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QUESTÃO 17

O feudalismo, formação social cujas origens remontam à crise do Império
Romano e que teve um longo processo de gestação e consolidação, viveu sua
fase de apogeu entre os séculos XI e XIII.

É INCORRETO afirmar que essa fase de apogeu se caracterizou

A) pela criação de forças militares numerosas, controladas pelos monarcas.

B) por uma intensa ruralização, aliada à fragmentação do poder central.

C) por  uma intrincada rede de relações de dependência pessoal.

D) por  uma sociedade de ordens, com estratos sociais rigidamente definidos.

QUESTÃO 18

No início da Era Moderna, o processo de crise que gerou a chamada Reforma
envolveu não apenas fé mas também disputas políticas.

Considerando-se esse contexto, é CORRETO afirmar que

A) a Igreja Católica reagiu à Reforma convocando o Concílio de Trento, cujas
medidas visaram a impedir o crescimento do protestantismo.

B) as religiões protestantes não aceitavam inovações nos ritos sagrados –
entre outras, a realização de missas em outras línguas que não o latim.

C) Martinho Lutero, em seus ataques ao Papado, discordava principalmente
do processo violento de catequese dos aborígines americanos.

D) uma das iniciativas do Vaticano para aplacar as críticas dos protestantes
consistiu em tornar mais branda a ação do Tribunal do Santo Ofício.
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QUESTÃO 19

Considerando-se as conseqüências da descoberta de metais preciosos no
interior do Brasil, no período colonial, é INCORRETO afirmar que

A) a Derrama consistia na cobrança dos impostos atrasados quando não
eram preenchidas as cotas anuais, estabelecidas pelas autoridades
portuguesas.

B) a escassez de alimentos, nos primeiros anos de ocupação da região mineira,
se deveu ao rápido crescimento populacional.

C) a mineração determinou uma ocupação do território marcadamente rural,
o que impediu a formação de cidades importantes.

D) o excesso de rigor fiscal da Coroa portuguesa, no decorrer do século
XVIII, provocou várias revoltas – como as de 1720 e 1789.

QUESTÃO 20

 A Guerra da Cisplatina (1825-1828) marcou a política externa brasileira no
momento inicial do Período Imperial.

Considerando-se esse conflito, é INCORRETO afirmar que a Cisplatina

A) correspondia ao território da Banda Oriental, atual Uruguai, e havia sido
incorporada ao Império português anteriormente à independência do Brasil.

B) era alvo do interesse de portugueses, brasileiros e argentinos, em razão
de seu importante papel comercial e estratégico na região platina.

C) se tornou, ao final da Guerra, parte integrante da Confederação das
Províncias Unidas do Rio da Prata, juntamente com a Argentina.

D) tinha a pecuária como principal atividade econômica, além de manter
importante atividade mercantil na cidade portuária de Montevidéu.
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QUESTÃO 21

Entre as primeiras décadas do século XIX e meados do século XX, entraram
no Brasil cerca de cinco milhões de imigrantes europeus e asiáticos.

Considerando-se essa informação, é CORRETO afirmar que, nesse período,
os imigrantes

A) foram, com freqüência, segregados em bairros ou pequenas cidades, o
que obstaculizou seu processo de integração à sociedade brasileira.

B) foram impedidos  de se dedicar ao comércio e à indústria, em  razão do
controle dessas atividades pelos empresários nacionais.

C) participaram ativamente das mais diversas atividades produtivas, num
período de crescimento da inserção do Brasil na economia mundial.

D) se espalharam pelo território brasileiro de maneira relativamente uniforme,
contribuindo para a ocupação das áreas menos povoadas do País.

QUESTÃO 22

O nacional-socialismo, ou nazismo, fundamentou-se em uma doutrina
cuidadosamente veiculada pelo regime dirigido por Adolf Hitler, utilizando-se
de técnicas sofisticadas de propaganda política.

Considerando-se os fundamentos ideológicos do nacional-socialismo, é
INCORRETO afirmar que esse regime defendia

A) a desigualdade entre as raças, a pureza dos arianos e o anti-semitismo.

B) a preponderância dos interesses coletivos e nacionais sobre os direitos
individuais.

C) o nacionalismo, o expansionismo e a unidade do povo alemão.

D) o respeito à ordem legal republicana herdada da década de 1920.
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QUESTÃO 23

“Em 1o de outubro de 1949, de um palanque colocado em cima do
Portão da Paz Celestial – outrora a entrada principal para o palácio imperial
dos Ming e dos Qing –, Mao Zedong anunciou formalmente a fundação da
República Popular da China.”

SPENCE, Jonathan. Em busca da China moderna.
São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.487.

Considerando-se o processo revolucionário chinês, é CORRETO afirmar que

A) a vitória dos comunistas na guerra civil chinesa foi favorecida pela Guerra
da Coréia, que imobilizou recursos e tropas norte-americanas.

B) o programa de governo de Mao se baseava em versões revisionistas do
socialismo, que abriram caminho à entrada do capital internacional.

C) os comunistas chineses chegaram ao poder graças à adoção rigorosa da
estratégia revolucionária usada pelos bolcheviques na Rússia, em 1917.

D) os nacionalistas, após a derrota na guerra civil, seguiram para a ilha de
Taiwan, onde criaram um Estado autônomo e rival da China comunista.

QUESTÃO 24

Entre 1964 e 1984, o Brasil viveu sob um regime militar, que implantou políticas
baseadas em dois eixos, interdependentes e complementares: repressão e
modernização.

Considerando-se esse período da história brasileira, é INCORRETO afirmar
que

A) a principal lei de exceção da ditadura foi o AI-5, editado em 1968, após a
eclosão de uma onda de protestos políticos.

B) o aparato repressivo, montado pelo regime militar para anular a oposição,
teve como pilares centrais o SNI e o sistema DOI-CODI.

C) os militares, após um momento inicial de ajuste recessivo da economia,
lançaram o País numa fase eufórica de crescimento acelerado.

D) os militares, embora tenham derrubado o Governo Goulart e implantado
novas diretrizes, mantiveram a política externa independente.


