
1 

VESTIBULAR PUC-Rio 2004 

GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE HISTÓRIA 
 
21- Resposta: (B) I e IV. 
O item II está incorreto, pois o trabalho livre e assalariado só se torna predominante, na Europa, no século 
XIX. O item III está incorreto, pois não houve liberdade de pensamento nesse período. O item V está 
incorreto, pois as monarquias absolutistas eram uma configuração da sociedade aristocrática do Antigo 
Regime. 
 
22- Resposta: (E) Se todas as afirmativas estão corretas. 
Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23- Resposta: (E) A adoção do modelo federalista norte-americano na organização política dos 
novos Estados Nacionais. 
Os estados recém-independentes adotaram, regra geral, perspectivas centralizadoras e unitaristas. 
 
24- Resposta: (D) Revolta dos Malês e a Cabanagem. 
As revoltas liberais de 1842, a Confederação do Equador, a Guerra dos Farrapos e a Revolta dos Praieiros 
expressaram, entre outras, insatisfações de grupos proprietários, cidadãos do Império do Brasil, 
representantes do que se denominava a “boa sociedade imperial”. 

 
25- Resposta: (E) A publicação do livro "O Abolicionismo”, de Joaquim Nabuco, em 1883, constituiu-
se em significativo libelo anti-escravista ao afirmar que o escravo e o senhor eram dois tipos 
contrários e, no fundo, os mesmos. 
Com exceção da opção E, todas as demais apresentam de modo correto acontecimentos relacionados às 
formas de resistência dos escravos negros à dominação escravista na experiência histórica do Brasil, desde 
o século XVI.  Embora tenha tido um papel fundamental na Campanha Abolicionista, o livro de Joaquim 
Nabuco não constitui uma expressão de forma de resistência dos escravos negros. 
 

26- Resposta: (A) Se somente I, III e IV estão corretos. 
O item II está incorreto, pois a experiência do bandeirismo paulista não está associada à expansão territorial 
em direção à região Norte, assim como à fundação, de forma direta, de vilas e cidades. 
 
27- Resposta: (C) a Reforma Urbana e a Revolta da Vacina. 
A opção correta é C, por apresentar os acontecimentos "Reforma Urbana" e "Revolta da Vacina" aos quais 
os textos de Olavo Bilac e do Jornal do Comércio fazem referência, respectivamente. As demais opções ou 
não apresentam acontecimentos relacionados aos textos (opções B e D) ou apresentam apenas um único 
acontecimento que guarda referência, e ainda por vezes não na ordem correta (opções A e E). 
 
28- Resposta: (C) O reconhecimento, por parte dos governos metropolitanos europeus, das 
reivindicações autonomistas de áreas coloniais na Ásia e na África. 
Somente após o fim da II Guerra Mundial (1945), os governos europeus passaram a reconhecer, de forma 
generalizada, a legitimidade das reivindicações pelas independências das áreas afro-asiáticas. 

 
29- Resposta: (B) Se somente I e III estão corretas. 
O item II está incorreto, pois a ONU, como organização internacional, não pode constituir exércitos próprios, 
nem realizar intervenções militares. As tropas da ONU são constituídas por convocação das forças 
nacionais de seus países membros para realizar intervenções de pacificação e intermediação de conflitos. 
O item IV está incorreto, pois o FMI não é um organismo subordinado à ONU. 

 
30- Resposta: (D) O desenvolvimento econômico repercutiu na melhoria das condições de vida da 
população rural e urbana, através da maior distribuição de renda. 
O crescimento econômico, comprovado pela série histórica da variação anual do Produto Interno Bruto, não 
repercutiu, nas décadas de 1960 e 1970, em melhor distribuição de renda. Pelo contrário, aumentou a 
disparidade entre ricos e pobres no país. 


