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

HHHHHISTÓRIA � ISTÓRIA � ISTÓRIA � ISTÓRIA � ISTÓRIA � QQQQQUESTÕES de 1 a 15UESTÕES de 1 a 15UESTÕES de 1 a 15UESTÕES de 1 a 15UESTÕES 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 T urismo.

QQQQQuestão 1uestão 1uestão 1uestão 1uestão 1
“Ó mar  salgado, quanto do seu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu
Mas nele é que espelhou o céu.”

(Fernando Pessoa. In: Pazzinato & Senise, 1997, p. 45)

O poema refere-se à participação portuguesa
A) nas Cruzadas da Idade Média.
B) no processo de Reconquista no final da época medieval.
C) na expansão marítima e comercial da Idade Moderna.
D) nas guerras religiosas provocadas pela Reforma

Protestante.
E) no processo de descolonização do século XIX.

QQQQQuestão 2uestão 2uestão 2uestão 2uestão 2
Sobre a colonização do continente americano pelos
ingleses, franceses, portugueses e espanhóis, é
correto afirmar:

A) Estimulou a prática do trabalho assalariado, atendendo
aos objetivos da política mercantilista.

B) Garantiu a formação de impérios coloniais, excluindo
a possibilidade de ações bélicas entre as metrópoles
européias.

C) Assegurou o caráter monopolista da expansão
ultramarina a partir da desobediência às imposições do
Pacto Colonial.

D) Ampliou o caráter autônomo das atividades produtivas
nas colônias de exploração e o caráter dependente nas
colônias de ocupação.

E) Originou dois tipos básicos de ocupação territorial e
aproveitamento econômico: as colônias de povoamento
e as colônias de exploração.

QQQQQuestão 3uestão 3uestão 3uestão 3uestão 3
Ainda que não sendo exclusivamente burguesa,
a Revolução Francesa foi essencialmente
burguesa. Estava-se na era da burguesia
triunfante. (Aquino et al., 1992, p. 131).

A partir dessa afirmação e com base nos
conhecimentos sobre o período final Antigo Regime,
pode-se afirmar que a Revolução Francesa

A) deve ser entendida como uma continuação das revoltas
urbanas e camponesas medievais contra os privilégios
feudais.

B) se constituiu uma revolta das classes dominadas da
França contra o projeto do rei Luís XVI de cobrar
impostos à burguesia.

C) não registrou qualquer participação popular significativa
no seu decorrer, dada a sua característica
essencialmente burguesa e elitista.

D) representou a primeira grande vitória da classe burguesa
no sentido de ocupar o poder político e estabelecer um
Estado favorável a seus interesses.

E) fracassou em seus ideais liberais, face à incapacidade
da burguesia para construir um projeto político
alternativo ao predomínio da nobreza.

QQQQQuestão 4uestão 4uestão 4uestão 4uestão 4
Em relação aos pontos comuns nos projetos das
Conjurações Mineira, de 1789 e Baiana, de 1798,
marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas
falsas.

(  ) Ambas pretendiam a separação política do domínio
português.

(  ) Visavam libertar o comércio e a produção do controle
da Metrópole.

(  ) A abolição da escravatura era uma prioridade.
(  ) Um dos pontos mais importantes nos dois projetos era

a instalação de universidades em todas as províncias.

A alternativa que indica a seqüência correta, de cima
para baixo, é a

A) V  F V F
B) V  V F F
C) F  V V F
D) F  V F V
E) V  F V V

QQQQQuestão 5uestão 5uestão 5uestão 5uestão 5
De acordo com o historiador inglês Eric
Hobsbawn, “as transformações levadas a efeito
pela Revolução Industrial inglesa foram muito
mais sociais que técnicas, tendo em vista que
é nessa fase que se consubstancia a diferença
crescente entre ricos e pobres” . (Pazzinato &
Senise, 2000, p. 94).

Entre as conseqüências da Revolução Industrial,
destaca-se a

A) queda da preponderância política da nobreza.
B) diminuição do predomínio econômico da burguesia.
C) passagem de uma sociedade comercial para o estágio

agrícola.
D) divisão da sociedade em duas classes fundamentais —

burguesia e proletariado.
E) passagem de uma economia baseada no capitalismo

financeiro para o capitalismo intervencionista.

QQQQQuestão 6uestão 6uestão 6uestão 6uestão 6
Segundo Marx, “era necessário tempo e
experiência para o trabalhador aprender a
distinguir a maquinaria de sua aplicação
capitalista e atacar não os meios materiais de

produção, mas a forma social como são
explorados.” (MARX, In: Faria, 1989, p. 24).

O pensamento expresso no texto faz uma crítica
A) ao movimento cartista.
B) à atuação dos luditas.
C) à organização política do proletariado.
D) aos mecanismos de ação dos sindicatos.
E) à greve como instrumento de reivindicação.
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INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, identifique as
afirmativas verdadeiras e, em seguida, marque,
na Folha de Respostas, a letra correspondente à
alternativa correta de acordo com o seguinte
código:
A) I  e I II.
B) II e IV.
C) I, II e V.
D) I, III e V.
E) II, III, IV e V.

QQQQQUESTÕES  de 7  a  10UESTÕES  de 7  a  10UESTÕES  de 7  a  10UESTÕES  de 7  a  10UESTÕES  de 7  a  10

Haveis lido as notícias de Boston? Parece soar
o toque de alarma na América. Imagino o futuro
desse país e creio que uma vintena de impérios
e repúblicas se formam naquele continente, que
se torna demasiado poderoso para permanecer
sujeito às nações semi-esgotadas da Europa.
(Aquino, 1990, p. 116).

A análise do texto e os conhecimentos sobre o
assunto permitem afirmar:

I. O texto se refere à crise do sistema colonial na América
de colonização ibérica, anglo-saxônica e francesa.

II. O autor incentiva as nações colonialistas européias a
resistirem contra as rebeliões anticoloniais da América.

III. O clima de inquietação denunciado pelo autor resulta,
entre outros fatores, da penetração do pensamento
iluminista nas áreas coloniais.

IV. O autor se equivocou na previsão sobre o fracionamento
político e territorial do continente americano, após os
movimentos de independência.

V. O arrocho colonial de Portugal sobre o Brasil impedia
a penetração de idéias de rebeldia contra a Metrópole.

QQQQQuestão 7uestão 7uestão 7uestão 7uestão 7

QQQQQuestão 8uestão 8uestão 8uestão 8uestão 8
Quanto à economia e à sociedade brasileiras, da
segunda metade do século XIX, é correto afirmar:

I. A monocultura se manteve como um dos traços
característicos da economia, no período.

II. A ampliação do trabalho assalariado, em todos os
setores, resultou na intensificação de movimentos
operários.

III. A sobrevivência do caráter colonial, nessa sociedade,
deveu-se à presença da escravidão, do analfabetismo
e do reduzido exercício da cidadania.

IV. A economia brasileira integrava-se ao mercado
internacional na condição de uma economia
desenvolvida.

V. O processo de urbanização e a expansão do setor de
serviços permitiram a constituição de uma classe
média.

QQQQQuestão 9uestão 9uestão 9uestão 9uestão 9

Sobre a Revolução Russa, é correto afirmar:
I.  Os bolcheviques eram a facção que defendia uma

revolução moderada, de caráter liberal, ao lado do Czar.

II.  A situação de miséria social de camponeses e

trabalhadores facilitou a divulgação e o fortalecimento

das idéias socialistas na Rússia do início do século XX.

III.  A eclosão da Revolução de 1917 foi responsável pela

derrota dos países aliados e pelo fim da Primeira Guerra

Mundial.

IV. O confisco da propriedade privada e a estatização da
economia foram traços marcantes na implantação do
socialismo na Rússia.

V.  A vitória da revolução comunista instalou a ditadura do
proletariado, na qual a classe trabalhadora participava
livremente do poder.

QQQQQuestão 10uestão 10uestão 10uestão 10uestão 10
O processo de descolonização na Ásia e na África
resultou

I. da   resistência anticolonialista   nas áreas dominadas
e em setores das populações dominantes.

II. da ação de sociedades filantrópicas e humanitárias.
III. do declínio das velhas nações colonialistas e da

emergência da bipolaridade na política mundial.
IV. da transformação das antigas áreas dominadas em

áreas dominantes.
V. da crescente militarização de todas as áreas

dominadas.

QQQQQuestão 11uestão 11uestão 11uestão 11uestão 11
Considerando-se a expansão do Bloco Socialista
no mundo, durante a Guerra Fria, pode-se concluir:

A) A China realizou a revolução socialista na década de
40, do século XX, e colocou o Japão sob  sua tutela,
durante a da Guerra Fria.

B) A Ilha de Cuba manteve-se distante da influência
soviética, como resultado da severa vigilância dos
Estados Unidos.

C) O eurocomunismo destacou-se na Itália e na Alemanha
Ocidental, inspirado nos  princípios fascistas de partido
único, surgidos durante o nazi-fascismo.

D) A Iugoslávia, com o Marechal Tito, evitou a incorporação
do país ao Bloco Socialista, não participando do Pacto
de Varsóvia.

E) A Tchecoslováquia, a Hungria e a Polônia sofreram
invasões das tropas soviéticas após adotarem o modelo
de socialismo albanês.

QQQQQuestão 12uestão 12uestão 12uestão 12uestão 12
Entre o “milagre econômico” dos anos 70 e os
“planos milagrosos” dos anos 80 e 90, do século
XX, a política econômica brasileira apresentou

A) controle rigoroso da emissão de moeda, dos juros e dos
gastos públicos.

B) programas de desenvolvimento, integrando pequenos
produtores e grandes industriais.

C) capacidade de modernização e  de acompanhamento
das mais avançadas tecnologias.

D) dificuldade nas exportações e declínio no setor de
serviços e de comércio informal.

E) resultados negativos na distribuição de renda e na
diminuição dos desequilíbrios regionais.

QQQQQuestão 13uestão 13uestão 13uestão 13uestão 13
Durante o governo de João Batista Figueiredo,
último presidente do regime militar, foi sancionada
a Lei da Anistia.
Sobre essa lei, é correto afirmar:

A) Autorizou a concessão de indenização aos familiares
dos mortos e desaparecidos durante a Ditadura Militar.

B) Determinou a abertura para o público de todos os
arquivos militares, acumulados durante o regime.

C) Foi o marco inicial do processo de redemocratização
do país, que seria concluído com a eleição direta para
presidente da república.

HIST-



                                                                                                                              14 / UNICENTRO 2007.1

QQQQQuestão 14uestão 14uestão 14uestão 14uestão 14
“Economia globalizada. Virou moda, essa
expressão. Mas será uma coisa para ser
festejada? Se depender da opinião do
economista Ignacy Sachs, nascido na Polônia,
doutorado na Índia e residente em Paris, onde
é diretor do Centro de Pesquisas sobre o Brasil
Contemporâneo da Escola de Altos Estudos
Sociais, não.
Não, porque, segundo ele, a abertura das
economias nacionais tem sido excessiva, o que
‘aumentou o fosso entre ricos e pobres em todos
os países’, fenômeno batizado por ele como
‘terceiro-mundialização’ do planeta. Segundo
Sachs, o processo de globalização está
produzindo uma massa de excluídos, espalhada
não somente pelas favelas e bairros periféricos
das grandes cidades do Terceiro Mundo, mas
também nas esquinas e becos de Paris, Nova
Iorque e Londres.
Ele é contra o neoliberalismo e defende uma
atuação mais vigorosa dos estados nacionais,
‘que deveriam impor limites às forças do
mercado e ter como prioridade número 1 o
combate ao desemprego’.
Finalmente, Sachs diz que o chamado livre
comércio ‘não passa de mera peça retórica’. Os
países praticam formas de protecionismo
dissimulado, embora da boca para fora digam
que a intenção é abrir o mercado.”

A partir da análise do texto e dos conhecimentos
sobre globalização e neoliberalismo, é correto
afirmar:

A) O autor defende a implantação do Estado Mínimo
como forma de diminuir a exclusão social.

B) O texto sugere que, apesar dos males aparentes, a
globalização abre boas perspectivas para o futuro.

C) A massa de excluídos sociais concentra-se somente
na periferia das grandes cidades do T erceiro Mundo.

D) O autor afirma que a economia globalizada contribuiu
para o desequilíbrio da distribuição de renda tanto nos
países desenvolvidos quanto naqueles em
desenvolvimento.

E) O texto afirma que o neoliberalismo permite uma
atuação mais rigorosa dos Estados Nacionais no
combate ao desemprego.

QQQQQuestão 15uestão 15uestão 15uestão 15uestão 15
Recentemente os jornais, noticiaram a morte do ex-
ditador chileno Augusto Pinochet.
Durante o seu governo, verificou-se

A) uma perseguição política  às diversas  minorias
religiosas protestantes.

B) uma política de cooperação econômica e diplomática
entre o governo chileno e a  antiga União Soviética.

C) uma secessão de relações diplomáticas entre o governo
chileno e o brasileiro, na época sob o regime militar.

D) o não-cumprimento, por parte do governo militar do
Chile, dos acordos internacionais que previam a
não-proliferação das armas nucleares.

E) a violação dos direitos humanos, seqüestro,
desaparecimento, prisão, e morte de cidadãos europeus
durante a vigência do regime militar no Chile.

D) Considerou culpados os militares que cometeram
violências durante o período de repressão aos atos
contra o regime, dando início ao processo de julgamento
e condenação dos envolvidos.

E) Anistiou o então metalúrgico Luis Inácio da Silva, em
exílio na França, que voltou ao Brasil e se elegeu o
deputado mais votado nas primeiras eleições diretas
para o Congresso.

HIST/GEO-


