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PROVA DE HISTÓRIA
QUESTÃO 21
Na Alemanha, a Reforma Protestante de Lutero, movimento religioso ocorrido no
primeiro quartel do século XVI, teve como antecedentes, EXCETO:
a) falta de preparação do clero para a vida sacerdotal, tornando o clero vulnerável à crítica dos fiéis.
b) sublevação das classes populares contra a injustiça social reinante e abusos cometidos pelo clero.
c) apoio incondicional da Igreja Católica à burguesia emergente e defesa da
predestinação.
d) progresso comercial e urbano, fruto da ascensão da burguesia européia,
possibilitando a revisão dos dogmas católicos.
QUESTÃO 22
O desbravamento do território e a interiorização da colonização portuguesa no
Brasil foram consolidados pela, EXCETO:
a) concessão de pequenas propriedades de terra, para incentivar o plantio da
cana-de-açúcar além dos limites de Tordesilhas.
b) fundação de aldeamentos para catequização dos indígenas pelos padres
jesuítas e exploração das drogas do sertão.
c) expansão da pecuária responsável pelo atendimento das necessidades básicas dos engenhos açucareiros.
d) ação dos bandeirantes, que adentravam o sertão à caça de índios catequizados e busca de metais preciosos.
QUESTÃO 23
O rei D. João III afirmara em relação à instalação do Governo Geral na sua Colônia: “(...) A principal causa que moveu a mandar e povoar as ditas terras do
Brasil foi para que a gente dela se convertesse à santa fé católica”. Assim, o
primeiro Governador Geral Tomé de Sousa, enviado pelo Rei à Capitania da
Bahia, veio acompanhado pelos padres jesuítas, responsáveis pela:
a) implantação de uma eficiente máquina administrativa, a fim de garantir a
soberania da Metrópole sobre a Colônia.
b) difusão da cultura européia na Colônia e fundação de aldeamentos para
catequização dos indígenas.
c) preservação integral da cultura dos indígenas, assimilando e respeitando
suas práticas, valores e costumes.
d) resolução da questão interna da mão-de-obra, atraindo trabalhadores livres
e assalariados europeus.
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QUESTÃO 24
Com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil, em 1808, a corrupção espalhouse por toda parte. Em todas as escalas da vida pública, roubava-se. Esse clima
pouco propício à honestidade facilitaria naturalmente as manobras inglesas, visando a concessões mais amplas, nos tratados assinados com o príncipe regente D.João, em 1810. Dentre as vantagens concedidas à Inglaterra, é correto citar, EXCETO:
a) estabelecimento de tarifas alfandegárias mais baixas que as portuguesas,
sobre as mercadorias inglesas que entrassem nos portos do Brasil.
b) liberação de capitais ingleses para compensar a burguesia comercial portuguesa, que se sentiu altamente prejudicada por esse acordo.
c) concessão do privilégio de nomeação de juízes conservadores nas cidades
brasileiras, para julgar as causas dos súditos britânicos.
d) liberdade de culto aos ingleses, contanto que seus templos não se
diferenciassem de casas comuns e não dispusessem de sinos.
QUESTÃO 25
Leia atentamente o texto a seguir, retirado do livro A Província, de Tavares Bastos.
“A lei chamada de Interpretação, todos o sabem, foi o ato mais enérgico da reação conservadora. [...] Não se interpretava, amputava-se o Ato Adicional e tudo
sem os trâmites de uma reforma constitucional, obra por esses motivos igualmente odiosa.”
Essa lei, assinada em 12 de maio de 1840, contribuiu para:
a) ampliação do poder das Assembléias Municipais, que passaram a ter
participação direta nas eleições dos Presidentes das Províncias.
b) oposição das elites cafeeiras do Vale do Paraíba contra as medidas
centralizadoras aprovadas pelo governo imperial.
c) extinção do Conselho de Estado para fortalecer o Poder Moderador exercido privativamente pelo Imperador.
d) afirmação de uma política centralizadora, que controlava o poder policial e
judicial, restabelecendo a ordem interna do País.
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QUESTÃO 26
O impulso que levou à expansão neocolonialista dos países europeus na África
e na Ásia atingiu seu apogeu no final do século XIX. Em relação a essa expansão, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) As concessões comerciais e os privilégios, assegurados pelos europeus aos
povos colonizados, fortaleceram entre eles os laços de cooperação, eliminando qualquer foco de resistência.
b) A fragilidade das fronteiras dos países colonizados despertou a cobiça dos
europeus, que necessitam de matérias-primas para suas indústrias e novos
mercados para seus produtos.
c) A necessidade dos países industrializados em garantir reserva de mercado
para sua produção que crescia aceleradamente reafirma o projeto de expansão imperialista.
d) A vitória da expansão colonial européia está intimamente relacionada à capacidade de articular o poder, de assegurar as riquezas para os europeus e
de criar estratégias de dominação.
QUESTÃO 27
Para tornar mais eficaz o relacionamento Metrópole-Colônia em meados do século XVIII, o marquês de Pombal, ministro de D. José I, rei de Portugal, põe em
prática nova política administrativa. É CORRETO afirmar que essa política visava a:
a) apoiar as atividades missionárias e culturais controladas pelos padres jesuítas na América portuguesa.
b) dividir a Colônia em dois Estados: o do Maranhão e o do Brasil, para controlar os administradores locais.
c) transformar as capitanias hereditárias em reais, a fim de garantir a centralização da Colônia.
d) ampliar os poderes atribuídos às Câmaras Municipais, incluindo o direito de
escravização dos indígenas.
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QUESTÃO 28

“Queremos D.Pedro II
Embora não tenha idade
A Nação dispensa a lei
E viva a Maioridade.”

Essa quadrinha popular mostra que a campanha para ascensão de D. Pedro II
ao trono do Brasil, em 1840, ganhou as ruas. É CORRETO afirmar que o Golpe
da Maioridade, como ficou conhecido, representou:
a) marcante vitória do grupo dos liberais radicais cujos anseios federalistas
foram atendidos de imediato pelo jovem Imperador.
b) simples manobra política dos conservadores, que desejavam permanecer
no governo, afastando os liberais do poder.
c) expressiva indignação da população escrava contra a política descentralizadora adotada pelo governo regencial.
d) importante medida centralizadora, que contribuiu para garantir a ordem interna e a manutenção da unidade territorial do País.
QUESTÃO 29
O Ministro das Relações Exteriores no período da República Velha, José Maria
da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, desempenhou importante papel na
defesa internacional das nossas fronteiras, sendo responsável pela:
a) solução para a Questão do Contestado, ocorrida na fronteira entre o Paraná
e Santa Catarina, cuja região era disputada pelos dois estados.
b) anexação do Acre ao Brasil, por uma indenização de 2 milhões de libras
esterlinas pagos à Bolívia e a construção da ferrovia Madeira-Mamoré.
c) incorporação da região da Banda Oriental do Uruguai ao território brasileiro,
que contou com o apoio militar do governo da Argentina.
d) negociação do Brasil com o governo da Inglaterra pela via diplomática, para
obter uma saída fluvial para o rio Amazonas.
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QUESTÃO 30
O século XX impõe uma nova
lógica no mundo do trabalho,
desencadeada pelo processo de
produção na fábrica, fruto das
idéias pregadas por Taylor e
Ford.
A análise e a contextualização
histórica da figura ao lado permitem afirmar, EXCETO:
a) A evolução tecnológica contribui para uma melhor organização na execução do trabalho nas indústrias e abre
perspectiva para a crescente
presença do trabalho feminino.
b) O parque industrial é organizado de maneira a desenvolver atividades dentro da Fonte: Michelle Perrot, Mulheres Públicas.
perspectiva serial, impondo São Paulo. UNESP, 1998. p.95.
a cada tarefa realizada o ritmo cadenciado da máquina.
c) O trabalho especializado no interior da fábrica favorece a relação entre as
pessoas, abre oportunidades e desenvolve a criatividade dos operários.
d) As mudanças ocorridas no espaço da fábrica seguem sempre o ritmo da
máquina criando o anonimato e a falta de comunicação entre os operários.
QUESTÃO 31
Para enfrentar a grave crise do mundo capitalista ocorrida com o “Crack da Bolsa de Nova York”, em outubro de 1929, o Presidente Franklin Delano Roosevelt
adotou um amplo plano de recuperação da economia norte-americana. Dentre
as inúmeras medidas tomadas nesse período, é correto destacar, EXCETO:
a) realização de uma reforma agrária que dividia a terra em pequenas propriedades a serem distribuídas aos milhares de desempregados.
b) adoção de programas de construção de obras públicas financiadas pelo Estado, com objetivo de diminuir a enorme taxa de desemprego no país.
c) ampliação do sistema previdenciário, comprometendo-se o governo a assegurar o bem-estar do trabalhador em caso de invalidez e velhice.
d) concessão de crédito aos bancos para que eles pudessem frear as falências
e atender a todos os compromissos, a fim de amenizar os efeitos da crise.
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QUESTÃO 32
A vitória do Movimento de 1930 garante a Getúlio Vargas sua ascensão ao poder com o apoio dos Tenentes. Em 1937, com a aliança da burguesia industrial
e do Exército, o presidente instala a ditadura do Estado Novo. Anos depois, essas mesmas forças retiram-lhe o apoio.
A partir do trecho, é INCORRETO afirmar que a retirada do apoio das elites civilmilitar a Getúlio Vargas se deve:
a) ao estímulo que o Estado proporciona ao movimento nacionalista, que conta
com a presença da esquerda nas suas manifestações.
b) à força adquirida pela classe operária que, organizada em sindicatos, coloca-se em rota de colisão com as elites empresariais.
c) à crise instalada nas Forças Armadas, advinda das lutas internas, ameaçando sua hegemonia e colocando em risco a estabilidade do Estado.
d) à nova orientação ideológica assumida pelo presidente, que procura nas
massas urbanas o apoio para se manter no poder.
QUESTÃO 33
O fim da 2ª Guerra Mundial abre para o mundo colonizado novas perspectivas,
com a intensificação dos Movimentos Nacionalistas. As potências imperialistas
perdem o controle de suas colônias. A revolta e a luta dos povos colonizados
ganham força devido à, EXCETO:
a) adoção, pelos aliados, de uma prática política coerente com o discurso democrático.
b) humilhação e exploração a que foram submetidos durante séculos pelas
potências imperialistas.
c) fragilidade dos Estados europeus em face às dificuldades econômicas que
lhes foram impostas no período pós-guerra.
d) pressão dos Estados Unidos contra os Movimentos de Libertação, temendo
o avanço das idéias socialistas.
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QUESTÃO 34
No dia 05 de agosto de 1954, na rua Toneleiros, em Copacabana, Carlos Lacerda, feroz inimigo de Getúlio Vargas, sofre um atentado. No ato, a morte do major
Rubens Vaz. A imprensa de oposição deu ampla repercussão ao acontecimento
levando o presidente a declarar: “Sinto-me mergulhado num mar de lama”. Anos
depois, o espectro de Getúlio Vargas volta a rondar a sociedade e os políticos
brasileiros, cuja marca está presente no governo de, EXCETO:
a) Lula da Silva, que, sob o manto da ética e moralidade política, abriga de
forma velada um projeto autoritário de governo e de poder.
b) Collor de Melo, que, através de um discurso inovador de “Caça aos Marajás”, procura na união com os “descamisados” implantar uma política salvacionista.
c) João Figueiredo, que, na fase outonal de seu governo, protege o braço armado da ditadura militar, acobertando as ações dos grupos de direita.
d) João Goulart, que, na prática populista, mobiliza a sociedade em torno das
reformas de base, que ferem os interesses da elite civil-militar.
QUESTÃO 35
A morte de Mao -Tse -Tung, em 1976, líder da Revolução Chinesa, leva o governo daquele país a tomar medidas estratégicas com o objetivo de,
EXCETO:
a) expurgar do partido comunista os líderes ultra-esquerdistas contrários às
tendências liberalizantes do governo.
b) reafirmar os princípios básicos da Revolução Cultural para acelerar o
desenvolvimento do socialismo.
c) reaproximar a China dos Estados Unidos e da União Soviética, marcando
sua posição no cenário internacional.
d) promover um amplo projeto de modernização com a abertura do país aos
investimentos internacionais.
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QUESTÃO 36

“Governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado.”
1ª página, Jornal do Brasil, 14.12.1968.
A manchete do Jornal do Brasil noticia a assinatura do Ato Institucional Nº. 5 e
sua edição deve-se à necessidade do governo de, EXCETO:
a) cercear os arroubos do Congresso Nacional por se posicionar contra as
orientações do presidente da República.
b) conter as manifestações da sociedade civil, que se mobiliza contra as medidas arbitrárias do governo.
c) impedir a posse do vice-presidente Pedro Aleixo, possibilitando a ascensão
da Junta Militar ao poder.
d) excluir dos quadros das Forças Armadas todos os militares contrários ao
regime autoritário.
QUESTÃO 37
Em 28 de fevereiro de 1986, num rasgo de coragem, o presidente José Sarney
lança o “Plano para o Programa de Estabilidade Econômica” – Plano Cruzado. À
frente o Ministro da Fazenda Dílson Funaro e os economistas da UNICAMP,
severos críticos do modelo econômico imposto pela ditadura militar. O plano
aumentou a esperança, e a credibilidade do governo se transformou em:
a) regulador do processo inflacionário, cumprindo todas as metas determinadas pelo FMI, órgão definidor da nova política governamental.
b) acelerador do crescimento econômico, uma vez que criou uma ampla expectativa de consumo, favorecendo a classe empresarial.
c) incentivador da nova ordem institucional, pois garantiu a vitória do PMDB
nas eleições congressuais e governativas.
d) norteador da política de privatizações, ditando as normas e direcionando a
abertura do mercado brasileiro para os investimentos estrangeiros.
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QUESTÃO 38
A chamada “Operação Uruguai” foi um arranjo político que tinha como meta
inocentar o presidente:
a) Lula da Silva, que, com o grupo palaciano, se vê envolvido no esquema de
Caixa 2, criado pelo tesoureiro de seu partido.
b) FHC, que, envolvido no esquema de privatizações das empresas estatais,
garantia significativos benefícios aos seus auxiliares diretos.
c) José Sarney, que, por meio das concessão de estações de rádio e de TV,
garante o apoio dos parlamentares para o mandato de 5 anos.
d) Collor de Melo das acusações de ganhos ilícitos e vultuosos, que lhe eram
transferidos pelo seu tesoureiro de campanha.
QUESTÃO 39
“Há dois tipos de terrorismo. O primeiro, de longa tradição histórica, é o político
[...] O segundo, mais recente, é o civilizacional [...] Seu objetivo não é chamar
atenção para algum conflito. Quando muito, usam-no como desculpa [...] Sendo
no ocidente, os ataques desse tipo de terrorismo têm localização indeterminada
[...] Sua mensagem é: ninguém está seguro [...] Esse é um tipo de terrorismo
ligado intimamente a algumas seitas religiosas, todas muçulmanas.”
(Texto adaptado IOSCHPE, Gustavo. O Ressentimento e o Ocidente. Folha de S. Paulo, 07.08.2002. Caderno Mais. p.3.)

Com relação ao trecho dado, é CORRETO afirmar que o mundo ocidental começa a se preocupar com o Movimento Terrorista a partir:
a) dos ataques desencadeados pelos terroristas do grupo Al-Qaeda no coração
da norte América.
b) da crise política no Irã, marcada pela ascensão dos grupos religiosos ao poder.
c) do assassinato de um grupo de atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique.
d) da luta heróica de Yasser Arafat, na defesa da construção do Estado palestino.
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QUESTÃO 40
Em agosto de 2005, o furacão Katrina, classificado como categoria 5 – a mais
alta na escala usada para medir furacões – com ventos que chegavam a alcançar a velocidade de 250 Km/h, causou estragos no litoral sul dos Estados Unidos, atingindo gravemente a cidade de Nova Orleans.
Todas as afirmativas acerca desse trágico evento estão corretas, EXCETO:
a) Colocou em xeque a política americana da guerra no Iraque, que tem consumido bilhões de dólares.
b) Evidenciou a persistência de questões raciais na sociedade americana, uma
vez que a maioria das vítimas era negra e pobre.
c) Demonstrou o alto grau de preparação do governo americano para lidar com
catástrofes naturais em seu território.
d) Desencadeou uma onda de violência entre a população afetada mostrando
os frágeis limites entre civilização e barbárie.

ATENÇÃO
COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA,
A SEGUINTE FRASE:
Com o propósito de apresentar uma trajetória histórica dos filmes, a atividade pretende abrir novas discussões sobre as relações humanas.

