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a
A palavra democracia é de origem grega, sendo for-
mada pela junção dos vocábulos demos, que significa
povo, mais kratos, que significa poder.
Fazem parte das características da democracia ate-
niense:
a) imperialismo, escravismo e democracia direta.
b) trabalho livre, não exploração de colônias e demo-

cracia direta.
c) democracia indireta, não exploração de colônias e

escravismo.
d) democracia representativa, imperialismo e escra-

vismo.
e) militarismo, trabalho servil e colonialismo.
Resolução

Esse tripé sustentou a democracia ateniense até ser
derrotada pelo militarismo espartano.

a
“O termo corporação não foi utilizado na Idade Média.
Em seu lugar empregava-se mesteres ou guildas. Ape-
sar das controvérsias sobre a origem das associações
profissionais da Idade Média, os historiadores tendem
a considerá-las genuínas criações dos homens medie-
vais.”

Luiz Koshiba
As corporações de ofício:
a) eram cartéis que tinham por objetivo a eliminação da

concorrência no interior da cidade e a manutenção
do monopólio de uma minoria de mestres no mer-
cado urbano.

b) tinham por finalidade promover o livre comércio de
mercadorias e a abolição dos privilégios econômicos
dos membros do alto clero.

c) eram associações secretas que visavam ao apri-
moramento das técnicas de construções de cate-
drais e pretendiam solapar o poder dos senhores
feudais.

d) eram núcleos constituídos por aldeões que reivin-
dicavam o abrandamento das severas obrigações
feudais a que estavam submetidos os servos.

e) serviam como ponto de apoio para os artesões,
favorecendo a troca de experiências, e lutavam con-
tra as condições de insalubridade do trabalho nas
oficinas medievais.

Resolução

Apesar de utilizar o conceito de cartel, típico do capi-
talismo monopolista dos séculos XIX e XX, por ex-
clusão, chega-se à alternativa correta desta questão
sobre a natureza das Corporações de Ofício na Baixa
Idade Média.
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“Para recusar a autoridade papal, Henrique VIII usou o
parlamento. Ele sabia que sem o apoio dos nobres, da
pequena nobreza rural e dos comerciantes, não pode-
ria modificar as práticas religiosas. Foi o Parlamento
reunido que acatou a idéia do monarca de que o papa
era o chefe de uma potência estrangeira interferindo
nos assuntos da Inglaterra...”

Oficina de História – Flavio de Campos e Renan
Garcia Miranda

O fragmento de texto acima está relacionado com:
a) a aprovação do Ato de Supremacia, que determinou

que o rei passaria a ser o chefe da igreja inglesa.
b) a decretação da Guerra das Duas Rosas, que acabou

somente com a prisão do papa, após a vitória das
forças anglicanas.

c) a implantação do divórcio, que permitiu a anulação
do casamento de Henrique VIII com Elizabeth I.

d) a submissão do poder do Rei às leis aprovadas no
Parlamento, princípio que foi estabelecido pela Car-
ta Magna.

e) a paz de Augsburgo, que estabelecia que a religião
do país passaria a ser a religião do rei ou príncipe
que estivesse governando a Inglaterra na ocasião.

Resolução

O texto trata da criação da Igreja Anglicana por Hen-
rique VIII no contexto da Reforma Protestante e da
consolidação do absolutismo monárquico inglês.

b
Após o final da Guerra dos Sete Anos, leis britânicas,
decretadas pelo rei Jorge III, progressivamente au-
mentaram as divergências entre colonos americanos e
a coroa inglesa, provocando a Guerra de Indepen-
dência das Treze Colônias. Dentre os objetivos dessas
leis, consideradas como intoleráveis pelos colonos,
destaca-se:
a) arrecadar fundos para pagar indenizações à França,

devido à derrota inglesa na Guerra dos Sete Anos.
b) aumentar a receita real, impedir o contrabando e o

comércio intercolonial triangular e recuperar as
finanças da Companhia das Índias Ocidentais.

c) aumentar o consumo de chá e açúcar nas colônias
americanas e dinamizar as exportações de manu-
faturas produzidas na colônia.

d) recuperar a Companhia das Índias Orientais, fechar
o porto de Boston à ação dos traficantes de es-
cravos e aumentar as importações da colônia.

e) abolir a escravidão negra nas colônias e ajudar os
puritanos  no processo de anexação das terras no
Oeste. 

Resolução

Após derrotar a França em 1763, a Inglaterra adotou
uma nova política colonial para suas colônias da Amé-
rica do Norte, desencadeando o processo de Indepen-
dência, conhecido como Primeira Revolução Ameri-
cana.
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a
Uma das alternativas abaixo NÃO corresponde às dife-
renças entre o Neocolonialismo do século XIX e o
Colonialismo do século XVI.
a) Os agentes do Colonialismo foram a burguesia

financeiro-industrial e os Estados da Europa, Amé-
rica, enquanto os do Neocolonialismo foram os Es-
tados metropolitanos europeus e sua burguesia
comercial.

b) As principais áreas de dominação do Neocolonialis-
mo foram a África e a Ásia, e as do Colonialismo, as
Américas.

c) A fase do capitalismo em que o Neocolonialismo se
desenvolveu denominou-se Capitalismo Industrial e
Financeiro e a do Colonialismo, Capitalismo Comer-
cial.

d) O Neocolonialismo buscava garantir a reserva de
mercados e o fornecimento de matérias-primas, en-
quanto o Colonialismo buscava o fornecimento de
produtos tropicais e metais preciosos.

e) O Neocolonialismo teve como justificativa ideo-
lógica a missão civilizadora do homem branco de
espalhar o progresso, enquanto no Colonialismo a
justificativa era a expansão da fé cristã.

Resolução

A alternativa a é falsa porque os agentes responsáveis
pelos colonialismo antigo e novo estão invertidos.

c
“Bakunin temia que os marxistas, após terem der-
rotado o capitalismo e tomado o poder, se tornassem
os novos exploradores. Uma vez no poder, eles se
converteriam em uma minoria privilegiada de ex-traba-
lhadores que, com o poder nas mãos, passariam a
representar a si mesmos e a defender seus pretensos
direitos de governar o povo. Para Bakunin, o Estado
deveria ser destruído pelos trabalhadores imediata-
mente após a revolução.”

Flavio de Campos e Renan Garcia Miranda

O fragmento de texto acima faz referência às idéias:
a) socialistas. b) social-democratas.
c) anarquistas. d) cartistas.
e) socialistas utópicas.
Resolução

O texto descreve as idéias libertárias anarquistas, des-
tacando-se a defesa da destruição de qualquer tipo de
Estado, considerado instrumento de opressão da
minoria sobre a maioria.

b
“Foi só um Natal! Tudo calmo, a não ser uns tiros de
emboscada do lado direito, mas nada no fronte. Nas
trincheiras, aconteceram as cenas mais extraordiná-
rias. Em frente a nossa barricada, nossos homens saí-
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ram e se misturaram com os alemães, conversando,
trocando cigarros etc. Alguns dos nossos foram até as
trincheiras inimigas e lá ficaram algum tempo, entreti-
dos!“

Carta de um oficial, citada no 
The Times in Jornal do século.

“Levando em conta a alta dos preços, o custo total do
conflito representa 30% da riqueza nacional francesa,
22% da alemã, 32% da inglesa, 26% da italiana e 9%
da norte-americana“.

História Geral das Civilizações – Maurice Crouzet

Aos fragmentos de texto acima podemos associar:
a) a Guerra do Golfo.
b) a Primeira Guerra Mundial.
c) a Guerra do Vietnã.
d) a Guerra da Bósnia.
e) a Guerra do Afeganistão.
Resolução

Menos pelos dados fornecidos pelo historiador
Maurice Crouzet, mas fundamentalmente pela carta de
um oficial citada no The Times, descrevendo as “trin-
cheiras”, é possível identificá-los com a Primeira Guer-
ra Mundial.

a
A carta de Caminha tecia grandes elogios à nova terra:
mui chã e formosa em se plantando tudo dá.
Contudo, a colonização só viria acontecer trinta anos
mais tarde, em decorrência:
a) do risco de perder a colônia, pela presença cons-

tante de franceses no litoral e pelo declínio do co-
mércio português no oriente.

b) do fracasso espanhol na exploração de metais pre-
ciosos nos impérios asteca e inca.

c) do controle por Portugal, a partir de 1530, do mo-
nopólio e da distribuição das especiarias orientais
pela Europa.

d) da redução do endividamento de Portugal com os
banqueiros de Flandres.

e) da descoberta de grandes jazidas de ouro na região
das Minas Gerais.

Resolução

Enquanto o comércio português com o Oriente através
da “rota do Cabo” foi lucrativo, os interesses lusos no
Brasil foram limitados e, por isso mesmo, Caio Prado
Jr. denominou esse período de “Pré-Colonial” (1500-
1530).

b
Perdemos 100 mil dos nossos melhores irmãos, heróis
ignorados; e quase consumamos o extermínio de um
povo valoroso que soube defender heroicamente o
solo sagrado de sua pátria. Antes da Guerra o Paraguai
tinha 1.300.000 habitantes. Depois dela, não ia muito
além de 200 mil. 
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Reminiscências da Campanha do Paraguai – 
Dionísio Cerqueira

Sobre o conflito descrito no texto, assinale a alternativa
correta.
a) O envolvimento do Brasil no conflito não contribuiu

para aflorar nossas contradições internas, tais como
a escravidão e a dependência econômica externa.

b) O desenvolvimento paraguaio, o equilíbrio do poder
na Bacia do Prata e os interesses ingleses foram
alguns dos fatores responsáveis pelo conflito.

c) A guerra não teve relação com a integração territorial
da Argentina, envolvendo a possível anexação, ao
Paraguai, de algumas de suas províncias interiores.

d) Após o conflito, o império brasileiro atravessou uma
fase de grande estabilidade política e econômica.

e) Os países platinos da Tríplice Aliança dividiram entre
si, igualmente, os custos e benefícios da guerra.

Resolução

Embora o texto de Dionísio Cerqueira apresente o
Paraguai superpovoado, com mais de um milhão de
habitantes, contrastando com outros autores que,
quando muito, falam em 800 mil, não há como negar
que o desenvolvimento relativamente auto-sustentado
do Paraguai e os interesses ingleses no Prata provoca-
ram a Guerra da “Tríplice Aliança”.

d
Há muitos anos nas águas da Guanabara
O dragão do mar reapareceu
(...)
Salve o navegante negro
Que tem por monumento
As pedras pisadas do cais.

Aldir Blanc e João Bosco

Os versos fazem referência a importante revolta ocor-
rida em 1910, liderada por João Cândido, o Almirante
Negro.
Trata-se da:
a) Revolta de Canudos. b) Revolta de Juazeiro.
c) Revolta do Contestado. d) Revolta da Chibata.
e) Revolta da Vacina.
Resolução

Consagrados na voz de Elis Regina, os versos de Aldir
Blanc e João Bosco tratam de Revolta da Chibata, lide-
rada pelo “navegante negro”, João Cândido, contra os
castigos corporais e os baixos salários dos marinheiros
na República Velha.

a
Há cem anos atrás o Brasil vivia dias de dificuldades
em função de medidas financeiras adotadas pelo go-
verno de Campos Sales. O Funding-Loan, empréstimo
contratado pelo governo, evitou a insolvência do país,
mas provocou, dentre outras conseqüências:
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a) a deflação, a queda da atividade econômica e o
desemprego.

b) uma maior liberdade de ação econômica e cres-
cimento da dívida externa.

c) a inflação galopante, apesar do desenvolvimento
econômico e social.

d) o aumento do preço do café no mercado inter-
nacional e o equilíbrio interno.

e) o fim da política de valorização do café e a diver-
sificação da produção agrícola e industrial.

Resolução

Não foi apenas o “Funding-Loan” e a moratória que
provocaram deflação, recessão e desemprego. Eviden-
temente isto foi o produto de uma política monetarista
adotada pelo presidente Campos Sales e executada
pelo ministro da Fazenda Joaquim Murtinho.

d
O suicídio de Getúlio exprimia desespero pessoal, mas
tinha também um profundo significado político.

Boris Fausto

Assinale a alternativa que justifique a afirmação acima.
a) Oferecer seu apoio moral à chamada República do

Galeão e à UDN.
b) Favorecer o golpe militar liderado pelos “purifica-

dores da democracia”. 
c) Possibilitar a ascensão das forças políticas lideradas

por Carlos Lacerda.
d) Mobilizar as massas populares em defesa do popu-

lismo e inviabilizar os objetivos das forças de opo-
sição.

e) Impedir a sucessão pela via legal, fortalecendo os
comunistas. 

Resolução

O suicídio de Getúlio Vargas em 1954 deve ser enten-
dido como sinal da crise do populismo brasileiro, elimi-
nado pelo Golpe Militar após o hiato do desenvolvi-
mentismo do governo JK e da desgovernabilidade dos
governos de Jânio e Jango.

a
Após a renúncia de Jânio Quadros, Ranieri Mazzili as-
sumia provisoriamente a presidência da república. En-
quanto isso, no Rio Grande do Sul, seguiam-se gran-
des manifestações populares pela posse de João Gou-
lart, lideradas pelo Governador Leonel Brizola e pelo
Comando do III Exército.

Esses fatos desencadearam:
a) a Campanha da Legalidade e a solução parlamen-

tarista.
b) o Queremismo e o confronto entre forças populistas

e militares.
c) o impeachment do vice-presidente e a convocação

de novas eleições.
d) o golpe militar de 1964 e a queda de João Goulart.
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e) a Campanha das Diretas e a vitória de Tancredo Ne-
ves pela oposição.

Resolução

A renúncia de Jânio e a tentativa de golpe militar em
1961 foram temporariamente superadas pela posse de
Jango através da criação do sistema de governo par-
lamentarista, abolido dois anos depois pelo plebiscito.

b
Em agosto de 1977, o governo admitiu que tinham
sido manipulados os índices oficiais de inflação refe-
rentes a 1973 e 1974 (...). Os assalariados haviam per-
dido 31,4% de seu salário real naqueles anos. O sindi-
cato dos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema ini-
ciou uma campanha pela correção de salários (..). Em
1979, cerca de 3,2 milhões de trabalhadores entraram
em greve em todo país.

Boris Fausto

As greves de 1979, além das reivindicações, reve-
laram:
a) que todo o movimento operário no governo Geisel

tinha, como traço, o sindicalismo populista.
b) um novo sindicalismo, extremamente organizado,

adotando formas independentes do Estado e cujo
eixo mais combativo concentrava-se na indústria
automobilística, tendo como liderança expressiva
Luís Inácio Lula da Silva.

c) que a categoria dos metalúrgicos não teve papel de
destaque nessa fase da organização sindical bra-
sileira.

d) que o centro do movimento sindical permanecia
ainda nas empresas públicas.

e) que a abertura política do governo Geisel deu total
liberdade às manifestações sindicais e suas novas
lideranças.

Resolução

O movimento grevista do final da década de 1970 in-
sere-se no contexto da abertura política do general
Geisel, ao mesmo tempo em que revelou o advento de
um sindicalismo independente do Estado, mas com
forte conteúdo ideológico.

c
Nas décadas de 80 e 90, apesar das crises, o Brasil
construiu uma base material significativa e os dife-
rentes setores sociais começaram a se expressar com
maior autonomia. Identifique, nas alternativas abaixo, a
que melhor caracteriza esse período da vida brasileira.
a) Redução dos índices de criminalidade, como re-

sultado dos investimentos do Estado na área social
e de segurança pública.

b) Recuperação e redefinição do papel do Estado por
meio das reformas previdenciária e tributária.

c) Crescimento desordenado, marcado pela concen-
tração de renda, sucesso no controle da inflação e
restauração do regime democrático.

60

59

MMMMAAAACCCCKKKKEEEENNNNZZZZIIII EEEE    ((((2222ºººº     DDDDiiiiaaaa    ––––    GGGGrrrruuuuppppoooo    IIII )))) ––––    DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo////2222000000002222



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

d) Integração, sem crises, nos blocos regionais, facili-
tando o crescimento econômico e a redução da de-
pendência externa.

e) Desconcentração da população nas zonas urbanas,
em função da reforma agrária e do incentivo à agri-
cultura familiar.

Resolução

Esse período da vida brasileira, conhecido como Nova
República, cristalizou a redemocratização do país, apre-
sentando contradições como a concentração da renda
e o controle da inflação, considerada o imposto mais
injusto que recai sobre os ombros dos assalariados.

Comentário de História

A prova de História do Mackenzie 2003 priorizou a
História do Brasil, particularmente o período republi-
cano, com seis questões, brindou a História da Améri-
ca com um teste e destacou seis questões para a
História Geral. Apesar de algumas imprecisões con-
ceituais, o exame não ofereceu problemas para os can-
didatos que dominam o conteúdo de História do En-
sino Médio e estão familiarizados com interpretação
de textos.
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