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c
Na Grécia, a ameaça de fome e de escravidão por dívi-
da para a população pobre fez com que esta procuras-
se novas terras e melhores condições de vida em
outras regiões, as colônias.
A colonização grega 
a) foi organizada por Companhias de Comércio.

Contudo, era o Estado que escolhia aqueles que
deveriam abandonar o país.

b) foi um empreendimento de particulares que finan-
ciavam a viagem para os mais pobres; estes deve-
riam trabalhar durante 5 anos, como servos, até
pagarem sua dívida.

c) foi uma obra estatal, organizada e financiada pelos
governos, que escolhiam o encarregado da expedi-
ção e designavam por sorteio os pobres que deve-
riam integrá-la.

d) foi totalmente financiada por particulares que davam
aos que nela se engajavam todas as possibilidades
para melhorar suas condições de sobrevivência.

e) foi feita pelo Estado, embora contasse com uma
pequena contribuição de órgãos particulares para o
financiamento dos meios de transporte.

Resolução

O texto faz referência à crise do sistema gentílico, no
século VIII a.C., período marcado por mudanças estru-
turais no mundo grego, com a formação de uma socie-
dade caracterizada pela desigualdade, fato que impul-
sionou o processo de fuga de setores marginalizados,
conhecido como Segunda Diáspora.
A ocupação de territórios em vários pontos da Bacia do
Mediterrâneo, estimulada e organizada pela elite das
cidades que se formavam, constituiu uma forma de
colonização no mundo antigo.

e
"Tudo muda entre as imediações do ano mil e o fim do
séc. XI. O despertador da Europa é a origem de uma
expansão contínua, que prossegue durante cerca de
três séculos..."

(Edouard Perroy)

Dos fenômenos abaixo, foram os responsáveis, a par-
tir do século XI, pelo ressurgimento do comércio na
Europa:
a) as especiarias e artigos de luxo vindos do Oriente e

a fuga dos servos para os centros urbanos.
b) a descentralização política européia, as especiarias e

os artigos de luxo do Oriente que entravam pelos
portos das cidades italianas.

c) as corporações de ofício, que buscavam adequar a
produção ao consumo local, e a fuga dos servos
para os grandes centros urbanos.
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d) o aumento das atividades nos feudos, para atender
as necessidades das cidades e as Cruzadas que iam
lutar em Jerusalém.

e) a explosão demográfica do século X na Europa e as
Cruzadas, que expulsaram os árabes do Mediter-
râneo.

Resolução

As Cruzadas (1095-1370) representaram uma tentativa
por parte da Igreja Católica de solucionar o problema
das pressões demográficas, eliminando um entrave ao
sistema feudal. 
Contudo, a Quarta Cruzada, que foi responsável pelo
saque à Constantinopla, fez com que os europeus
entrassem em contato com a atividade econômica dos
árabes: o comércio. 
Além disso, houve o recuo dos árabes e a reabertura
do Mar Mediterrâneo ao comércio na Europa Oci-
dental.

b
Não tendo capital necessário para realizar a coloni-
zação do Brasil, pois atravessava uma séria crise eco-
nômica, Portugal decidiu adotar o sistema de capita-
nias hereditárias.
É correto afirmar que
a) as capitanias foram entregues a capitães donatários,

com o compromisso de promoverem seu povoa-
mento e exploração; contudo, poucos eram os direi-
tos e os privilégios que recebiam em troca.

b) o sistema foi adotado devido à presença de estran-
geiros no litoral, à péssima situação econômico-
financeira de Portugal e a seu sucesso nas ilhas do
Atlântico.

c) as capitanias eram pessoais, transferíveis, inaliená-
veis e não podiam ser passadas para seus herdeiros.

d) o sistema era regulamentado por dois documentos:
a Carta de Doação e o Foral, sendo que na Carta de
Doação vinham detalhados os direitos e deveres
dos donatários, além dos impostos e tributos a
serem pagos.

e) a administração política da colônia tornou-se cen-
tralizada, assim como a da Metrópole. 

Resolução

O sistema de Capitanias Hereditárias, implantado por
Portugal, visava efetivar a colonização do Brasil através
da iniciativa de particulares. Nessa época, os portu-
gueses sentiam os efeitos do declínio do comércio
com as Índias e corriam o risco de perder o Brasil, pois
a Colônia estava ameaçada pela presença principal-
mente de franceses, devida ao contrabando de pau-
brasil. A Carta de Doação e o Foral estabeleciam direi-
tos e deveres dos donatários e foram responsáveis
pela regulamentação do sistema.

d
Considere as afirmações sobre a mineração.
I. O instrumento jurídico utilizado na mineração para
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adequar os princípios do Pacto Colonial à realidade
econômica  da colônia foi a Derrama.

II. Na faiscagem, que consistia na cata ao ouro de alu-
vião ou de lavagem, encontrado nos leitos dos cór-
regos e rios, utilizavam-se instrumentos rudimen-
tares, como a batéia, peneira de origem africana.

III. Embora o ouro brasileiro servisse para que a Coroa
Metropolitana pudesse sobreviver financeiramen-
te, não solucionava a economia de Portugal, pois o
ouro somente passava por lá, terminando nos ban-
cos ingleses como pagamento de dívidas.

A respeito dessas afirmações, deve-se concluir que 
a) todas são erradas.
b) todas são corretas.
c) apenas I e II são corretas.
d) apenas II e III são corretas.
e) apenas I e III são corretas.
Resolução

A afirmação I é falsa porque a Derrama, criada pelo
Marquês de Pombal, era uma forma de cobrança dos
impostos atrasados.

d
Os conflitos entre a Inglaterra e os colonos da Amé-
rica, que levaram à Guerra de Independência dos
Estados Unidos, originaram-se de divergências sobre
as seguintes questões:
a) desenvolvimento das manufaturas coloniais, suces-

são do trono inglês, pagamento da dívida da guerra
dos Sete Anos.

b) imigração estrangeira, nomeação de governadores,
extinção das assembléias coloniais. 

c) direito do Parlamento de legislar sobre as colônias,
importação das manufaturas inglesas, liberdade de
culto.

d) liberdade de comércio, representação colonial no
Parlamento, legalidade da cobrança de impostos.

e) direito dos colonos de organizarem milícias, extin-
ção da atividade agrícola no sul, criação de escolas.

Resolução

Os conflitos entre o Parlamento inglês e os habitantes
das treze colônias da América do Norte foram pro-
vocados pela adoção de uma nova orientação político-
fiscal da Metrópole, que representava o endurecimen-
to do pacto colonial. A supressão de liberdades, bem
como a introdução de novas taxas e impostos visavam
obter recursos para cobrir despesas com a “Guerra
dos Sete Anos” (1756 a 1763), travada entre Inglaterra
e França.

c
A Inglaterra esteve presente em todas as guerras con-
tra a França napoleônica e, por meio da diplomacia,
procurou obter aliados no continente contra os fran-
ceses.
Isso porque
a) os ingleses temiam a propagação dos ideais revo-
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lucionários pelo continente europeu.
b) possuindo uma estrutura política semi-feudal, a In-

glaterra não aceitava a ideologia liberal burguesa da
Revolução Francesa.

c) a concorrência da França, como potência burguesa
emergente, ameaçava  a primazia comercial e maríti-
ma inglesa.

d) a Inglaterra sentia-se ameaçada pela hegemonia
francesa nos mercados da América Ibérica.

e) o governo Inglês não apoiava o intervencionismo
francês nos países europeus.

Resolução

A Inglaterra já havia executado seu rei e instituído um
governo parlamentarista de base burguesa, através da
Revolução Puritana (1640 a 1649) e da Revolução Glo-
riosa (1688 a 1689); por isso, a França napoleônica não
constituía um perigo ideológico, e sim um possível ini-
migo geopolítico e econômico na disputa dos mer-
cados europeus e coloniais, já que a grande obra mo-
dernizadora da infra-estrutura econômica efetivada por
Bonaparte consolidara os interesses burgueses e bus-
cava colocar a França à frente dos assuntos europeus.

a
As linhas gerais da divisão colonial da África entre as
potências européias foram definidas na Conferência de
Berlin (1884-1885).
Sobre essa Conferência é correto afirmar:
a) Convocada pelo chanceler alemão Bismark,  discutiu

os problemas da navegação e do comércio nos rios
Congo e Níger e formas de apropriação colonial de
territórios africanos.

b) Participaram da reunião representantes de 15 países
europeus e 12 africanos, além dos EUA.

c) Dividiu o continente em colônias e fixou princípios
para evitar conflitos entre as potências que se lan-
çavam à partilha da África.

d) Estabeleceu o impedimento da evasão em massa
dos excedentes demográficos europeus para esse
continente.

e) Implantou regimes políticos favoráveis à indepen-
dência das colônias africanas.

Resolução

A Conferência de Berlim (1884-1885), convocada pelo
chanceler alemão Otto von Bismarck após a Unificação
Alemã (1870-1871), estabeleceu os ditames da partilha
afro-asiática, lançando as bases do Neocolonialismo.
A finalidade da Conferência era solucionar os pro-
blemas do fornecimento de matéria-prima, da amplia-
ção de mercados consumidores e do abastecimento
europeu gerados após a Segunda Revolução Industrial.

b
A Revolta do Forte de Copacabana, sublevação de
caráter tenentista, tinha por objetivo
a) impor uma ditadura militar no país e impedir que

Washington Luís tomasse posse.

8

7

FFFFAAAATTTTEEEECCCC    ((((1111ºººº     DDDDiiiiaaaa)))) ––––    DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000002222



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

b) acabar com a velha ordem oligárquica que tinha sido
estabelecida desde o governo de Prudente de Mo-
raes.

c) retornar ao regime monárquico, para solucionar a cri-
se política vigente.

d) defender o domínio político de Minas Gerais e de
São Paulo dentro da federação.

e) continuar com o sistema eleitoral, ameaçado pelas
agitações políticas do momento.

Resolução

O tenentismo, iniciado com a Revolta do Forte de Co-
pacabana, em 1922, pretendia eliminar a chamada Re-
pública das Oligarquias por meio da luta armada.

a
Considere as seguintes afirmações sobre a  Constitui-
ção Federal brasileira de 1988.
I. Foi elaborada pelos deputados e senadores elei-

tos, para substituir a da ditadura militar de 1967.
Os trabalhos do Congresso Constituinte foram
marcados pela pressão de empresários, das
Forças Armadas e do próprio governo.

II. Ampliou os direitos dos cidadãos ao incluir as leis
trabalhistas, estender o direito de voto aos analfa-
betos e aos jovens entre 16 e 18 anos de idade, e
considerar a tortura e o racismo crimes inafiançá-
veis.

III. Manteve o presidencialismo e restabeleceu as
eleições diretas em dois turnos para presidente,
governadores e prefeitos.  Estabeleceu mandato
de 4 anos, com direito a reeleição, para Presidente
da República.

Deve-se dizer, dessas afirmações, que
a) somente I e II são corretas.
b) somente I e III são corretas.
c) somente II e III são corretas.
d) todas são corretas.
e) todas são incorretas.
Resolução

A asserção III está errada, pois a reeleição só foi apro-
vada durante o primeiro mandato do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso (1994-1998), através de uma
emenda constitucional. 

c
Após a Revolução Cubana, mais precisamente, no pri-
meiro dia do ano de 1959, os guerrilheiros coman-
dados por Fidel Castro assumiram o poder. 
Sobre essa Revolução afirma-se que:
I. realizou a reforma agrária e a expropriação de

empresas norte-americanas.
II. conseguiu realizar algumas reformas sociais, mas

perdeu o apoio da União Soviética a partir de 1964.
III. realizou reformas sociais importantes (reforma,

agrária, educação e saúde, mas enfrenta proble-
mas atuais devido a sua dependência excessiva da
antiga União Soviética.
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Quanto a essas afirmações, deve-se concluir que:
a) todas são erradas.
b) apenas I e  II estão corretas.
c) apenas I e III são corretas.
d) apenas  II e III estão corretas.
e) todas são corretas.
Resolução

A Revolução Cubana, vitoriosa no ano de 1959, a partir
de Sierra Maesta, realizou reformas sociais importan-
tes, além de expropriar empresas norte-americanas, o
que teve como conseqüência a expulsão de Cuba da
OEA, por influência dos EUA, e o estabelecimento de
um bloqueio econômico.
A aproximação de Cuba em relação à União Soviética
consolidou-se em 1961, fato que permitiu à ilha supe-
rar os problemas causados pelo bloqueio americano e,
ao mesmo tempo, subordinou a economia cubana à
soviética.

e
Em agosto de 1990, Sadan Hussein invadiu o Kuwait,
grande produtor de petróleo, anexando-o ao Iraque.
Com o fracasso das negociações diplomáticas, for-
mou-se uma aliança militar sob a liderança dos Estados
Unidos.
Sobre esse contexto histórico é correto afirmar:
a) Durante cinco semanas (janeiro e fevereiro de

1991), o Iraque sofreu devastadores ataques aéreos.
A chamada guerra do Golfo serviu de exibição das
forças militares dos EUA e da URSS, num momento
em que cessava a guerra fria.

b) Em 1999, Ehud Barak, primeiro ministro israelense,
cancelou todos os acordos de paz realizados ante-
riormente com a OLP.

c) No fim de 1990, foi assinado um acordo de paz entre
Itzhak Rabin, primeiro ministro israelense, e Yasser
Arafat, líder da OLP (Organização para a Libertação
da Palestina), que estabelecia a posse para os pales-
tinos da Faixa de Gaza.

d) Os acordos firmados em 1991, entre os líderes de
Israel e da OLP, foram reconhecidos pelos grupos
extremistas de ambos os lados.

e) O fim da Guerra do Golfo estimulou os Estados
Unidos a tentarem por fim à prolongada luta entre
Israel e seus vizinhos árabes, que tinha como foco a
questão palestina.

Resolução

A Guerra do Golfo reforçou o papel dos EUA como
principal potência mundial pós-Guerra Fria, fato que
determinou um maior empenho norte-americano, em
especial durante o governo de Bill Clinton (1992-2000),
em estabilizar as relações israelo-palestinas e efetivar
uma situação de paz no Oriente Médio.

a
Exatamente às 13 horas do dia 25 de julho de 2002, o
presidente Fernando Henrique Cardoso inaugurou
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oficialmente O Sistema de Vigilância da Amazônia
(SIVAM). O potencial de riquezas da Amazônia estimu-
lou, desde muito cedo, os projetos de controle e ocu-
pação do espaço da bacia amazônica.
Sobre a história dessa  região é correto afirmar:
a) Em 1750, o Tratado de Madri substituiu o de

Tordesilhas. O novo tratado, logo depois de contes-
tado pela coroa espanhola, confirmava o controle
português sobre a maior parte da atual Amazônia
brasileira.

b) A transferência da capital para Belém e a criação da
capitania de São José do Rio Negro tinham como
objetivo separar o território de domínio português
sobre a região.

c) O Estado nacional brasileiro voltou-se para o proble-
ma da integração da Amazônia no início do século
XX, associado à "marcha para Oeste" lançada por
Getúlio durante o "Estado Novo" .

d) A decisão de implantação do SIVAM corresponde a
um projeto envolvendo a implantação de uma infra-
estrutura viária e energética, propiciando a compra
subsidiada de glebas de terras por  empresários
nacionais e internacionais.

e) A criação do SIVAM visou a integrar ao território bra-
sileiro parte da Amazônia internacional, cujas "fron-
teiras mortas", muito povoadas, favoreciam o con-
trabando de armas, o narcotráfico e o garimpo  des-
controlado em reservas indígenas.

Resolução

O Tratado de Tordesilhas (1494) definia que a Ama-
zônia faria parte do Império Colonial Espanhol. Porém,
o Tratado de Madri (1750), embasado no princípio do
uti possidetis, garantiu aos portugueses o controle
sobre a Amazônia brasileira, em razão da presença lusa
na região.
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Comentário de História

A prova de História do exame vestibular da Fatec -
2003 marcou-se por um bom equilíbrio entre os con-
teúdos de História Geral e do Brasil, com duas ques-
tões de História da América. Foram abordados temas
pontuais e atualidades, buscando valorizar a interação
crítica do candidato com o mundo em que vive.
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