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PROVA DE HISTÓRIA
QUESTÃO 21
Com relação ao problema da mão-de-obra na colonização da América Espanhola, é CORRETO afirmar:
a) A população indígena foi submetida e dominada através da introdução de
variadas formas de trabalho compulsório.
b) O Estado espanhol impediu a escravização dos indígenas pelos colonos
confinando-os nas reduções jesuíticas.
c) O apoio do clero espanhol aos criollos na escravização dos índios era a garantia de sua conversão ao Cristianismo.
d) A preservação da cultura indígena pelo governo espanhol estava condicionada à sua aceitação aos dogmas católicos.
QUESTÃO 22
No Brasil colonial, a formação de inúmeros quilombos expressou, EXCETO:
a) a forma de organização social e política da população negra, marcada pelo
convívio em comunidades.
b) a ameaça à ordem escravocrata e à expansão da economia açucareira na
América portuguesa.
c) a resistência dos negros africanos na sua luta contra o trabalho escravo e
pela liberdade.
d) o protesto organizado pelos escravos africanos contra a proteção dada aos
indígenas pelos padres jesuítas.
QUESTÃO 23
Numa reação ao avanço do Protestantismo, a Igreja Católica promoveu um movimento, que ficou conhecido por Contra-Reforma.
Considerando-se as medidas propostas por esse movimento, é INCORRETO
afirmar:
a) Restaurou o Tribunal do Santo Ofício como um eficaz instrumento de combate às heresias.
b) Transformou a Companhia de Jesus em um dos agentes mais eficientes do
Catolicismo.
c) Possibilitou que a interpretação das Escrituras Sagradas fosse compartilhada com os fiéis.
d) Criou a Congregação do Índice para o controle e censura de livros proibidos
aos católicos.
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QUESTÃO 24
“O Distrito Diamantino ficou como que isolado do resto do universo; situado em
um país governado por um poder absoluto, esse Distrito foi submetido a um
despotismo ainda mais absoluto.”
Com base no trecho escrito pelo francês Saint Hilaire, em sua passagem pelo
Distrito dos diamantes, é adequado concluir que, no século XVIII, a Coroa portuguesa adotou várias medidas repressivas na região. Entre elas podemos destacar, EXCETO:
a) limitação aos enormes poderes exercidos pelo Intendente das Minas, que
passaria a se submeter às ordens do Governador da Capitania.
b) restrição ao contrabando limitando ao máximo o número de pessoas envolvidas na extração e no comércio dos diamantes.
c) proibição ao livre deslocamento da população, que deveria obter a prévia
autorização do Intendente para entrar ou sair do Distrito.
d) organização de duas companhias de “Dragões” para auxiliar o Intendente a
manter a ordem e autoridade na região diamantífera.
QUESTÃO 25
Um dos fatos relevantes da política externa do Segundo Reinado foi o desencadeamento da Guerra do Paraguai, que teve duração de cinco anos e que resultou na profunda debilidade do Império, contribuindo para:
a) a vitória expressiva do recém-fundado Partido Republicano nas últimas eleições realizadas no período monárquico.
b) o fortalecimento do Exército que, superando a tradicional Guarda Nacional,
integrou-se ao movimento abolicionista.
c) a conciliação política entre os Partidos Liberal e Conservador na tentativa de
impedir a expansão das idéias republicanas.
d) a adoção de uma política federalista pelo imperador D. Pedro II, a fim de
atender a reivindicação dos cafeicultores paulistas.
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QUESTÃO 26
A República brasileira, instalada em 15 de novembro de1889, está ligada a um
conjunto de transformações políticas, econômicas e sociais que vinham se acumulando desde o golpe da Maioridade de D. Pedro II. É CORRETO afirmar que
a sua instalação se deve à:
a) pressão do Ministro Ouro Preto, que, à frente do Partido Liberal, propõe e
aprova um programa de reformas radicais.
b) força da tradicional elite cafeeira do Vale do Paraíba, que se opõe à política
econômica do governo imperial.
c) união do Partido Nacional, que, sob a orientação de Quintino Bocaiúva, lidera ampla mobilização popular.
d) presença do Partido Republicano paulista, que, unido à ala positivista do
Exército, exige imediatas reformas políticas.
QUESTÃO 27
“Devemos falar macio, mas carregar um grande porrete.”
A afirmação do Presidente norte-americano Theodor Roosevelt refere-se à:
a) Doutrina Monroe, que corporificou politicamente a expansão econômica internacional dos EUA, fundamental para o seu desenvolvimento capitalista.
b) Política do “Big Stick“, que resultou em diversas intervenções militares na
América Latina, garantindo aos Estados Unidos novos investimentos.
c) Emenda Platt, que instituía o direito de intervenção norte-americana em Cuba, além de assegurar a atual base militar na baía de Guantánamo.
d) Teoria do “Destino Manifesto”, que serviu de base ideológica para que os
Estados Unidos assumissem a tutela sobre toda a América.
QUESTÃO 28
As bases da política de valorização do café, na República Velha, foram definidas
pelo Convênio de Taubaté em 1906, que estabelecia:
a) estímulo à produção cafeeira dirigida somente ao mercado interno, para solucionar o problema da superprodução.
b) proibição de financiamento à lavoura do café para incentivar a plantação de
novos produtos.
c) aquisição pelo governo da produção excedente do café para manter o equilíbrio do mercado daquele produto.
d) eliminação, através da queima, de toda a produção cafeeira, a partir da assinatura desse Convênio.
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QUESTÃO 29
Com relação ao sistema eleitoral vigente na Primeira República, é INCORRETO
afirmar:
a) O número de eleitores nas áreas urbanas aumentou porque a Constituição
de 1891 substituiu o voto censitário pelo sufrágio universal.
b) O predomínio das oligarquias e o controle do processo eleitoral pelos coronéis favoreceram a manipulação dos resultados nas urnas.
c) A criação do Tribunal Eleitoral e a instituição do voto secreto contribuíram
para diminuir a fraude e a corrupção nas eleições.
d) O uso dos “currais eleitorais” e do “voto de cabresto” era moeda de troca
política pelos potentados locais.
QUESTÃO 30
O Tenentismo foi um movimento de contestação, que surgiu na República Velha
na década de 20 e envolveu a jovem oficialidade do Exército. É INCORRETO
afirmar que os tenentes propunham medidas para:
a) mudar radicalmente as estruturas socioeconômicas do País, em oposição
ao capitalismo internacional.
b) acabar com a corrupção administrativa, a manipulação eleitoral e a excessiva descentralização política.
c) defender o respeito à Constituição vigente e à independência dos três Poderes na República Velha.
d) combater as práticas políticas que favoreciam a permanência das oligarquias mineira e paulista no poder.

13
QUESTÃO 31
“Mussolini tem sempre razão
acredite! Obedeça ! Lute!”

É INCORRETO afirmar que essa expressão, vinculada ao fascismo italiano, está
relacionada:
a) à exacerbação da Nação liderada por um chefe e um partido únicos incutindo na sociedade italiana os ideais de patriotismo.
b) à crença na razão como instrumento adequado para solucionar as dificuldades surgidas na Itália, após a 1ª Guerra Mundial.
c) à abolição dos interesses individuais, que passaram a se subordinar àqueles
do Estado fascista.
d) à propaganda fascista enaltecendo a figura do líder, que condiciona e disciplina a massa popular.
QUESTÃO 32
No ocaso do Estado Novo, Getúlio Vargas incentiva a formação de partidos políticos. A UDN (União Democrática Nacional), primeiro partido criado em oposição
à ditadura, persegue desde a sua criação a presidência da República.
É CORRETO afirmar que a UDN assume o cargo máximo do País com:
a)
b)
c)
d)

a união ao PSD, que garantiu a presidência para JK.
a vitória em 1961 do líder carismático Jânio Quadros.
a ascensão de Gaspar Dutra, após a derrubada do Estado Novo.
a deposição de João Goulart no Golpe Militar de 1964.

QUESTÃO 33
O fim da Segunda Guerra transformou os EUA no país mais poderoso do mundo, ameaçado somente pela União Soviética. Apesar do antagonismo entre os
dois países, o governo republicano do presidente Eisenhower caracteriza-se:
a) pelo desprezo aos movimentos de defesa dos direitos humanos, o que leva
ao arrefecimento da luta contra a segregação racial.
b) pela fundação da organização conhecida por Ku-Klux-Klan, que, formada
por brancos racistas, nega a integração dos negros na sociedade.
c) pela reação do governo em eliminar da sociedade americana o clima de histeria e medo provocados pela ação macartista de combate ao comunismo.
d) pela diminuição dos investimentos na indústria bélica, numa clara aceitação
da política de coexistência pacífica.
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QUESTÃO 34
O presidente Eurico Gaspar Dutra assume o poder após acirrada disputa eleitoral, ocorrida em 2 de dezembro de 1945. Procurando enquadrar-se na nova ordem mundial, o governo:
a) reconhece a legitimidade dos movimentos operários, atendendo de pronto
suas reivindicações trabalhistas.
b) amplia as relações diplomáticas com a União Soviética, fortalecendo assim
transações comerciais com o bloco socialista.
c) reafirma a legitimidade do Partido Comunista Brasileiro liderado por Prestes,
como porta-voz da classe operária.
d) assina acordos econômicos e militares com os Estados Unidos, submetendo-se incondicionalmente à sua orientação.
QUESTÃO 35
Sobre a política desenvolvimentista do governo J.K., é CORRETO afirmar que:
a) estimulou a entrada do capital estrangeiro para alavancar o crescimento
industrial no País.
b) reduziu a influência do Estado na economia incentivando as privatizações
das empresas estatais.
c) promoveu mudança radical na estrutura agrária do Brasil para impedir o
êxodo rural.
d) adotou uma política ultranacionalista, dificultando a presença das multinacionais no País.
QUESTÃO 36
O presidente Costa e Silva assume o poder da República em 1967 e se afasta
por motivos de saúde, vindo a falecer em 1969. É CORRETO dizer que, durante
o seu impedimento, o governo foi exercido:
a)
b)
c)
d)

pelo Ministro Chefe do Estado Maior das Forças Armadas.
pelo vice-presidente no cumprimento ao texto constitucional.
pela Junta provisória constituída pela alta cúpula Militar.
pelo Ministro Chefe do Serviço Nacional de Informações.
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QUESTÃO 37
O presidente eleito João Batista Figueiredo assume o poder em 15 de março de
1979, num clima de otimismo e esperança para todo o povo brasileiro. Irreverente nas entrevistas, o presidente diz: “É para abrir mesmo. Quem não quiser que
não abra, eu prendo e arrebento”. É CORRETO afirmar que no seu governo:
a) as forças de direita são uma constante ameaça ao processo de transição
democrática encaminhada pelo poder militar.
b) a aliança do governo com as representações classistas permite a formação
de novas lideranças sindicais.
c) a reforma partidária garante a legalização do Partido Comunista, que emerge em bases mais sólidas no cenário nacional.
d) a vitoriosa campanha pelas eleições diretas garante o triunfo das oposições
nas eleições presidenciais.
QUESTÃO 38
A vitória do Partido Democrata, nas eleições de 1976, garantiu a ascensão de
Jimmy Carter à presidência dos Estados Unidos. É CORRETO afirmar que o
presidente norte-americano se notabilizou:
a) pelo reconhecimento imediato da República Islâmica sob o comando do chefe religioso Aiatolá Khomeini.
b) pelo apoio garantido à Revolução Sandinista, derrubando do poder a ditadura da família Somoza na Nicarágua.
c) pela mediação do acordo entre Egito e Israel, tornando possível a pacificação do Oriente Médio.
d) pela defesa dos direitos humanos, o que motivou o processo de redemocratização de várias ditaduras na América Latina.
QUESTÃO 39
Mikail Gorbatchev (1985-1990) foi um profundo conhecedor dos problemas que
afetavam a União Soviética. É INCORRETO afirmar que o Presidente russo tinha como meta:
a) separar o Partido Comunista do Estado para lhe garantir maior autonomia
política.
b) abolir o sistema de preços definido pelo governo, que garantia o controle da
inflação.
c) reafirmar o poder aos sovietes, conselho de representantes do povo.
d) manter o rígido planejamento econômico central, explicitado nos Planos
Qüinqüenais.
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QUESTÃO 40
Em fevereiro de 2003, cerca de 12 milhões de pessoas, em todo o mundo, se
mobilizaram em favor da paz para impedir que o presidente dos Estados Unidos
George W Bush invadisse o Iraque.
Naquela conjuntura, foram motivos invocados pelo presidente norte-americano
para justificar-se perante o mundo, a favor da Guerra, EXCETO:
a) defender a segurança do povo norte-americano ameaçado pelo terrorismo
árabe e pela tirania de Saddam Hussein.
b) obter o controle das reservas de petróleo iraquiano para assegurar a hegemonia econômica e militar dos Estados Unidos.
c) acabar com as armas de destruição em massa, que o Governo Bush acreditava serem fabricadas em território iraquiano.
d) instalar a democracia no Iraque para livrar seu povo dos desmandos e das
crueldades praticadas por seu governante.

ATENÇÃO
COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA,
A SEGUINTE FRASE:
“A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-me
da tarefa; se te não agradar, pago-te com um piparote, e adeus.”

