HISTÓRIA
01. Considere o enunciado abaixo e as três
propostas para completá-lo.
Os jogos pan-helênicos, que congregavam
povos de todas as cidades gregas, deram
origem às Olimpíadas em 776 a.C.
Naquele contexto histórico, as Olimpíadas
foram importantes porque
1 - contribuíram para a difusão de padrões
de comportamento, crenças e costumes,
no âmbito do território grego.
2 - contribuiram para estabelecer um sistema
de contagem de tempo, à medida que foi
determinado que as Olimpíadas deveriam
ocorrer de quatro em quatro anos.
3 - acentuaram as rivalidades entre as
cidades-estados,
as
quais
foram
fundamentais na difusão das guerras.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas 1.
Apenas 2.
Apenas 3.
Apenas 1 e 2.
1, 2 e 3.

02. Considere o enunciado abaixo e as três
propostas para completá-lo.
A frase latina Civis romanus sum significa ‘Sou
cidadão romano’.
A respeito da noção de cidadania no Império
Romano, é correto afirmar que o cidadão
1 - tinha uma identidade legal, ou seja,
reconhecida pelo Império, através de um
sistema que se pretendia universal.
2 - pertencia à civitas, comunidade civil
romana, palavra da qual derivou o termo
atual “civilização”.
3 - vivia numa sociedade que, apesar de
manter um regime de escravidão,
conferia direitos políticos a todos
segmentos da população.
Quais propostas estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas 1.
Apenas 2.
Apenas 3.
Apenas 1 e 2.
1, 2 e 3.
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03. Diversos fatores motivaram a denominada
‘Crise do século XIV’, ocorrida na Europa da
Baixa Idade Média.
Dentre
esses
corretamente

fatores,

pode-se

citar

(A) a disseminação das guerras pelo
continente europeu, a quebra da
produção de alimentos e a mortandade
causada pela peste bubônica.
(B) a efervescência religiosa das Cruzadas, a
eclosão da Revolução dos Trinta Anos e o
despovoamento do Sacro Império.
(C) a eclosão da Guerra dos Sete Anos, a
conquista da França pelos muçulmanos e
a epidemia de varíola.
(D) a deflagração da Guerra da Sucessão
Espanhola, a dissolução da Liga
Hanseática e a decadência das comunas.
(E) o advento da Reforma Protestante, o
abandono dos arroteamentos e a eclosão
de guerras entre as cidades italianas.
04. O decréscimo populacional dos povos
indígenas instalados no litoral da América
portuguesa durante o século XVI resultou,
entre outros fatores, de surtos epidêmicos.
Considere as afirmações abaixo, relativas a
essa catástrofe demográfica.
I - A dizimação da população indígena gerou
uma crise demográfica e ocasionou o
desaparecimento de grupos ameríndios.
II - Houve inúmeros movimentos migratórios
indígenas, forçados ou voluntários, para o
interior do Brasil; para fugirem das
epidemias e da escravização.
III- O despovoamento do litoral brasileiro
durante o primeiro século de ocupação
conferiu uma dimensão trágica à
colonização.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
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05. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para completá-lo.
A união das Monarquias Ibéricas (1580-1640) foi a solução para uma grave crise político-dinástica
em Portugal diante da morte de Dom Sebastião, que não tinha herdeiros ao trono. Durante sessenta
anos, Portugal foi governado por monarcas da Espanha.
Esse período histórico
1 - fez com que Portugal participasse de sérios conflitos, principalmente aqueles travados pela
Espanha contra Inglaterra, França e Holanda.
2 - determinou o bloqueio econômico dos Países Baixos (Holanda), os quais foram impedidos de
comercializar seus produtos nos portos ibéricos de todo o mundo.
3 - resultou na ocupação e no estabelecimento de uma colônia holandesa no litoral nordeste do
Brasil, por mais de duas décadas.
Quais propostas estão corretas?
(A) Apenas 1.
(B) Apenas 2.
(C) Apenas 1 e 3.
(D) Apenas 2 e 3.
(E) 1, 2 e 3.
06. No bloco superior, abaixo, são citados quatro razões que justificaram a articulação de três
movimentos sociais no período de 1708 a 1789, na região das Minas Gerais; no inferior, são listadas
as revoltas.
Associe o bloco superior ao inferior.
1 - A mobilização partiu dos setores subalternos da sociedade colonial, particularmente de escravos
e libertos, que reivindicavam melhores condições de vida.
2 - A supremacia paulista na região mineradora, foi ameaçada pela chegada de forasteiros.
3 - A criação das Casas de Fundição para a devida cobrança dos quintos e a proibição da circulação
de ouro em pó, levaram à insurreição da população local.
4 - A decadência da produção aurífera e a ameaça da “derrama” sobre os habitantes da capitania
acentuavam a crise do sistema colonial.
( ) Guerra dos Emboabas
( ) Revolta de Vila Rica
( ) Inconfidência Mineira
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A) 2 – 3 – 4.
(B) 4 – 1 – 2.
(C) 3 – 1 – 4.
(D) 4 – 3 – 1.
(E) 2 – 3 – 1.
4
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07. Em relação à invasão espanhola da Vila de Rio
Grande, ocorrida em 1763, é correto afirmar que
(A) o Rio Grande foi reocupado pelos lusosbrasileiros somente após a conquista das
Missões, em 1801.
(B) os portugueses foram retirados do sul do
Brasil pelos espanhois, a fim de que
fossem evitadas novas invasões.
(C) o povoamento de outras localidades do
Continente de São Pedro foi intensificado
a partir da ocupação de Rio Grande.

09. Considere as seguintes afirmações relativas a
crise da monarquia espanhola, no período de
1808 a 1814.
Sobre esse período, é correto afirmar que
I - A formação da Junta de Cádiz, em 1812,
culminou na elaboração do projeto
constitucional, o qual contou com a
colaboração de representantes de todos
os territórios hispânicos.

(D) o governo foi transferido para Porto
Alegre, tendo em vista a instabilidade da
fronteira sul.

II - A Constituição Liberal de 1812 não
contemplou a união de todos os
territórios da monarquia, restringindo a
apenas alguns deles a concessão de
direitos civis e políticos.

(E) os litígios de fronteira somente foram
solucionados com a assinatura do tratado
dos Campos Neutrais.

III- A independência dos domínios hispanoamericanos foi uma consequência do
ímpeto recolonizador de Fernando VII.
Quais estão corretas?

08. Considere o enunciado abaixo e as três
propostas para completá-lo.
A Independência das treze colônias inglesas
na costa leste da América está inserida na
conjuntura das revoluções atlânticas.
A declaração da independência
colônias sustentava que

dessas

1 - todos os homens nascem iguais, sendo
dotados de direitos inalienáveis, como a
vida, a liberdade e a aspiração à
felicidade.
2 - a origem de todo o poder reside no povo,
cabendo a ele a organização de seu
próprio governo.
3 - os direitos inalienáveis deveriam ser
estendidos
a
toda
à
população,
extinguindo-se a escravidão e o
extermínio dos índios.
Quais propostas estão corretas?
(A) Apenas 1.
(B) Apenas 2.
(C) Apenas 3.

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

10. A respeito da Revolta dos Malês, ocorrida na
cidade de Salvador em 1835, é correto afirmar
que ela foi um movimento liderado por
(A) escravos oriundos da África Oriental,
inspirados na independência do Haiti.
(B) escravos e libertos de origem africana,
que professavam a religião muçulmana.
(C) escravos nascidos no Brasil e grupos
excluídos do processo político-partidário.
(D) escravos e índios aldeados no Recôncavo,
que protestavam contra a exploração.
(E) populares que se inspiraram na Revolta
dos Alfaiates.

(D) Apenas 1 e 2.
(E) 1, 2 e 3.
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11. Considere as seguintes afirmações, relativas à participação dos escravos na Guerra dos Farrapos
(1835-1845).
I - Nesta Guerra ocorreu o polêmico episódio conhecido como “Surpresa de Porongos”, o qual
resultou no massacre de muitos escravos.
II - Nos últimos anos da Guerra, os escravos representavam o principal contingente militar dos
rebeldes, em função da dificuldade dos farroupilhas para recrutar soldados.
III- No final desta Guerra, foi assinada a Paz de Ponche Verde, que concedia liberdade aos escravos
que lutaram ao lado dos farroupilhas.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

12. Observe a charge abaixo, publicada na imprensa ilustrada do Rio de Janeiro do século XIX, época
em que ocorreu a Guerra do Paraguai.

Adaptado de: TORAL, André. Imagens em desordem. São Paulo: Humanitas/USP, 2001. p. 180.

Essa charge faz alusão
I - aos efeitos danosos do conflito armado sobre os soldados enviados ao front.
II - ao alistamento voluntário de civis no combate às tropas paraguaias que haviam invadido a
fronteira oeste do Brasil.
III- à prática do recrutamento forçado, habitual na arregimentação de tropas no Brasil Imperial.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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13. A Lei nº 581 do Império do Brasil também
denominada de Eusébio de Queiróz, foi
promulgada em 4 de setembro de 1850. Essa
lei

15. Observe a figura abaixo.

(A) provocou o confisco dos escravos ilegais,
reprimindo e condenando duramente os
senhores de escravos.
(B) determinou que os traficantes fossem
submetidos à jurisdição de um tribunal
especial.
(C) suspendeu por alguns anos o tráfico
transatlântico de escravos, que foi
retomado nas décadas seguintes.
(D) obrigou os donos de escravos a
indenizarem os africanos que ingressaram
no Brasil a partir de 1808.
(E) regulamentou o tráfico de escravos,
permitindo que apenas africanos do sul
do continente pudessem ser trazidos da
África.

14. Em 1918, ocorreu no Brasil uma grande
mortalidade entre a população do país,
ocasionada
pela
epidemia
de
“gripe
espanhola”.
A respeito desse surto epidêmico, considere
as afirmações abaixo.
I - A doença chegou ao Brasil com o afluxo
de imigrantes vindos da Europa.
II - O
cotidiano
dos
brasileiros
foi
profundamente
alterado,
com
o
fechamento de locais públicos e a
proibição de reuniões noturnas.
III- Rodrigues Alves eleito à Presidência da
República em 1918, não pode tomar
posse a 15 de novembro por estar
acometido da “gripe espanhola”.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.

A Semana de Arte Moderna, realizada em São
Paulo em 1922, representou um marco na
cultura brasileira. Tarsila do Amaral trouxe a
público, em 1928, a obra o Abaporu, que
passou a ser representativa do Manifesto
Antropofágico.
Esse manifesto
(A) defendia a migração de europeus para
diminuir a importância dos brasileiros.
(B) propunha a “deglutição” da cultura
europeia remodelada e devidamente
enraizada à terra brasileira, sintetizada na
conhecida frase “Tupi or nor tupi, that’s
the question”.
(C) exaltava a cultura europeia e o
transplante cultural e artístico do Velho
para o Novo Mundo.
(D) valorizava a presença da cultura
estrangeira no Brasil e também a
manutenção de padrões arcaicos.
(E) justificava a mentalidade subserviente e o
sentimento de inferioridade do brasileiro
em relação aos europeus.

(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
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16. A respeito da denominada Revolução
Constitucionalista de 1932, é correto afirmar
que ela significou

18. Observe a charge abaixo, relativa à
administração do presidente João Goulart
(1961-1964).

(A) uma reação da oligarquia paulista, aos
interventores nomeados pelo governo
federal.
(B) uma reação dos membros da oficialidade
militar, descontentes
com os rumos
políticos da República Velha.
(C) uma resposta da elite fluminense aos
desmandos do Governo Provisório.
(D) uma
resposta
da
oligarquia
pernambucana aos interventores federais
nomeados no Nordeste.

Correio da Manhã, 03.10.1962, p. 12.

(E) uma reação do governo sul-rio-grandense
aos desmandos da oligarquia paulista.

A respeito da orientação política do governo
de João Goulart, é correto afirmar que ela
defendia

17. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações abaixo, referentes à participação
brasileira na Segunda Guerra Mundial.

(A) a continuidade do projeto político
getulista, originário de uma dissidência
oligárquica, mas com ênfase nas reformas
sociais.

( ) A entrada dos Estados Unidos na Guerra,
em dezembro de 1941, forçou uma
definição da política externa brasileira.

(B) a implementação de um projeto político
socialista, apoiado nos trabalhadores
urbanos, tendo um cunho revolucionário
acentuado.

( ) A aproximação do Brasil e Estados Unidos
permitiu a instalação de bases militares
norte-americanas na Amazônia.
( ) A entrada efetiva do Brasil no conflito, ao
lado das forças aliadas, ocorreu em
agosto de 1942, quando navios brasileiros
foram
afundados
por
submarinos
alemães.
( ) Com o alinhamento brasileiro ao lado da
frente antifascista, foi enviada à Europa
uma força expedicionária, que lutou na
Itália nos anos de 1944 e 1945.

(C) a hegemonia dos setores conservadores
no cenário político brasileiro, sustentado
pelas oligarquias regionais.
(D) a
expressão
dos
interesses
do
imperialismo norte-americano no Brasil,
interessado em combater uma suposta
influência soviética.
(E) a continuidade da tradicional política
oligárquica da República Velha, assentada
na defesa dos interesses das elites
industriais.

A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A) V – V – V – F.
(B) V – F – V – V.
(C) F – F – V – V.
(D) F – V – V – F.
(E) V – V – F – V.
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19. Observe a charge abaixo.

20. Considere o enunciado abaixo e as três
propostas para completá-lo.
A Guerra do Yom Kippur, ocorrida entre Israel
e os países árabes, em outubro de 1973,
levou o cartel da OPEP – Organização dos
Países Exportadores de Petróleo – a reduzir a
produção de petróleo mundial, até então
abundante e barato, fato que ocasionou a
primeira grande crise energética do Ocidente.
Essa crise

Disponível em:
<http://www.infoescola.com/história>.

Esta charge caracteriza um momento de
confronto ocorrido nos anos 1960 entre o
presidente John Kennedy, dos Estados
Unidos, e Nikita Kruschev, líder da União
Soviética.
Considere os itens abaixo
consequências desse confronto.

sobre

as

I - Preocupação dos Estados Unidos em
isolar Cuba para impedir o crescimento de
movimentos antiamericanos na América
Latina.
II - Apoio da União Soviética para a
consolidação de um regime socialista em
Cuba.

1 - provocou uma forte crise nos países
industrializados, que dependiam do
combustível fóssil.
2 - inibiu uma política de diversificação e de
busca de alternativas energéticas para
superar a grande dependência do “ouro
negro”.
3 - aumentou o preço do barril de U$3 para
U$12 em menos de três meses.
Quais estão corretas?
(A) Apenas 1.
(B) Apenas 2.
(C) Apenas 1 e 3.
(D) Apenas 2 e 3.
(E) 1, 2 e 3.

III- Instalação de mísseis nucleares em Cuba
pela União Soviética, dirigidos para os
Estados Unidos.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.
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21. O processo de descolonização das possessões
portuguesas, ocorrido no último quartel do
século XX, teve início com a chamada
Revolução dos Cravos, que marcou a retirada
lusitana da África.
A esse respeito, considere as seguintes
afirmações.
I - Na Guiné-Bissau, em Angola e em
Moçambique,
os
movimentos
nacionalistas que chegaram ao poder
tiveram apoio soviético e cubano.
II - Na maioria dos novos países, houve
guerras civis pela disputa do poder, com
exceção de Angola, onde os diferentes
movimentos nacionalistas implantaram
um governo de coalizão, marcado pela
conciliação política.
III- A descolonização provocou o retorno a
Portugal de cerca de meio milhão de
pessoas, agravando a situação de crise no
país.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

22. No bloco superior, estão listados quatro
episódios ocorridos nas últimas décadas, os
quais provocaram grande instabilidade
econômica, ameaçando as conexões dos
mercados
internacionais;
no
inferior,
descrições de três desses episódios.
Associe adequadamente o bloco inferior ao
superior.
1 - Moratória Mexicana
2 - Segunda-Feira Negra
3 - Crise Asiática
4 - Crise Russa
( ) O país suspendeu o pagamento de sua
divida externa, causando surpresa na
comunidade financeira mundial, atingindo
posteriormente a América Latina.
( ) Iniciou com a desvalorização do Bath,
levando as demais economias da região
para uma crise que tomou proporções
globais
( ) Milhares de investidores começam a
vender as suas ações ao mesmo tempo
na Bolsa de Nova York devido a uma
especulação e desconfiança generalizada
de manipulação dos índices das ações.
A sequência correta de preenchimento dos
parêntes, de cima para baixo, é
(A) 1 – 3 – 2.
(B) 2 – 4 – 1.
(C) 1 – 3 – 4.
(D) 2 – 1 – 3.
(E) 4 – 2 – 1.
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23. Leia o enunciado abaixo.
O breve século XX acabou em problemas para
os quais ninguém tinha, nem dizia ter,
soluções. Enquanto tateavam o caminho para
o terceiro milênio em meio ao nevoeiro global
que os cercava, os cidadãos do fin-de-siécle
só sabiam ao certo que acabou uma era na
história. E muito pouco mais. Assim, pela
primeira vez em dois séculos, faltava
inteiramente ao mundo da década de 1990
qualquer sistema ou estrutura internacional.
Adaptado de: HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos.
O breve século XX. São Paulo: Cia das Letras,
1995. p. 537.

Com base nesse enunciado é correto afirmar
que o fim dessa era está associado
(A) ao vazamento da usina nuclear de
Chernobyl, na extinta União Soviética;
que encerrou as pesquisas nucleares,
naquele país.
(B) à Guerra do Iraque e à deposição de
Sadam Hussein, fatos que originaram
anos de conflito.
(C) à abertura econômica da República
Popular da China, que cresceu em taxas
galopantes,
desbancando
outras
potências.
(D) à queda do Muro de Berlim, que
representou o fim da Guerra Fria e o
colapso da União Soviética.
(E) ao atentado às torres gêmeas, em
setembro de 2001, episódio que assinalou
o inicio da chamada “Era do terror”.

24. No bloco superior, estão listados os nomes de
cinco países; no inferior, acontecimentos
ocorridos em quatro desses países, nos anos
iniciais do século XXI, os quais descrevem a
ascensão e a consolidação de governos
nacionalistas na América Latina.
Associe adequadamente o bloco inferior ao
superior.
1
2
3
4
5

-

Bolívia
Equador
Peru
Venezuela
Uruguai

( ) A vitória de Ollanta Humala representou a
derrocada das oligarquias tradicionais no
país e a ascensão ao poder de um projeto
de cunho nacional.
( ) O governo de Rafael Correa imprimiu uma
diretriz de independência na política
externa do país, o que implicou na
desocupação da base militar em Manta,
que os Estados Unidos mantinham no
país.
( ) A eleição de Evo Morales representou a
vitória de um projeto político com raízes
indígenas, caracterizado pelo nacionalismo
econômico, expresso no controle dos
recursos naturais.
( ) Após resistir a uma tentativa de golpe de
Estado, o governo de Hugo Chávez
procurou implantar o denominado projeto
“bolivariano”, aproximando-se de Cuba.
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
1
5
3

–
–
–
–
–

2
1
4
3
2

–
–
–
–
–

5
4
3
2
1

–
–
–
–
–

4.
3.
2.
1.
4.

25. Assinale a alternativa que apresenta os países
cujos governos foram destituídos ao longo do
ano de 2011, na denominada Primavera

Árabe.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Moçambique – Egito – Mauritânia
Argélia – Marrocos – Sudão
Líbia – Congo – Angola
Tunísia – Líbia – Egito
Africa do Sul – Tunisia – Etiópia
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