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d
Os poemas Ilíada e Odisséia, atribuídos a Homero, são
fontes indispensáveis para o conhecimento da história
dos primeiros tempos que, depois, viria a se constituir
na civilização grega. Seus versos tratam, sobretudo, de
episódios e conseqüências relacionadas com:
a) a implantação da democracia em Atenas.
b) a conquista da Grécia por Felipe da Macedônia. 
c) o domínio do fogo ofertado aos homens por

Prometeu. 
d) a guerra contra a cidade de Tróia. 
e) a história da Guerra do Peloponeso. 
Resolução

Com efeito, os poemas Ilíada e Odisséia, atribuídos ao
poeta grego Homero, tratam de um longo período da
História da Grécia, particularmente a guerra dos hele-
nos contra os troianos e à epopéia de Ulisses de Ítaca.

b
São características do regime feudal:
a) autonomia das cidades, economia baseada em tro-

cas diversificadas e existência de um poderoso
poder central.

b) descentralização política e administrativa, unidades
de produção autônomas e auto-suficientes e mão-
de-obra servil.

c) relações de suserania e vassalagem, inexistência de
um Estado centralizado e inexistência de obrigações
servis de produção.

d) sistema de ordens e estamentos, senhores feudais
e o aparecimento de um Estado para garantir prote-
ção e justiça aos seus cidadãos.

e) mobilidade social, sistema de vassalagem com
laços de fidelidade e economia monetária.

Resolução

O “regime” ou modo de produção feudal apresentou
as características políticas, econômicas e sociais des-
critas na alternativa b.

e
Nicolau Maquiavel (1469-1567), pensador florentino, afir-
mava que a obrigação suprema do governante é man-
ter o poder e a segurança do país que governa. E, para
atingir seus objetivos, o governante deve usar de
todos os meios disponíveis, pois “os fins justificam os
meios”. Suas idéias ficaram imortalizadas na obra:
a) Leviatã.
b) Política Segundo as Sagradas Escrituras.
c) A Arte da Guerra.
d) A Divina Comédia.
e) O Príncipe.
Resolução
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Embora nunca tenha escrito ou dito a famosa frase
“Os fins justificam os meios”, Nicolau Maquiavel foi
um dos primeiros teóricos do Estado Moderno
Absolutista e autor de O Príncipe.

b
O absolutismo e a política mercantilista eram duas par-
tes de um sistema mais amplo, denominado de Antigo
Regime. O termo foi adotado para designar o sistema
cujos elementos básicos eram, além do absolutismo e
do mercantilismo, a sociedade estamental e o sistema
colonial.
Assinale a alternativa que expressa, corretamente,
uma prática dos
Estados Absolutistas.
a) Liberdade religiosa
b) Centralização político-administrativa
c) Enfraquecimento do poder real
d) Abolição total dos privilégios da nobreza
e) Política econômica liberal
Resolução

Com base na questão anterior, o candidato não teria
dificuldades em gabaritar esta questão, que trata do
Estado Moderno Absolutista.

c
A saga de pioneiros e desbravadores (e também bandi-
dos, exterminadores de índios, grileiros e pistoleiros)
foi retratada em uma série de filmes do gênero wes-
tern, mais conhecidos no Brasil como  faroeste ou ban-
gue-bangue. Ao contar a Marcha para o Oeste, esses
filmes mostraram também aformação de uma mentali-
dade tipicamente americana.

Uma série de fatores, como a escassez de terras na
faixa atlântica, a necessidade dos estados do Norte,
em fase de industrialização, de conseguir matérias-pri-
mas e a construção de ferrovias, motivaram e favore-
ceram a Marcha para o Oeste que foi:
a) a corrida do ouro na Califórnia e a ocupação da

Flórida recém adquirida da Espanha.
b) a ocupação de todos os territórios onde os america-

nos nativos eram hostis ao homem branco.
c) a colonização de terras do lado ocidental dos

Apalaches e da margem leste do rio Mississipi, por
imigrantes dispostos a desbravar o interior do conti-
nente, acelerando a ocupação rumo ao Pacífico.

d) A ocupação de áreas além do rio São Lourenço, para
efetivar a posse da Louisiana.

e) a anexação dos estados do Texas, Utah, Arizona e
Novo México, conquistados junto ao México em
1848, depois de uma guerra.

Resolução

A alternativa c, que trata da expansão territorial dos
Estados Unidos no século XIX, estaria completa se
acrescentasse a guerra contra o México. Este país per-
deu metade do seu território, que foi transformado em
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novos estados e incorporados à União.

c
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh! não se esqueçam
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A anti-rosa atômica
Sem cor, sem perfume
Sem rosa, sem nada

Rosa de Hiroshima – Gerson Conrad e Vinícius de Moraes

O texto se relaciona com:
a) a questão dos vazamentos de resíduos nucleares na

usina de Chernobyl.
b) a poluição causada, nos oceanos e na atmosfera,

por resíduos tóxicos.
c) a bomba lançada, pelos tripulantes do avião Enola

Gay, na cidade de Hiroshima.
d) a Conferência Mundial da Organização das Nações

Unidas Rio + 10.
e) o projeto de pesquisa, desenvolvido por cientistas

japoneses, sobre o genoma humano.
Resolução

Essa obra-prima de Vinícius de Moraes descreve em
forma de poesia um dos maiores genocídios pratica-
dos pelos EUA no século passado, o bombardeio atô-
mico na cidade japonesa de Hiroshima em agosto de
1945.

d
Na verdade, independente do fato de Stálin ver-se
como um novo Robespierre, os comunistas estrangei-
ros do período antifascista encontraram algum confor-
to, quando avaliavam os julgamentos e expurgos (...),
na idéia de que estes eram tão justificados pela neces-
sidade quanto havia sido o Terror (...) Talvez, em outros
países, onde a palavra Terror não sugerisse tão pronta-
mente episódios de glória nacional e triunfo revolucio-
nário, essa comparação tenha sido evitada.
Contudo, é difícil não concordar com Isaac Deutscher,
que Stálin pertencia à família dos grandes déspotas
revolucionários, como Cromwell, Robespierre e
Napoleão.

Eric Hobsbawm
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Assinale a alternativa que cita as respectivas revolu-
ções, das quais participaram Stálin e Robespierre.
a) Revolução Americana e Revolução Liberal do Porto
b) Revolução Comunista e Revolução Inglesa
c) Revolução Cubana e Revolução Chinesa
d) Revolução Russa e Revolução Francesa
e) Revolução Alemã e Revolução Italiana
Resolução

Eric Hobsbawm traça um paralelo entre a fase popular
da Revolução Francesa (1793-94), conhecida como
“Terror”, e o “terror” praticado por Stalin, um dos líde-
res da Revolução Comunista de 1917.

b
Daqui se seguiu mandarem às Minas Gerais as boiadas
do Paranaguá e as do Rio das Velhas, as boiadas dos
campos da Bahia e tudo o mais que os moradores
imaginavam poderia apetecer-se de qualquer gênero
de causas naturais e industriais adventícias e próprias.

Cultura e Opulência do Brasil – Antonil

O texto, referente ao período da atividade mineradora
no séc. XVIII, retrata importante conseqüência dessa
atividade econômica. Identifique-a.
a) O declínio do mercado interno e o isolamento das

demais áreas produtoras.
b) A articulação de novas áreas produtivas para abas-

tecer a região da mineração, favorecendo a integra-
ção da colônia.

c) O crescimento do trabalho escravo, devido à impos-
sibilidade da obtenção da alforria.

d) A existência de menor mobilidade social, comparada
à região açucareira.

e) O deslocamento do eixo econômico do sudeste
para a região nordeste.

Resolução

Além da integração colonial, absorvendo, inclusive, o
Rio Grande do Sul, através da pecuária; a mineração,
alterou o eixo econômico da colônia, bem como a capi-
tal do Brasil para o Rio de Janeiro.

b
Sobre a Constituição de 1824, podemos afirmar que:
a) gerou a conciliação das forças políticas em todo país

por seu caráter democrático.
b) a chave de toda a organização política estava em

mãos do poder moderador, que aprovava ou não as
medidas, nomeava juízes e controlava o Executivo.

c) estabeleceu o Estado Laico, separando definitiva-
mente Igreja e Estado.

d) estendeu os direitos políticos a toda população, sem
restrições de renda.

e) o imperador tinha reduzidos poderes, controlando-
se, assim, o caráter despótico de seu governo.

Resolução

A Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, criou
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o Poder Moderador, “chave de toda a organização polí-
tica” do Império.

a
A saga dos imigrantes na atividade cafeeira é descrita
nos relatórios da época que estão repletos de denún-
cias: os baixos salários eram reduzidos pelas multas lan-
çadas; a impontualidade e as fraudes nos pagamentos,
confiscos, pesos e medidas ilegais, os endividamentos
nos armazéns dasfazendas somavam-se à disciplina
coercitiva e à violência física contra os colonos.

Maria Izilda Matos

O texto reporta-se a importantes fatos relativos à imi-
gração em fins do século XIX e início do século XX, que
resultaram:
a) na promulgação do Decreto Prinetti de 1902, por

meio do qual o governo italiano proibia a imigração
subsidiada para São Paulo.

b) no sucesso do sistema de parceria criado pelo
Senador Vergueiro.

c) no uso prioritário de escravos em toda agricultura
paulista.

d) na drástica redução da produção cafeeira em São
Paulo.

e) na discriminação das elites contra trabalhadores
europeus e sua preferência, em São Paulo, pelos
trabalhadores nacionais.

Resolução

Antes da Itália, a imigração já havia sido proibida por
outros Estados europeus no século XIX pelas mesmas
razões, isto é, os trabalhadores europeus eram trata-
dos como escravos fora do seu país de origem.

a
A Revolução de 1930 seria inexplicável sem o jogo das
forças estaduais e regionais em luta para reequacio-
narem sua posição e influência no âmbito do Estado
Nacional.

A idéia do Brasil Moderno – Octávio Ianni

Podemos justificar o pensamento do autor porque:
a) além do interesse em criar novas perspectivas capi-

talistas, havia, sem dúvida, a revolta dos estados
periféricos contra o monopólio do poder de São
Paulo e Minas Gerais sobre a nação. 

b) a Revolução de 1930 foi somente a expressão dos
interesses das camadas médias, que se manifes-
tavam por meio do Tenentismo.

c) o Estado Oligárquico permanecia forte e homo-
gêneo na composição das forças políticas em 1930.

d) a crise de 1929 não teve relação com a eclosão
revolucionária.

e) a cisão das oligarquias não enfraqueceu as forças
políticas no poder e não contribuiu para aqueda de
Washington Luís.

Resolução

A marginalização política dos chamados “pequenos” e
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médios Estados na República Velha explica o sucesso
do movimento liderado pelas dissidências oligárquicas
em 1930.

c
Assim, com a vigência do Pacto, pouco adiantava ven-
cer nas urnas, era preciso vencer também nas Atas,
onde normalmente ocorria a ”degola” da oposição. O
poder local, dono dos votos, ganhava força.

Leonardo Trevisan

O texto descreve o contexto eleitoral de um período da
História Brasileira. Identifique-o.
a) Fase Populista, período de grande mobilização das

massas urbanas.
b) Período Imperial, eleições fraudadas pela prática de

violência e liberais e conservadores.
c) República Velha, marcada pelo voto de cabresto e

pressão coronéis sobre o eleitorado.
d) Nova República e a influência da mídia, superando

os partido formação da opinião pública.
e) Anos de Chumbo da ditadura militar, eleições indire-

tas e o controle político por meio do bipartidarismo.
Resolução

Com efeito, o coronelismo, definido como forma de
clientelismo político local, foi uma das bases de sus-
tentação da República das Oligarquias.

c
Quando se sente bater
No peito a heróica pancada
Deixa-se a folha dobrada
Enquanto se vai morrer

Tobias Barreto

A “Guerra Paulista” de 1932 buscava, na poesia, os
símbolos para sua revolta. Sobre esse movimento,
podemos afirmar que: 
a) contou com apoio maciço do proletariado urbano e

rural.
b) não teve identificação com as classes médias e suas

aspirações sociais.
c) os paulistas temiam o adiamento das eleições, a

implantação da ditadura e buscavam recuperar a
hegemonia política perdida em 1930.

d) o movimento conseguiu o apoio de todos os esta-
dos, obrigando Vargas a depor armas.

e) embora vitoriosos, os paulistas não obtiveram sua
reivindicação política, a Constituição.

Resolução

De fato, a Revolução Constitucionalista de 9 de julho
de 1932 pode ser interpretada como uma espécie de
contra-revolução ao movimento de 3 de outubro de
1930, que levou Getúlio Vargas ao poder.

a
Por força do Ato Institucional n° 2, foram extintos
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todos os partidos  políticos, instituindo-se a ARENA e
o MDB. Tendo Roberto Campos à frente do Ministério
do Planejamento, foi lançado o PAEG, ao lado de arro-
cho salarial e criação do FGTS, extinguindo a estabili-
dade no emprego. Essas medidas marcaram o gover-
no de:
a) Castelo Branco. b) Costa e Silva.
c) Garrastazu Médici. d) Ernesto Geisel.
e) João Figueiredo.
Resolução

As medidas descritas no enunciado da questão indi-
cam o processo de construção do Estado Autoritário
implantado pelos militares a partir de 1964.

d
Assinale a alternativa correta sobre o Plano Cruzado,
implantado pelo governo José sarney, em 1986.
a) Não houve congelamento de preços e salários, nem

desabastecimento do mercado.
b) A redução do consumo provocou forte recessão e

desemprego no país.
c) O plano controlou a inflação e alterou drasticamente

os problemas estruturais do país.
d) O governo se beneficiou politicamente dos resulta-

dos do plano e, após as eleições, era eminente o fra-
casso no controle da inflação.

e) O governo pagou rigorosamente em dia os juros da
dívida externa, facilitando a ação do governo que o
sucedeu.

Resolução

Não há como negar que o Plano Cruzado foi um verda-
deiro estelionato eleitoral, em benefício do partido do
presidente José Sarney, o PMDB.

Comentário de História

A prova de História do Mackenzie-2003, dos gru-
pos II e III, apresentou questões simplificadas e objeti-
vas, priorizando a História do Brasil, principalmente o
Período Republicano.
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