 VESTIBULAR PUC-Rio 2003
GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE HISTÓRIA

1- Resposta: (C) I, II e III.
As alternativas I, II e III estão corretas. A IV está incorreta, pois a expansão marítima não pacificou os conflitos religiosos. A Europa Moderna foi palco de inúmeros desses conflitos.

2- Resposta: (A) monarquia absolutista, monarquia parlamentar, república totalitária, república democrática.

3- Resposta: (D) Efetiva exclusão das camadas populares do processo político-decisório.
A afirmativa d) é incorreta, pois, a Constituição de 1988, por exemplo, reconhece o direito de voto a todos os brasileiros maiores de 16, independente de sua escolaridade.

4- Resposta: (C) A defesa da neutralidade do continente americano, no início da Segunda Guerra Mundial, proclamando a solidariedade continental em caso de agressão externa.
O princípio expresso pela Doutrina Monroe visava a aproximar os Estados americanos e repudiar uma intervenção extracontinental. A única alternativa correta que expressa esse princípio é o da letra C. Desde 1936, os Congressos Panamericanos sugeriam uma unidade de ação das Américas. Quando a Guerra eclode na Europa, as Conferências de Chanceleres Americanos, até 1941, pregam a neutralidade e solidariedade.

5- Resposta: (B) As constantes situações de seca no nordeste brasileiro provocaram a migração massiva de nordestinos para as grandes cidades do sudeste brasileiro.
A letra não atende as definições do caput da questão, pois não podemos considerar os nordestinos um grupo político ou étnico, além do fato do seu movimento migratório não ter como motivação perseguições políticas ou religiosas.

6- Resposta: (B) II e IV.
A afirmativa I é incorreta, uma vez que os empréstimos contratados pelos governos federal e estaduais o eram em moeda estrangeira. Contudo, a arrecadação fazia-se em moeda nacional. Logo, a desvalorização desta implicava maiores dificuldades no pagamento daqueles empréstimos.
A afirmativa III está incorreta, pois em momento algum a desvalorização do mil-réis implicou a estagnação e/ou a retração do setor, já que, se por um lado, as máquinas importadas podiam ficar mais caras, por outro encarecia o similar estrangeiro importado, o que protegia a produção nacional.

7- Resposta: (D) I, II e IV.
Ao contrário do afirmado no item III, o estado imperial brasileiro formulou e implementou ações visando a promover uma produção cultural que contribuísse para a formação e difusão de uma determinada identidade nacional.

8- Resposta: (E) Todas.

9- Resposta: (E) Se o governo Vargas demonstrou interesse na Petrobrás, o governo de Juscelino Kubitschek foi indiferente à produção de petróleo, preferindo investir nas pesquisas para o desenvolvimento da energia nuclear.
Uma das principais metas do Plano de Metas de JK relacionava-se com energia, especialmente com a produção de petróleo, que aumentou, entre 1956 e 1960, além das metas estabelecidas.

10- Resposta: (A) O desenho de Belmonte sugere o início da Guerra Fria, caracterizado pelo embate entre o bloco socialista, liderado pela URSS, e o capitalista, liderado pelos EUA, que disputaram, pelas décadas seguintes, o predomínio técnico, militar, econômico e político do mundo.
A alternativa b) não é correta, pois, no momento que Belmonte cria o seu desenho, em 1946, EUA e URSS  estavam em pólos opostos, já havendo passado o período das Conferências.
A alternativa c) não é correta, pois América do Sul e África não eram os principais focos das disputas entre os dois blocos.
A alternativa d) não é correta, porque o momento que o desenho quer representar não é o das Conferências de Paz, mas o da bipolaridade entre os blocos capitalista e o socialista. 
A alternativa e) não é correta, porque as iniciativas mencionadas nessa alternativa não ocorreram em 1946.



