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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 51 A 60
51. Durante a Antigüidade, os gregos tinham na religião uma das principais formas de expressão do seu
pensamento. A partir da elaboração de uma rica mitologia, constituída por um conjunto de narrativas (lendas)
e crenças, os gregos procuravam explicar, através de símbolos, os primórdios do mundo e da humanidade,
bem como compreender a natureza e as ações dos homens em sociedade.
No que diz respeito às características da religião grega, na Antigüidade, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Na tradição grega o monte Olimpo era o local em que os deuses se reuniam, sob a liderança de Zeus,
senhor supremo dos deuses e dos homens.
b) Os deuses gregos eram cultuados nos lares e em cerimônias públicas, tendo características
antropomórficas.
c) Os ritos e doutrinas cultuadas pelos gregos foram adotados pelos romanos, mas renegados após a
consolidação do Cristianismo.
d) Os deuses gregos tinham funções distintas, obedecendo a uma hierarquia, e estavam no céu, no mar e na
terra.
e) Alguns deuses eram cultuados em toda a Grécia, embora cada pólis tivesse os seus deuses locais,
protetores da cidade.

52. A década de 1920 foi um período de crise da “república do café-com-leite”, uma vez que as transformações
ocorridas nos anos anteriores contribuíram para a melhor organização dos grupos sociais existentes e o
surgimento de outros. Alguns desses grupos se voltaram contra a política tradicional, baseada no poder das
oligarquias, no autoritarismo e nas fraudes eleitorais, manifestando seu descontentamento através de
movimentos civis e militares.
Sobre a década de 1920 no Brasil, é CORRETO afirmar que houve:
a) um levante conhecido como Intentona Comunista, logo após a fundação do Partido Comunista do Brasil,
que congregou um grande número de operários e intelectuais.
b) duas das mais importantes revoltas do movimento denominado tenentista, que queria moralizar a vida
política, pôr fim à corrupção eleitoral e promover reformas sociais.
c) a Revolta da Vacina, em que o Rio de Janeiro transformou-se num campo de batalha, com a formação de
barricadas e violentos choques entre populares e tropas do governo.
d) duas greves gerais nos principais centros urbanos do país, sob a liderança de industriais e comerciantes
insatisfeitos com a política governamental de valorização dos produtos agrícolas.
e) o movimento modernista, durante a realização da Semana de Arte Moderna, evento ocorrido em São
Paulo em 1922, cujo manifesto defendeu o fim do voto de cabresto e da política dos governadores.
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53. Ao longo da vigência do regime militar no Brasil (1964-1985), os períodos conhecidos como “distensão” e
“abertura” apresentaram alguns fatos significativos, tais como:
1.
2.
3.
4.
5.

intensa propaganda ufanista, que passava a imagem de um Brasil despertando para o mundo, como um
país do futuro, com investimentos em grandes obras, como a Transamazônica e a Ferrovia do Aço.
concessão de anistia aos exilados que haviam sido acusados ou condenados por crimes de caráter
o
político e a revogação do Ato Institucional n 5 (AI-5).
ação repressora aos grupos militares da chamada “linha dura”, que agiam contra os opositores do
regime, além do agravamento da situação da dívida externa, que se tornou crítica.
ocorrência do chamado “milagre econômico brasileiro”, caracterizado por um grande crescimento da
economia e pela disponibilidade de capitais estrangeiros para investimentos no país.
criação da figura dos chamados “senadores biônicos”, extensão do mandato presidencial para seis anos
e, a partir de 1982, das eleições diretas para governadores, entre outras reformas políticas.

Assinale a alternativa que apresenta os fatos CORRETOS:
a) 1, 2 e 5.
b) 2, 3 e 4.
c) 1, 4 e 5.
d) 1, 3 e 4.
e) 2, 3 e 5.

54. Mohandas Ghandi, também conhecido como Mahatma (grande alma), nasceu na Índia em 1869. Após
formar-se advogado em Londres, Ghandi trabalhou na África do Sul até 1914, quando retornou ao seu país.
A partir daí, tornou-se o grande líder do movimento de emancipação da Índia em relação ao domínio inglês,
que viria a se concretizar em 1947. Sobre a luta pela independência e a construção da soberania indiana,
assinale a afirmativa INCORRETA:
a) O movimento de emancipação da Índia terminou com a recusa do país em integrar a Comunidade
Britânica e, conseqüentemente, o seu alinhamento com a União Soviética.
b) A estratégia de luta utilizada por Ghandi e seus seguidores baseava-se em dois princípios: o da nãoviolência e o da desobediência civil.
c) A divisão entre hindus e muçulmanos foi um pretexto utilizado pelo governo inglês para dividir o território
de sua ex-colônia em dois países: Índia e Paquistão.
d) O boicote aos produtos ingleses também foi uma das práticas adotadas por Ghandi, que se vestia com
roupas indianas tradicionais.
e) A Inglaterra permitia a atuação de partidos contrários ao seu domínio na Índia, como o Partido do
Congresso, desde que legalizados.
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55. Nos séculos XIX e XX, houve várias tentativas de criação de comunidades coletivas, geralmente dedicadas à
produção agrícola, algumas bem-sucedidas e outras não. Os inspiradores, os fundadores e os integrantes
dessas comunidades eram críticos do capitalismo e de seu modelo econômico, razão pela qual buscavam a
organização da sociedade em novas bases.
Utilizando os conhecimentos sobre algumas dessas comunidades, enumere a coluna da direita de acordo
com a da esquerda.
1.

Kibutz

(

)

2.

Colônia Cecília

(

)

3.

Kolkhoz

(

)

4.

Nova Harmonia

(

)

5.

Falanstério

(

)

Cooperativa agrícola voluntária surgida após a Revolução
Bolchevique de 1917, base do sistema de coletivização da
União Soviética, que começou a ser privatizada em 1992.
Colônia socialista fundada nos Estados Unidos pelo
industrial inglês Robert Owen, onde a jornada de trabalho
foi reduzida e os salários aumentados, com o objetivo de
melhorar as relações entre capital e trabalho.
Colônia agrícola comunitária, de caráter voluntário, que na
sua origem se caracterizava pela propriedade coletiva da
terra e que teve papel importante na criação do atual
Estado de Israel.
Colônia agrícola fundada em 1890, no atual Estado do
Paraná, por italianos, reunidos por iniciativa de Giovanni
Rossi, músico e teórico anarquista, autor do livro Il
Commune in Riva al Mare.
Edifícios comunitários idealizados por Charles Fourier,
com o objetivo de atingir a felicidade humana, nos quais
seria abolida a divisão do trabalho e cada homem
desenvolveria suas aptidões.

A seqüência CORRETA é:
a) 3, 4, 1, 2 e 5.
b) 1, 2, 3, 4 e 5.
c) 1, 2, 3, 5 e 4.
d) 3, 2, 1, 5 e 4.
e) 4, 3, 5, 2 e 1.

56. A primeira Constituição Brasileira, outorgada em 1824, apresentava uma novidade em relação às
monarquias constitucionais existentes no Ocidente: a existência de um quarto poder, o Poder Moderador,
idealizado pelo pensador liberal suiço Henri-Benjamim Constant de Rebecque, mas que na prática
funcionava de maneira oposta à que ele havia concebido. Sobre as características do Poder Moderador
criado pela Constituição de 1824, é CORRETO afirmar que ele assegurava:
a) a liberdade de imprensa no país.
b) o equilíbrio entre os demais poderes.
c) a participação do povo nas eleições.
d) o controle dos órgãos do Estado pelo Imperador.
e) a igualdade de todos perante as leis.
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57. Em 1969, centenas de milhares de pessoas se reuniram em uma fazenda no interior do Estado de Nova
York (EUA), no Festival de Woodstock, entre as quais Jimmy Hendrix, Joan Baez, Ravi Shankar e The Who.
Este festival foi considerado um marco do movimento conhecido como contracultura. Sobre este movimento,
é CORRETO afirmar que:
a) apóia a intervenção armada nos países do Terceiro Mundo.
b) defende o rock da influência exercida pela música erudita.
c) valoriza as manifestações da cultura nacional.
d) condena o cultivo de produtos transgênicos.
e) questiona valores centrais instituídos na cultura ocidental.

58. Na segunda metade do século XVIII, durante a administração de Sebastião José de Carvalho e Melo, o
Marquês de Pombal, foram adotadas medidas pelo governo português no sentido de aumentar o controle e a
agilidade do governo colonial. NÃO constitui medida adotada por Pombal:
a) a extinção oficial do antigo sistema de capitanias hereditárias.
b) a revogação da lei que proibia a existência de manufaturas.
c) a transferência da capital da Colônia de Salvador para o Rio de Janeiro.
d) a criação da Administração Geral dos Diamantes.
e) a elevação do Brasil à categoria de Vice-Reinado.

59. Entre os séculos VI e VII da Era Cristã, o mundo árabe foi marcado pela divulgação das idéias do profeta
Maomé, que influenciariam a vida e os costumes dos árabes a partir do advento de uma nova religião, o
Islamismo, reunindo elementos judaicos e cristãos e pregando a existência de um deus único, Alá.
Sobre as causas para o rápido processo de expansão muçulmana, é CORRETO afirmar que:
a) o auxílio dado pelo Papado aos membros do califado, responsáveis pela divulgação do Islamismo,
diminuiu a influência do Catolicismo ortodoxo e do Judaísmo no Oriente Próximo.
b) a aceitação pela Igreja Ortodoxa das idéias pregadas por Maomé e seus seguidores provocou uma
disputa entre iconoclastas e iconólatras, contribuindo para o fortalecimento do Islã na região de Bizâncio.
c) a tradução do livro sagrado do Islamismo – o Corão – para as línguas ocidentais permitiu a divulgação dos
preceitos de Maomé na Península Ibérica, que foi controlada pelos árabes entre os séculos VIII e XV.
d) o acordo político e religioso entre xiitas, sunitas e sufitas após a morte de Maomé permitiu a superação
das disputas internas do Islamismo e a instauração de um Estado Teocrático na Península Arábica.
e) a política de expansão árabe, motivada pelo crescimento populacional e escassez de terras férteis na
Península Arábica, baseou-se na guerra santa e na tolerância religiosa para com os povos conquistados.

60. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e outros países industrializados passaram por um
período de crescimento econômico que, aliado aos avanços da ciência e da tecnologia, estimulou a
produção de bens de consumo. Esta expansão econômica veio associada ao desenvolvimento de um novo
conceito de Estado, concebido para garantir não apenas os direitos políticos.
O termo que exprime esse novo conceito de Estado é:
a) Estado de Bem-estar Social.
b) Estado Absolutista.
c) Estado Liberal.
d) Estado Totalitário.
e) Estado Socialista.

