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PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 
11) O Islamismo é atualmente uma das grandes 
religiões mundiais. No Alcorão, o livro sagrado 
dos muçulmanos, está contida a palavra de 
Deus, revelada ao profeta Maomé. 
 

 Acerca do Islamismo, analise as afirmações 
a seguir. 
 

l 
 

A poligamia foi muito comum no passado, 
sendo que atualmente está proibida. 

  

ll 

 

Além de normas religiosas, o Alcorão in-
clui preceitos jurídicos, morais, econômi-
cos e políticos. 

  

lll 

 

A crença no juízo final são pontos em 
comum entre o Islamismo e o Cristia-
nismo. 

  

lV 
 

No mês sagrado do Ramadã, todos os 
islâmicos devem cumprir o jejum religioso. 

  

V 

 

A Hégira, para os muçulmano, significa o 
dia em que Maomé morreu e foi sepultado 
em Meca. 

 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV   D ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  V   E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

______________________________________ 
 
12) Na passagem da Idade Média para a 
Modernidade, o renascimento científico, cultural 
e político contemplou novos valores e proce-
dimentos. Sobre esse período, é correto 
afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ As temáticas religiosas foram comple-

tamente banidas da Europa pelos pintores 
renascentistas. 

B⇒⇒⇒⇒ Em sua obra, Nicolau Copérnico refutou a teo-

ria geocêntrica. 

C ⇒⇒⇒⇒ A obra “Utopia” de Thomas Morus enfatiza 

a necessidade de um grande controle da Igreja 
na vida das pessoas. 

D ⇒⇒⇒⇒ “Os Lusíadas”, depois de “Romeu e 

Julieta”, continua sendo uma das principais 
obras de William Shakespeare sobre as nave-
gações inglesas. 

E ⇒⇒⇒⇒ Ao defender suas idéias científicas, Galileu 

Galilei foi preso pela Inquisição italiana e 
queimado em praça pública. 
______________________________________ 
 
13) Acerca do Feudalismo na Europa Medieval, 
marque com V as afirmações verdadeiras e 
com F as falsas. 

(    ) A banalidade era um tributo cobrado do 
servo pelo uso de instrumentos ou bens 
do senhor como: o moinho, o forno e o 
celeiro. 

  

(    ) O modo de produção feudal teve como 
mão de obra predominante os escravos, 
seguindo o modelo de Roma Antiga. 

  

(    ) A sociedade feudal era estamental, ca-
racterizada pela ausência de mobi-
lidade social. 

  

(    ) Nas relações de suserania e vas-
salagem, era o suserano que fazia a 
concessão de terras. 

 

 A sequência correta, de cima para baixo é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V  D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  E ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V 
______________________________________ 
 
14) No final do século XVIII e durante o século 
XIX, surgiram diversas doutrinas que procuram 
justificar a ordem capitalista, condená-la ou 
reformá-la. 
 

 Considerando este contexto analise as afir-
mações a seguir. 
 

l 

 

Em sua obra: A Riqueza das Nações, 
Adam Smith condenava o capitalismo e 
defendia a intervenção estatal na 
economia. 

  

Il 

 

Jean Jacques Rousseau defendia um Es-
tado militarista e que controlasse todas as 
formas produtivas. 

  

lll 

 

Segundo Karl Marx, a união do proleta-
riado era fundamental para a Revolução 
Socialista. 

  

lV 

 

Um dos objetivos do socialismo era atingir 
o Comunismo, que representaria o fim de 
todas as desigualdades sociais e econô-
micas. 

  

V 

 

Com a encíclica Rerum Novarum, a Igreja 
Católica colocava a religião como um 
instrumento de reforma e justiça social e 
pedia um espírito cristão nas relações 
capitalistas  

 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV   D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  V   E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V 
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15) A História latino-americana foi marcada por 
conflitos, intervenções dos EUA, golpes de Es-
tado, crises econômicas e grandes desigual-
dades sociais.  
 

 Acerca do passado e de seus reflexos na 
atualidade da região, é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Para os liberais, a pobreza de muitos paí-

ses da região é o resultado de seu atraso e 
pouca abertura ao mercado mundial. Na visão 
dos críticos dessa versão, a pobreza é, em 
grande parte, reflexo das desigualdades e injus-
tiças da América Latina que produz muita rique-
za que é apropriada por poucos. 

B ⇒⇒⇒⇒ Dezenas de golpes de Estado demons-

tram que grande parte das elites latino-
americanas, civis ou militares, não desejava 
sociedades democráticas e com ampla partici-
pação e representação popular. 

C ⇒⇒⇒⇒ Os EUA, em nome da defesa da demo-

cracia e do livre mercado, apoiaram diversos 
regimes de orientação autoritária. Um dos me-
lhores exemplos disto foi a ditadura chilena de 
Pinochet que derrubou um governo democrati-
camente eleito. 

D ⇒⇒⇒⇒ A integração da região através da UNA-

SUL é uma alternativa para que a região possa 
encontrar caminhos próprios e autônomos para 
seu desenvolvimento. 

E ⇒⇒⇒⇒ Os governos populistas da região repre-

sentaram a visão liberal na condução da eco-
nomia com a privatização de estatais, abertura 
ao capital estrangeiro e acordos comerciais com 
os EUA (NAFTA e ALCA). 
______________________________________ 

 
16) A História da escravidão no Brasil foi 
substancialmente revista e reconstruída nas 
últimas décadas.  
 

 Acerca da visão tradicional sobre este tema  
e das novas abordagens é correto afirmar,   
exceto: 

 
A ⇒⇒⇒⇒ Na visão tradicional e preconceituosa da 

escravidão, um dos motivos da escravidão 
africana era a “natural indolência” dos índios 
que não gostavam nem desejavam trabalhar. 

B ⇒⇒⇒⇒ A abolição da escravidão decorreu da 

atuação e da pressão de organizações huma-
nitárias , dos governos dos EUA e Grã-Bretanha 
e da necessidade de criar uma economia bra-
sileira menos dependente da agricultura de 
exportação. 

C ⇒⇒⇒⇒ Um dos aspectos mais estudados pela 

nova história da escravidão diz respeito às 
inúmeras formas de resistência dos escravos, 

tais como as revoltas e os quilombos que eram 
ignorados pela visão tradicional. 

D ⇒⇒⇒⇒ Uma das estratégias das elites brasileiras 

do século XIX, era através do incentivo à imi-
gração européia realizar o “branqueamento” da 
população brasileira, considerada excessi-
vamente “parda” para os padrões desejados. 

E ⇒⇒⇒⇒ O estudo sistemático da escravidão no 

Brasil contribui para destruir preconceitos e dar 
melhor sentido e imagem à origem étnica de 
milhões de brasileiros. 
 

______________________________________ 
 
17) O Oriente Médio é caracterizado por vários 
acadêmicos e pela mídia em geral como região 
instável e conflitiva. Em muitos casos estas 
explicações não levam em conta a História da 
presença e das intervenções ocidentais na 
região. 
 Sobre o passado e o presente dos conflitos 
no Oriente Médio, marque com V as afirmações 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) O atual estado de Israel foi fundado em 

1948 e desde suas origens teve grande 
apoio de potências ocidentais, em espe-
cial dos EUA. 

  

(    ) Uma das principais características do 
mundo muçulmano é sua fragmentação. 
Vários países são aliados dos EUA, tais 
como a Arábia Saudita e mais recente-
mente o Egito e outros, tornaram-se inimi-
gos dos EUA, como por exemplo, o Irã, 
após a Revolução Iraniana de 1979. 

  

(    ) O antigo Império Turco Otomano foi divi-
dido em áreas de influência europeia ou 
protetorados de França e Grã-Bretanha. A 
construção dos atuais Estados na região, 
portanto, teve ampla correlação com a 
presença ocidental, criando desconfianças 
no campo muçulmano. 

  

(    ) A URSS, durante a Guerra Fria, auxiliou 
militarmente vários países da região como 
o Irã, a Turquia e o Afeganistão. Estes 
países formaram o núcleo da Liga Árabe 
que atacou Israel na chamada Guerra dos 
seis dias. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F 
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18) O cinema vem se constituindo numa im-
portante fonte histórica de reflexão e compa-
ração entre os diversos eventos da huma-
nidade.  
 

 Todos os filmes ou curta metragens abaixo 
abordam aspectos da história do Brasil, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 1492: A conquista do paraíso. 

B ⇒⇒⇒⇒ Guerra de Canudos. 

C ⇒⇒⇒⇒ Aleluia, Gretchen. 

D ⇒⇒⇒⇒ O que é isso companheiro? 

E ⇒⇒⇒⇒ Desterro. 

 
______________________________________ 
 
19) O FMI (Fundo Monetário Internacional) e o 
Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suiça, 
foram identificados por muitos críticos como 
fóruns que claramente defendem os interesses 
dos países ricos e do capitalismo interna-
cionalizado.  
 

 Acerca das origens, atuação e críticas des-
sas duas instituições/fóruns é correto afirmar, 
exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Durante as décadas de 70, 80 e 90 do 

século passado, vários países da América Lati-
na recorreram ao FMI. Em contrapartida, com-
prometiam-se a fazer reformas em suas econo-
mias e finanças que eram aconselhadas pelo 
fundo. 

B ⇒⇒⇒⇒ Para os analistas liberais, o FMI atua de 

forma coerente com as necessidades do mer-
cado e objetiva diminuir os problemas financei-
ros dos Estados. 

C ⇒⇒⇒⇒ Para os críticos do Fórum de Davos, ele é 

elitista e representa a perspectiva mundial do 
grande capital. Em oposição a este fórum foi 
criado o Fórum Social Mundial que iniciou em 
Porto Alegre e já teve diversas edições em vá-
rias cidades do mundo. 

D ⇒⇒⇒⇒ O FMI foi criado na década de 70 do 

século XX, justamente para gerir as economias 
dos países após as crises do petróleo. Sua 
principal função era trazer estabilidade aos 
setores previdenciário, fiscal e comercial para 
que a economia global não fosse prejudicada. 

E ⇒⇒⇒⇒ Recentemente o Brasil quitou todos os 

seus débitos com o FMI e inclusive colocou 
recursos no fundo. Para alguns analistas, isto 
espelha uma mudança no perfil de inserção do 
Brasil no sistema internacional; de devedor o 
Brasil passou a credor. 
 
 
 

20) A queda do muro de Berlim completou 20 
anos em 2009.  
 

 Acerca do significado histórico deste evento 
e dos principais processos históricos que envol-
veram as últimas duas décadas é correto afir-
mar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Para os críticos da versão da “vitória nor-

te-americana” sobre a URSS, o mundo pós-
Guerra Fria não foi de uma nova ordem mundi-
al, mas sim de desordem e de novos problemas 
militares, conflitos étnicos e de ampliação da 
desigualdade e pobreza em várias regiões do 
mundo. 
B ⇒⇒⇒⇒ Para os analistas liberais, a queda do mu-

ro e a posterior desintegração da URSS foram 
interpretadas como uma vitória do capitalismo 
ocidental e de sua principal potência: os EUA. 

C ⇒⇒⇒⇒ A crise econômica do leste europeu dos 

anos 80 do século XX foi o fator fundamental 
para a queda, já que os países da região deixa-
ram de receber ampla ajuda soviética que rece-
biam desde a década de 1950. 

D ⇒⇒⇒⇒ A RPC (República Popular da China) 

tornou-se uma “economia socialista de merca-
do”. Este modelo híbrido atraiu empresas 
ocidentais, fez a China crescer rapidamente e 
até hoje é visto com desconfiança pelos teóricos 
ocidentais que não aceitam a possibilidade de 
sucesso de um modelo como este, que continua 
desafiando a lógica liberal. 

E ⇒⇒⇒⇒ Passados vinte anos da queda do muro, a 

Alemanha unificada é um dos países mais 
representativos da União Européia. 


