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MAGISTÉRIO HISTÓRIA 
 

QUESTÃO ÚNICA 
 

 

 

41. Sobre as tendências historiográficas no Brasil, em especial a denominada 

História Social, é correto afirmar: 
 

(A) os seus referenciais teóricos dialogavam com os da historiografia rankeana. 

(B) o Instituto Histórico e Geográfico foi o principal campo de atuação dos 

historiadores sociais. 

(C) a redução da escala de análise do objeto de pesquisa e a aproximação com a 

antropologia são características do campo da história social. 

(D) apesar da paulatina consolidação da história social no Brasil, boa parte das 

pesquisas ainda se concentra no âmbito da chamada história total. 

(E) as abordagens historiográficas das décadas de 1950 e 1960 não foram 

influenciadas pela história econômica e social dos Annales, pois estavam 

ligadas às discussões da Escola Sociológica Paulista. 
 

42. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. 

 

I. A ruptura historiográfica promovida por Lucien Febvre e March Bloch a 

partir de 1929 tinha como suposto a prevalência dos fenômenos individuais 

sobre os coletivos. 

II. A linha teórico-metodológica defendida pela Revista dos Annales 
considerava que o historiador deveria ater-se aos fenômenos de médio e 

longo prazo, em detrimento daqueles de curta duração. 

III. Os princípios fundamentais da historiografia rankeana foram absorvidos 

pela Escola dos Annales, apesar da sua crítica à prevalência do objeto 

político-administrativo. 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 

43. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a sequência 

correta. 

 

1. Neolítico  

2. Paleolítico  

(   ) Predomínio de caça e coleta 

(   ) Agricultura 

(   ) Sedentarização 

(   ) Domesticação de animais 

(   ) Manipulação de sementes 

 

(A) 2 – 1 – 2 – 1 – 2  

(B) 2 – 1 – 1 – 2 – 1  

(C) 2 – 1 – 1 – 1 – 1  

(D) 1 – 1 – 2 – 1 – 2  

(E) 1 – 2 – 1 – 1 – 2  
 

44. Sobre o Egito Antigo, analise as afirmativas abaixo e assinale a resposta correta. 

 

I. Mesmo no período conhecido por pré-história, o Egito já possuía uma 

civilização desenvolvida. 

II. Achados arqueológicos no vale do Nilo mostram que já existia agricultura 

antes mesmo do sexto milênio a.C. 

III. Os achados arqueológicos apontam que em fins do IV milênio a. C já se 

observava uma estratificação social que deu origem ao Estado egípcio. 
 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 

 

45. Sobre a Mesopotâmia, é correto afirmar que: 

 

(A) não conheceu a escrita. 

(B) tiveram na prática da irrigação um dos elementos decisivos do seu 

florescimento. 

(C) à semelhança do Egito, construiu civilizações com elevado grau de unidade 

entre si. 

(D) entre os mais significativos recursos naturais estavam os metais, entre estes 

o cobre, necessário à produção de ferramentas agrícolas. 

(E) apesar de situar-se em região desértica, a proximidade dos grandes rios fez 

com que não padecesse da escassez de recursos naturais. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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46. Durante muito tempo, a unificação egípcia em um único Estado foi explicada 

pelos estudiosos em função de um fator natural. Assinale a opção que contém 

essa explicação. 

 

(A) A hipótese causal hidráulica. 

(B) O sedentarismo remoto da população. 

(C) A homogeneidade étnica da população. 

(D) A supremacia do delta sobre o estuário. 

(E) A curta distância entre o leito do Nilo e o litoral. 
 

47. Sobre as cidades-Estados gregas, analise as afirmativas e assinale a resposta 

correta. 
 

I. O surgimento da polis decorreu do aumento demográfico, fator que causou 

uma rápida urbanização. 

II. As cidades-Estados não se formaram em toda a Grécia Antiga. 

III. No fim da época arcaica, Esparta já havia abolido todas as aldeias rurais, 

pois elas representavam um entrave ao desenvolvimento das cidades-

Estados. 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 

 

48. Foi uma característica do Principado Romano: 
 

(A) a simplificação do direito público. 

(B) a diminuição do poder do Senado. 

(C) a erradicação do sistema de leis civis herdadas da República. 

(D) os imperadores foram oriundos exclusivamente da Península itálica. 

(E) a redução do espectro da cidadania aos habitantes da Cidade-estado de 

Roma. 

49. Sobre as estruturas sociais dos últimos séculos do Império Romano, analise as 
afirmativas e assinale a resposta correta: 

 

I. O patrocinium constituía-se em um laço de dependência entre um camponês 

e um grande proprietário, mediante a entrega de terras camponesas para um  

latifundiário que arcasse com os tributos. 

II. A aristocracia senatorial teve o seu poder reduzido a partir das reformas de 

Diocleciano (284-305), posteriormente reiteradas por Constantino (306-

337). 

III. Os trabalhadores livres urbanos tiveram o direito à vitaliciedade e 

hereditariedade de suas funções cassadas pelo Estado que, assim, liberava-

os para o trabalho no campo. 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 

 

50. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. 
 

I. As Cruzadas, inseridas no processo de reformas gregorianas, tiveram como 

um dos seus objetivos mais destacados, o fortalecimento do poder da Igreja 

sobre a cristandade. 

II. O movimento cruzadista objetivava submeter infiéis, cismáticos e hereges 

ao poder da Igreja. 

III. Nos séculos finais da Idade Média, o poder da Igreja limitava-se ao 

julgamento dos clérigos, pois a sua autoridade não se estendia à população 

civil. 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 
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51. Analise as afirmativas sobre a estrutura fundiária medieval e, em seguida, 

assinale a opção correta. 

 
 

I. O domínio, grande propriedade herdeira da villa romana, foi típico de todo o 
território da Europa ocidental. 

II. A reserva senhorial da terra (terra indominicata) tendeu à diminuição de sua 
dimensão entre o período merovíngio (séculos V - VIII) e o carolíngio 
(séculos VIII - IX). 

III. Mansus era a terra entregue ao camponês para a sua produção, constituindo-
se na menor parcela de todo o domínio. 

 
 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 

 
 

52. Sobre o movimento cruzadista, é correto afirmar: 

 
 

(A) aos cruzadistas era concedido o privilégio da indulgência, que consistia no 
perdão dos pecados. 

(B) resultou da busca de mercados externos para o escoamento da produção das 
cidades medievais. 

(C) tinha por objetivo tomar a cidade de Constantinopla e submeter o Império 
Bizantino ao jugo católico. 

(D) era um movimento essencialmente religioso, pois dele participaram apenas 
homens ligados à hierarquia católica. 

(E) o termo cruzada e suas derivações foram atribuídos pelos próprios 
combatentes, pois eles julgavam-se soldados de Cristo, distinguidos pelas 
cruzes que carregavam no peito. 

 
 
 

 
 
53. A respeito dos tributos que o servo medieval deveria pagar ao seu senhor, é 

correto afirmar: 

 

(A) mão-morta era um tributo pago ao senhor feudal pelo servo para liberá-lo 

caso ele quisesse morar em outro feudo. 

(B) a corveia era o trabalho gratuito que o servo deveria realizar para o senhor 

feudal durante alguns dias da semana. 

(C) a formariage consistia na taxa que o servo deveria pagar ao senhor para se 

casar com uma mulher de condição social mais elevada. 

(D) a banalidade consistia no pagamento de uma taxa ao senhor pela moradia, 

funcionando como uma espécie de arrendamento da casa e da floresta ao 

camponês. 

(E) a taxa de justiça correspondia ao tributo que o servo pagava ao senhor para 

que este reconhecesse o direito servil como um ato transferível aos 

descendentes. 

 
54. No tocante à estrutura cultural do início da Idade Média, é correto afirmar: 

 

(A) o ensino da medicina foi o que mais se aproximou da ciência laica. 

(B) a cultura germânica lançou as bases para a cultura aristocrática medieval. 

(C) a Igreja exercia o monopólio da cultura intelectual, que foi largamente 

influenciada pelo folclore. 

(D) os clérigos criaram uma extensa literatura, influenciados pela tendência a 

cristianizar todas as obras. 

(E) no campo filosófico, houve uma reinterpretação das obras de Platão, mais 

adequadas à filosofia cristã. 
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55. “No curso do século XVI, o Estado Absolutista emergiu no Ocidente” 

(ANDERSON, Perry 1985). Com base no pensamento desse autor, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) As monarquias absolutas aboliram a servidão no meio rural. 

(B) O Estado Absolutista foi um instrumento utilizado pela burguesia nascente 

contra a aristocracia feudal. 

(C) As monarquias absolutas inseriram o sistema tributário nacional, a 

burocracia constante e a codificação do direito. 

(D) O reflorescimento do direito romano permitiu a ascensão rápida da 

burguesia em detrimento da aristocracia feudal. 

(E) Na fase inicial da época moderna, o Ocidente viu nascer uma classe 

econômica e política que suplantou a aristocracia feudal. 
 

56. De acordo com as análises de Perry Anderson a respeito do fortalecimento do 

poder real francês no século XV, pode-se afirmar que: 

 

(A) a monarquia foi incapaz de concentrar tributos durante a Guerra dos Cem 

Anos. 

(B) após a Guerra dos Cem Anos, a burguesia saiu fortalecida e passou a 

comandar o Estado. 

(C) apesar do seu fortalecimento, a monarquia incorporou a antiga estrutura 

militar cavaleiresca. 

(D) a nobreza e o clero ficaram isentos da obrigação de pagar o imposto 

denominado taille royalle. 

(E) apesar do seu apoio inconteste na Guerra dos Cem Anos, a aristocracia foi 

definitivamente afastada das esferas do poder político. 

 

57. A respeito do humanismo do século XV, pode-se afirmar que: 

 

(A) os humanistas estavam estritamente ligados à burguesia, que financiava suas 

obras. 

(B) o humanismo atribuiu uma absoluta importância à dignidade, aspirações e 

capacidades humanas, especialmente à racionalidade. 

(C) foi um movimento de filósofos céticos, cujo intuito era romper com os 

ensinamentos da Igreja Católica. 

(D) os humanistas pretendiam restabelecer o paganismo, pois acreditavam que 

essa cultura era mais elevada do que a cristã. 

(E) os humanistas voltavam suas críticas para o mundo concreto e humano. Por 

essa razão, defendiam ideais de igualdade entre ricos e pobres. 

58. “A agricultura do Velho Mundo tem dois componentes domesticados: plantas e 

animais. A primeira coisa a notar nas Américas é o papel muito menos 

proeminente desempenhado pelos animais.” (COOK, Michael A, 2005). 

De acordo com a reflexão desse autor, sobre a América pré-colombiana, analise 

as afirmativas abaixo e assinale a resposta correta. 

 

I. Os únicos herbívoros domesticados foram a lhama e a alpaca, prática restrita 

ao território andino. 

II. As plantas domesticáveis mais difundidas foram o milho, vagens e abóbora, 

originárias do México. 

III. O milho, importante cultura no altiplano mexicano, não se difundiu no 

território da América do Norte. 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 

 

59. Apenas uma das afirmativas sobre o Renascimento é verdadeira. Assinale-a. 

 

(A) No plano da literatura, o Renascimento foi um movimento eminentemente 

italiano.  

(B) Leonardo da Vinci pode ser considerado uma das maiores expressões da 

escultura e da pintura renascentistas. 

(C) Essencialmente, não se verificava grande preocupação em produzir obras 

literárias em línguas que não fossem o latim.  

(D) Uma das grandes inovações de A Divina Comédia, de Dante Alighieri, foi o 

fato de ter sido escrita em um idioma vulgar, o toscano. 

(E) Entre os fatores mais decisivos para a emergência do Renascimento estavam 
a centralização política e a prosperidade comercial da Península Itálica. 
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60. Refletindo sobre a conquista da América e a relação entre Cristóvão Colombo e 

os índios, analise as afirmativas e assinale a resposta correta. 
 

I. Desde os primeiros contatos, Colombo procurou entender o modo de vida 

dos povos indígenas. 

II. Colombo, em suas cartas, menciona os índios como parte da paisagem 

descoberta, tais como as plantas, rios e animais. 

III. Para Colombo, os índios eram desprovidos de qualquer tipo de cultura, ou 

seja, não possuíam costumes, ritos e religiões. 
 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 
 

61. Sobre a América Espanhola, é correto afirmar que: 
 

(A) o repartimiento consistiu em um sistema de divisão do trabalho indígena de 

acordo com o sexo e a idade. 

(B) no século XVIII, o México era a região mais rica e consequentemente mais 

significativa para a economia européia. 

(C) a hacienda foi um tipo de empresa dirigida por um chefe indígena 

aculturado e servia à produção de artigos para o abastecimento interno da 

colônia. 

(D) graças aos prestígios coloniais advindos do acúmulo de propriedades na 

América espanhola, os senhores de terras equipararam-se em status e poder 

à elite metropolitana. 

(E) a mita foi um sistema de organização de grupos indígenas para 

desempenharem as funções de trabalho e pagamentos de tributos, que os 

transformaram em vassalos da Coroa. 
 

62. Sobre o documento português denominado Foral entregue pelo Rei aos capitães 

donatários, no período colonial brasileiro, é correto afirmar que: 

 

(A) estabelecia os direitos e as obrigações dos donatários. 

(B) estabelecia a política indigenista a ser seguida pelos capitães. 

(C) definia que as capitanias tinham obrigação de dar ajuda e fiscalizar as 

demais. 

(D) estabelecia a instituição do morgado no direito sucessório a ser seguido na 

colônia. 

(E) definia a necessidade de construção de uma cidade-fortaleza a constituir-se 

em capital de toda a América Portuguesa. 

63. “A Igreja bem cedo estabeleceu um compromisso entre escravidão e 

cristianismo, encontrando na tradição ocidental os argumentos para justificar a 

escravidão de negros”. (COSTA, Emília Viotti da, 1999). 

Refletindo sobre esse contexto, analise as afirmativas e marque a resposta 

correta. 

 

I. Durante o período colonial, a guerra justa foi o instrumento necessário para 

legitimar a escravidão daqueles que se opunham ao cristianismo. 

II. Em um mundo governado pela providência divina, onde era sagrada a 

hierarquização social, os negros deviam aceitar a sua condição de escravos. 

III. A Igreja recomendava que os senhores castigassem severamente seus 

escravos, para que eles fossem purificados das transgressões cometidas tanto 

no passado quanto no presente. 
 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 

 
64. Analise as afirmativas abaixo, relativas ao processo de independência das 

colônias espanholas na América, e assinale a opção correta. 
 

I. Os conflitos com a Inglaterra, no final do século XVIII, levaram a Espanha 

a estabelecer regras mais flexíveis de comércio entre suas colônias e o 

mundo externo. 

II. A relativa liberdade comercial decretada pelo governo espanhol para as suas 

colônias em finais do século XVIII foi motivada pelas rebeliões que 

ocorreram em território americano. 

III. Para a Espanha do final do século XVIII, a abertura do comércio colonial 

foi uma consequência das posições francesas, ansiosas por subverter o 

panorama político nas regiões coloniais espanholas. 
 

(A) somente I está correta  

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 
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65. Com base nos estudos sobre a Revolução Industrial, é correto afirmar que: 
 

(A) o desenvolvimento da indústria têxtil deveu-se à vasta área de plantio de 
algodão, cultura já praticada pelos camponeses ingleses. 

(B) o pioneirismo britânico explica-se pela sua superioridade tecnológica e 
científica, evidenciada antes mesmo do apagar das luzes do século XVII. 

(C) a Revolução Industrial abriu as portas para a ascensão social, tanto dos 
trabalhadores urbanos quanto dos rurais, que passaram a vender sua mão de 
obra nas fábricas. 

(D) os mais atingidos pelos impactos da Revolução Industrial foram os 

pequenos comerciantes e a pequena burguesia, pois a mão de obra de que 

dispunham passou a ser empregada nas fábricas. 

(E) um dos aspectos que ajudou a criar o ambiente necessário para a Revolução 

Industrial foi a aceitação do lucro privado e do desenvolvimento econômico 

como soberanos objetivos da política governamental. 

 

66. Teóricos do Absolutismo contribuíram para a criação e o fortalecimento da ideia 

de que o poder da monarquia decorria da vontade de Deus, que em nome dele o 

rei governava. Os críticos do Absolutismo irão construir uma outra lógica: a de 

que o poder do governante emana da nação. Essa visão, contraposta à anterior, 

busca operar uma inversão quanto ao locus de onde emana o poder, ou seja, uma 

inversão naquilo que é denominado de: 

 

(A) fé 

(B) ideologia 

(C) soberania 

(D) apostasia 

(E) teleologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

67. Analise as afirmativas sobre o ideário e a organização dos socialistas. Em 

seguida, assinale a opção correta. 

 

I. O período de 1890 até as vésperas da Primeira Grande Guerra pode ser 

considerado como de florescimento das organizações partidárias socialistas 

de massa na Europa. 

II. Não há registros da existência de partidos socialistas fora do território 

europeu antes do final  da segunda década do século XX. 

III. O avanço da organização dos partidos operários europeus foi inversamente 

proporcional ao crescimento dos sindicatos e sociedades cooperativas no 

mesmo período. 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta  

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 
 

 

 

 

68. “Era muito provável que uma economia mundial cujo ritmo era determinado por 

seu núcleo capitalista desenvolvido ou em desenvolvimento se transformasse 

num mundo onde os „avançados‟ dominariam os „atrasados‟; em suma, num 

mundo de impérios”. (HOBSBAWN, Erik, 1995) 

Com base nesse contexto, analise as afirmativas abaixo e assinale a resposta 

correta. 

 

I. O período que se estende de 1875 a 1914 pode ser considerado como a fase 

da história contemporânea em que a cifra de governantes autodenominados 

de imperadores atingiu seu ponto máximo. 

II. O único Estado africano que pode ser considerado como exceção à expansão 

colonial foi a Etiópia, que resistiu à tentativa de colonização da Itália, o 

mais fraco dos Estados imperiais europeus. 

III. As regiões da África, do Pacífico e do Atlântico Ocidental foram divididas 

entre os Estados europeus para a colonização. 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 
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69. Analise as afirmativas e, em seguida, assinale a opção correta. 
 

I. A Revolução Russa de 1917 foi favorecida pelos fatores da 1ª Guerra 

Mundial, como a fome e o desemprego, e contou também com o profundo 

desgaste do governo dos czares, derrubado em outubro pelos bolcheviques. 

II. Após a queda do czarismo, as condições sociais e políticas inquietantes das 

grandes cidades russas tornaram-se propícias para a eclosão da segunda 

etapa da revolução, quando os sovietes foram convocados pelos 

bolcheviques a assumir o poder. 

III. A tentativa de promover um avanço militar russo no verão de 1917 foi um 

fator que colaborou para elevar o nível de descontentamento dos soldados e 

favorecer o ânimo revolucionário. 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 

 

70. Sobre o contexto mundial pós-Segunda Grande Guerra, é correto afirmar: 

 

(A) o resultado do confronto hostil com o capitalismo derrubou o socialismo, 
pondo fim à Guerra Fria. 

(B) foi um período histórico homogêneo, marcado pela Guerra Fria entre as 
duas superpotências mundiais, os EUA e a URSS. 

(C) O que fragilizou a suposta paz do período da Guerra Fria foi a massiva 
adesão dos estados saídos da condição colonial ao sistema capitalista. 

(D) a peculiaridade da Guerra Fria foi a distribuição global do poder em partes 
iguais entre as duas superpotências: a URSS controlava o mundo comunista 
e os EUA, o capitalista. 

(E) a Guerra Fria chegou ao fim quando ambas as superpotências reconheceram 
o absurdo que era a corrida armamentista nuclear e quando uma acreditou 
que a outra deixaria de ser uma ameaça. 

 

 

71. Analise as afirmativas sobre a política internacional do período entre guerras 
mundiais e, em seguida, assinale a opção correta. 

 

I. Os regimes liberais do período entre guerras foram derrotados por partidos 
fascistas. 

II. Na América Latina, os governantes que ascenderam ao poder político no 
período entre guerras possuíam, na sua quase totalidade, coloração política 
nazi-fascista. 

III. Os partidos antiliberais que chegaram ao poder no período entre guerras, 
apesar das suas diferenças, unificavam-se em torno das suas opções 
contrárias à revolução e às mudanças sociais próprias dos anos anteriores a 
1930. 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 
 

72. Sobre a Segunda Grande Guerra, analise as afirmativas e, em seguida, assinale a 

opção correta. 

 

I. A ampla aliança antifascista fez emergir, no pós-guerra, valores próprios do 

período iluminista e da fase das grandes revoluções na Europa, tais quais o de 

que nenhuma desigualdade poderia basear-se no nascimento ou na origem. 

II. A grande força do fascismo residiu no seu caráter internacionalista e no forte 

apoio que agregou fora dos países em que teve origem. 

III. Os dramáticos resultados da Segunda Grande Guerra fizeram emergir, na 

significativa maioria das nações que se opuseram ao Eixo, uma crença na 

supremacia da economia de mercado. 
 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 
 

 

 
 



 

 

 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2011 ao CFO/QC - 2012 PAG -23 
 

MAGISTÉRIO HISTÓRIA ___________________ 

PRESIDENTE DA CPP 

VISTO: 

73. Apenas uma das opções abaixo relaciona três episódios vinculados ao processo 

de Guerra Fria. Assinale-a. 

 

(A) Guerra do Vietnã – Guerra da Crimeia – Guerra da Coreia. 

(B) Guerra da Coreia – Política do Comunismo de guerra – Crise dos mísseis. 

(C) Crise dos mísseis – Invasão do Afeganistão pela URSS – Massacre de 

Kronstadt. 

(D) Ocupação da Tchecoslováquia pela URSS – Invasão da Hungria pela URSS 

– Guerra da Crimeia. 

(E) Guerra da Coreia – Crise dos mísseis – Guerra do Vietnã. 

 

74. Sobre o regime socialista soviético nos seus últimos anos, é correto afirmar: 

 

(A) apesar da crise econômica e política, manteve o controle sobre o aparato 

bélico e energético. 

(B) apesar da crise política, não teve dificuldade de controle sobre os regimes 

comunistas do leste europeu. 

(C) não se verificou fermentação cultural ou política entre a elite soviética e a 

classe média que ocupava cargos técnicos de importância. 

(D) a sua trajetória conduziu o país a profundas transformações políticas no final 

dos anos 1980, mas a unidade política soviética original foi mantida. 

(E) a crise econômica afetou as indústrias voltadas para a exportação, mas não 

houve problemas quanto ao fornecimento de produtos de consumo direto à 

população. 

 

75. Em junho de 1831, alguns meses após a abdicação de D. Pedro I, foi aprovada a 

chamada Lei de Regência pelo parlamento brasileiro. Apenas uma das opções 

contêm duas medidas estabelecidas por essa lei de caráter liberal. Assinale-a. 
 
(A) Criação das assembleias provinciais – permissão para os regentes nomearem 

conselheiros. 
(B) Proibição de concessão de títulos honoríficos pela regência – permissão para 

a regência ratificar tratados. 
(C) Impedimento de dissolução da Câmara pelos regentes – impedimento de os 

regentes concederem anistia. 
(D) Fortalecimento do poder dos deputados ante os regentes – permissão a que 

os regentes concedessem anistia. 
(E) Proibição de decreto de estado de sítio pela regência – permissão para que a 

regência pudesse declarar guerra. 
 

76. Sobre as causas da Guerra do Paraguai, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

resposta correta. 

 

I. As relações entre o Brasil e o Paraguai sempre foram tensas, devido à 

impossibilidade de os dois países chegarem a um acordo sobre as 

delimitações de fronteiras e a livre navegação do Rio Paraguai. 

II. O ponto de maior tensão para o Brasil na região platina era o Uruguai, pois 

os grandes proprietários gaúchos não reconheciam a existência de uma 

fronteira entre os dois países. 

III. Com a guerra civil do Uruguai, o Brasil interveio no seu território, 

estabelecendo o bloqueio naval do porto de Paissandu e se posicionando ao 

lado do Partido Colorado, atitudes que irritaram profundamente o governo 

paraguaio. 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 

 

77. No Brasil da segunda metade do século XIX, os grandes movimentos políticos 

foram o republicanismo e o abolicionismo. Sobre estes movimentos é correto 

afirmar que: 

 

(A) a elite açucareira do Norte manteve-se apegada, majoritariamente, à defesa 

da monarquia e à preservação da escravidão. 

(B) os cafeicultores paulistas, muito inclinados ao republicanismo, inseriram no 

seu manifesto a defesa do trabalho livre imediato. 

(C) como movimentos progressistas que eram, evidenciaram significativa 

unidade de pensamento e ação entre os seus adeptos. 

(D) as defesas da República e da abolição da escravidão estiveram sempre 

dissociadas, ou seja, inexistiu grupo social ou classe que as tenha defendido 

simultaneamente no Brasil. 

(E) os industriais brasileiros, portadores de significativo poder econômico nas 

décadas finais do Império, constituíram-se em um grupo defensor do fim da 

escravidão de forma ardorosa. 
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78. Com relação ao Tenentismo, é correto afirmar: 

 

(A) o movimento ganhou a adesão dos jovens tenentes, que introduziram ações 

violentas nos confrontos políticos. 

(B) o movimento recebeu forte apoio de setores políticos dos Estados 

interessados em romper com o sistema oligárquico. 

(C) o movimento foi iniciado por velhos oficiais que se ofenderam com a 

nomeação de um civil à pasta do Ministério da Guerra. 

(D) os tenentes promoveram uma série de revoltas, tais como o 18 do Forte de 

Copacabana, a Comuna de Manaus e a Coluna Prestes. 

(E) os tenentes, através da tática de aliciar jovens oficiais, conseguiram a adesão 

da maioria dos integrantes das organizações militares. 
 
79. Refletindo sobre o movimento operário de São Paulo na segunda década do 

século XX, analise as afirmativas e assinale a resposta correta. 

 

I. Pretendia derrubar a burguesia do poder por meio de uma greve geral 

revolucionária. 

II. A ideologia e o método de ação do movimento operário paulista 

assemelhavam-se ao movimento carioca. 

III. O movimento operário de São Paulo pode ser considerado como um 

movimento de marxistas. 

 

(A) somente I está correta 

(B) somente II está correta 

(C) somente III está correta 

(D) somente I e II estão corretas 

(E) somente II e III estão corretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Sobre o contexto da política de Getúlio Vargas, denominada de “Marcha para o 

Oeste”, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Foi criada para estabelecer contatos com grupos indígenas ainda isolados. 

(B) Serviu para incentivar o processo de mestiçagem entre grupos de índios e 

não índios. 

(C) A política do programa era levar mão de obra nordestina para a região da 

Amazônia, onde seria empregada nos seringais. 

(D) A política do programa teve um caráter desbravador, pois pretendia verificar 

a navegabilidade do rio Araguaia. 

(E) O principal objetivo do programa era romper com os desequilíbrios 

regionais a partir da implementação de uma política de migração. 

 

FINAL DA PROVA 


