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HISTÓRIA  

Questões de 01 a 06   

01.  Cite duas conseqüências da Revolução Inglesa do século XVII e analise a relação delas 
com o desenvolvimento da economia de escala industrial na Inglaterra.                       

02.   O fascismo e o nazismo integraram um movimento bastante influente na política da 
Europa, nos anos vinte e trinta. Baseado em seus conhecimentos, caracterize 
esse movimento quanto aos aspectos político e econômico.                     



 
HIS. 

 
2 

  

2º VESTIBULAR UFOP 2007 

GRUPO 3    TIPO A  

03.  A segunda metade do século XIX foi marcada pela crise da monarquia no Brasil. 
Apresente e explique pelo menos três fatores que contribuíram para que essa crise 
ocorresse.                      

04.  Caracterize a produção artística e cultural no Brasil, durante o governo militar 
(1964-1985).                           
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05.   Leia o Trecho:  

Mais da metade dos emigrantes brancos para a América do Norte colonial vieram 
como servos contratados; o Caribe francês e britânico também absorveu dezenas 
de milhares destes trabalhadores cativos, que podiam ser comprados a preço mais 
baixo que os escravos. No total cerca de 350.000 servos foram embarcados para 
as colônias britânicas até 1770. Os servos brancos ou engagés podiam ser 
violentamente explorados, mas não ofereciam ao proprietário da plantation a 
oportunidade de construir uma força estável de trabalho. (...) Nas primeiras 
décadas do século XVIII os donos de plantations de tabaco da Virgínia e de 
Maryland também passaram a preferir cada vez mais o trabalho escravo aos 
servos contratados da Inglaterra.

 

BLACKBURN, Robin. A Queda do Escravismo Colonial: 1776-1848. Rio de Janeiro: Editora 
Record, 2002. p.23.   

O autor do texto acima aponta a servidão e a escravidão como formas de trabalho 
compulsório utilizadas nas colônias britânicas e francesas da América. A partir 
dessas considerações:   

A)  Descreva as características da servidão e da escravidão nessas colônias.              

B)  Explique a diferença na utilização de mão-de-obra entre essas colônias e a 
América Espanhola.                  
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06.  O Peronismo, o Cardenismo e o Gaitanismo sempre foram caracterizados como 
expressões políticas típicas dos Estados Latino-americanos, e comumente 
denominados de populismo.  

Analise os contextos sócio-políticos relacionados a esses três fenômenos, explicando 
por que justificam a denominação de populismo.           




