carlos I.
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-----------------------------------------------------------------------  Questão 4
As frases abaixo expressam  idéias de duas correntes
de pensamento que se desenvolveram em função da
Revolução  Industrial.
Escreva nos espaços em branco a letra

L – se a frase expressa as idéias do Liberalismo.
S – se a frase expressa as idéias do Socialismo.

Liberdade de iniciativa econômica e livre
concorrência.
Abolição da propriedade privada e das classes
sociais.
O Estado não deve interferir nos assuntos
econômicos.
Os meios de produção devem pertencer ao
Estado.
Eliminação das desigualdades sociais.

A seqüência CORRETA é

A) L - S - L - S - S
B) L - S - S - S - S
C) S - S - L - S - S
D) L - L - S - S - S
E) L - L - S - S - L

----------------------------------------------------------------------  Questão 5
Em fins da década de 1830, surgiu na Inglaterra um
forte movimento operário, que reivindicava, princi-
palmente, a extensão do direito de voto às camadas
menos favorecidas da população. Este movimento foi
o

A) Ludismo.
B) Socialismo.
C) Cartismo.
D) Marxismo.
E) Sindicalismo.
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----------------------------------------------------------------------  Questão 6
Leia o trecho

“ O imperialismo é fruto da industrialização. Nos países
ricos, onde o capital abunda e se acumula rápido,
onde a indústria se expande de forma constante (...),
onde a agricultura inclusive deve modernizar-se para
sobreviver, as exportações constituem um fator
essencial para a prosperidade pública e as
oportunidades para o capital e a demanda de mão-
de-obra refletem a magnitude do mercado externo.”
(Jules Ferry, Primeiro-ministro da França na década de 1880,
discurso na Câmara dos Deputados em 28 de junho de 1885).

Todas as alternativas abaixo apresentam pretextos
utilizados para justificar a prática imperialista, EXCETO

A) explorar, em benefício  da humanidade, as riquezas
minerais existentes na Ásia, África, Oceania e
América Latina.

B) levar o Cristianismo a sociedades cujas crenças
religiosas admitiam a prática do canibalismo e dos
sacrifícios humanos.

C) cumprir a vontade de Deus, que destinara ao
homem branco o papel de governar as populações
de todas as raças e etnias.

D) assumir a “missão civilizadora”, que atribuía ao
homem branco o dever de levar sua cultura e
religião aos povos considerados inferiores.

E) possibilitar às sociedades de todos os continentes,
a aquisição dos mesmos benefícios que a burguesia
européia possuía.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 7
A crise do liberalismo, evidenciada ao término da
Primeira Guerra Mundial e aprofundada pela Crise de
1929, assinalou a emergência dos regimes totalitários.
Das alternativas abaixo, assinale aquela que
caracteriza a ideologia fascista.

A) defesa das instituições parlamentares.
B) recusa dos princípios anti-racionais de exaltação

da força física e da violência.
C) respeito à existência de diferentes correntes de

pensamento.
D) afirmação do nacionalismo cultuando  a figura do

líder.
E) formação de grupos paramilitares para a defesa

das liberdades individuais.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 8
No processo de independência da Índia, destacou-se
a figura de Mahatma Gandhi, que defendia a

A) desobediência civil como forma de luta.
B) divisão da região em dois países: Índia e

Paquistão.
C) guerra dos indianos contra os ingleses.
D) separação entre muçulmanos e indus.
E) ajuda internacional dos Estados Unidos, como país

mediador.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 9
“Com muita justiça, o ano de 1968 virou algo mitoló-
gico na história do Brasil e do mundo, seja no plano
político ou de costumes. Drogas, sexo, roupas, ca-
belos, música, crenças, tudo isso – e muito mais –
teve uma reviravolta naquele ano.”

(Mouzar Benedito. Revista Fórum,  maio de 2008.)

Todas as alternativas apresentam acontecimentos
ocorridos em 1968, EXCETO

A) o assassinato do líder negro Martin Luther King,
nos Estados Unidos.

B) o golpe militar que levou o general Augusto
Pinochet ao poder, no Chile.

C) a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia.
D) a decretação do Ato Institucional nº 5, no Brasil.
E) as manifestações estudantis na França.
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-----------------------------------------------------------------------  Questão 10
“Em 1985, um reformador apaixonado, Mikhail
Gorbatchev, chegou ao poder como secretário-geral
do Partido Comunista soviético. Não foi por acaso.
(...) Era inteiramente evidente para todos os demais
governos comunistas, dentro e fora da órbita sovié-
tica, a iminência de grandes transformações, embora
não fosse ainda claro, mesmo para o novo secretá-
rio-geral, o que elas trariam.”
(Hobsbawm, E. J. A Era dos Extremos: o breve século XX –
1914-1991. São Paulo. Cia. das Letras, 1995. P.461-462)

Todas as alternativas apresentam repercussões do
governo de Mikhail Gorbatchev, EXCETO o (a)

A) queda do Muro de Berlim.
B) criação, na Polônia, do sindicato Solidariedade.
C) Revolução do Veludo, na Tchecoslováquia.
D) desintegração das “democracias populares” do

Leste europeu.
E) fortalecimento do COMECON.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 11
O Filme O Ano em Que Meus Pais Saíram de Féri-
as, conta a história de uma criança, em Belo Hori-
zonte, que é obrigada a viver com o avô para que
seus pais possam sair de férias, na verdade um eufe-
mismo para esconder a necessidade de fuga. O avô
do garoto morre e este passa a viver com o vizinho,
aguardando ansiosamente a volta dos pais.

O período da história do Brasil retratado no filme é do
(a)

A) Nova República.
B) Estado Novo.
C) República Velha.
D) Regime Militar.
E) Redemocratização.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 12
No Brasil, a história da democracia pode ser contada
pelos jovens, que sempre tiveram grande participa-
ção nas mobilizações populares, enfrentando a cen-
sura e a violência. Em 1992, esses mesmos jovens
participaram de um dos movimentos mais significati-
vos da Nova República, que foi a

A) campanha pelas Diretas-Já.
B) manifestação contra as privatizações.
C) campanha pela aprovação da lei da Anistia.
D) marcha dos Cem Mil contra o governo de Fernando

Henrique Cardoso.
E) manifestação em favor do impeachment do

presidente Fernando Collor.

18

-----------------------------------------------------------------------  Questão 13
As conseqüências reais do aquecimento global ainda
são incertas e dividem os pesquisadores, mas estu-
dos mostram que seus efeitos podem ser revertidos.
Um conjunto de ações, chamado de “mitigação do
aquecimento global”, já está sendo amplamente de-
batido e difundido.

Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO
pode ser considerada uma ação para atenuar o pro-
blema acima citado.

A) Controle do desmatamento e das queimadas.
B) Ampliação e melhoria dos serviços de transporte

público.
C) Utilização de combustíveis renováveis, como o

xisto betuminoso.
D) Controle das emissões de poluentes dos veículos.
E) Desenvolvimento de aparelhos e equipamentos com

maior eficiência energética.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 14
Leia este trecho de reportagem:

“ Foi uma vitória banhada em lágrimas e mergulhada
na emoção. Depois de 500 anos de história e 113 de
República, a democratização do poder no Brasil no
século XXI é vermelha. (...) 27 de outubro. Cem mil
pessoas lotam a avenida Paulista para ver e ouvir o
novo presidente, que se elegeu com quase 53 milhões
de votos.(...)”.

(Ana Carvalho e Florência Costa, Revista Época.)

Considerando-se as informações desse trecho, é
CORRETO afirmar que, nele, se faz referência à

A) vitória de Fernando Collor, 1º presidente eleito
diretamente após a ditadura.

B) eleição por via indireta, no Colégio Eleitoral, do
presidente José Sarney.

C) festa da vitória já no 1º turno do presidente
Fernando Henrique Cardoso.

D) vitória de Luís Inácio Lula da Silva para o cargo
de presidente da República.

E) vitória de Itamar Franco, ancorada no sucesso
do Plano Real.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 15
A América do Sul vem passando por uma grande
transformação nos últimos anos. A região, com uma
história marcadamente conservadora, experimentou
uma guinada à esquerda. Em muitos países, há go-
vernos encabeçados por políticos com idéias socia-
listas de vários matizes. Em alguns, não houve aban-
dono de programas liberais. Em outros, o socialismo
tem as cores do nacionalismo.

Dos governos abaixo, assinale aquele que é
marcadamente de direita.

A) Rafael Correa, Equador.
B) Álvaro Uribe, Colômbia.
C) Evo Morales, Bolívia.
D) Hugo Chávez, Venezuela.
E) Michelle Bachelet, Chile.
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