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a
A dissolução do Feudalismo foi apressada, no final da
Idade Média, por uma sucessão de acontecimentos
que geraram a chamada “crise do séc. XIV”. 

Entre esses acontecimentos é correto citar:

a) Epidemias, como a Peste Negra, originadas principal-
mente da falta de estrutura das cidades para supor-
tar o aumento populacional e enfrentar o problema
da fome.

b) Grande Fome, manifestada neste século, devido ao
grande número de pragas que destruíram as planta-
ções.

c) Guerra dos Cem Anos, envolvendo, de um lado,
França e Espanha e, do outro, Inglaterra e Portugal,
e que gerou inúmeras mortes.

d) Revolta dos Camponeses; estes, sem ter o que
comer, abandonaram os campos e causaram muitas
mortes nas cidades.

e) Epidemias, como a Peste Bubônica, que matou
cerca de 2/3 de toda a população da Europa.

Resolução

A crise do século XIV foi determinada por três fatores
básicos: a Peste Negra, que matou entre 1/3 e 1/4 da
população européia (e não 2/3, como afirma a alternati-
va e); a Guerra dos Cem Anos, que envolveu a
Inglaterra e a França (esta última eventualmente aliada
ao Reino de Navarra), mas sem a participação de
Portugal; e as fomes periódicas, decorrentes de secas
cíclicas e não por causa de pragas, como afirma a alter-
nativa b. 
Obs.: A Revolta dos Camponeses (Jacquerie) está inse-
rida na crise do século XIV, mas seu âmbito se restrin-
giu a certas regiões da França.

c
O governo de Tomé de Souza foi marcado

a) por uma intensa luta contra os franceses, no Rio de
Janeiro, e por conflitos com os jesuítas, que se opu-
nham à escravização dos índios.

b) pela fundação do Colégio de São Paulo de
Piratininga, em 1554.

c) pela criação do primeiro bispado do Brasil, tendo à
frente o bispo D. Pero Fernandes Sardinha.

d) pela grande habilidade política do governador, a qual
acabou por deixá-lo no poder por quase 15 anos.

e) pelo Armistício de Iperoig e pela vitória contra os
franceses, que foram expulsos do Rio de Janeiro em
1567.

Resolução

Questão de conhecimento factual. A alternativa b refe-
re-se ao governo de Duarte da Costa e as alternativas
a, d e e ao governo de Mem de Sá, com a  ressalva de
que na administração deste último não ocorreram con-
flitos com os jesuítas.
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e
Guilherme de Orange foi proclamado rei com o nome
de Guilherme III, depois de ter assinado o Bill Of Rights,
com as limitações impostas pelo Parlamento à monar-
quia.

Sobre essas limitações é correto dizer que

a) instituíam um ministério composto pela nobreza lati-
fundiária e a burguesia urbana.

b) instituíam o anglicanismo como religião oficial da
Inglaterra e a tolerância a todos os cultos, o que foi
confirmado pelo rei, apesar de ele ser católico extre-
mado.

c) combatiam a liberdade de imprensa, a liberdade indi-
vidual e a propriedade privada.

d) dispensavam a aprovação das Câmaras para o
aumento de impostos.

e) configuraram um conjunto de medidas que acabou
por substituir a monarquia absoluta vigente por uma
monarquia constitucional.

Resolução

O Bill of Rights (Declaração de Direitos) de 1689 foi
promulgado pelo Parlamento Inglês para completar a
Revolução Gloriosa de 1688 que, ao derrubar o rei
Jaime II, eliminou a possibilidade de um absolutismo de
direito vir a ser implantado no país. O Bill of Rights

estabelecia a supremacia do Parlamento sobre o rei e
definia os direitos do cidadão em face do Estado. 
Obs. 1:  Na Inglaterra, à época da Revolução Gloriosa,
não vigia uma “monarquia absoluta”, embora houvesse
o receio de que Jaime II tentasse impô-la ao país.
Obs. 2:  A Inglaterra possui uma monarquia limitada,
mas a rigor não é uma “monarquia constitucional”,
visto não existir no país uma Constituição orgânica que
possa ser entendida como tal.
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a
Leia as afirmações abaixo sobre o café brasileiro

I. Entre os fatores que colaboraram para o fracasso
do “Sistema de Parceria”, durante o Segundo
Reinado, está a introdução de máquinas modernas
e especializadas no cultivo do café, que fez com
que grande parte dos trabalhadores fossem dis-
pensados.

II. O sistema de parceria expandiu-se rapidamente
para o Oeste Paulista; nesse sistema cada  família
recebia um certo número de pés de café para cui-
dar, colher, semear, além de um lote de terra para
cultivar, dividindo-se, ao final, a renda do café.

III. Na organização da produção cafeeira utilizou-se,
desde o início, a mão-de-obra livre do imigrante
europeu.

Destas afirmações está (ão) correta (s) apenas

a) II.
b) III.
c) I e II.
d) I e III. 
e) II e III.

Resolução

O sistema de parceria iniciado pelo senador Nicolau de
Campos Vergueiro, na Fazenda Ibicaba, em Limeira, em
1847, caracterizou-se pela utilização de imigrantes
europeus concomitantemente com escravos africanos.
A base desse sistema constitui-se na divisão final da
renda auferida pelo café.

Há que se ressaltar que o sistema se deteriorou
devido aos maus tratos e às pesadas dívidas impostos
aos imigrantes.

b
Até setembro de 1944, não existiam crianças em
Auschwitz: eram todas mortas a gás na chegada.
Depois dessa data, começaram a chegar famílias intei-
ras de poloneses: todos eles foram tatuados, inclusive
os recém-nascidos. 

(Primo Levi, Os afogados e os sobreviventes.)

O texto acima refere-se

a) ao chamado holocausto do povo palestino.
b) ao chamado holocausto do povo judeu.
c) à Primeira Guerra Mundial e à política de Anschluss.
d) à Segunda Guerra Mundial e à política de Anschluss.
e) ao terror retratado pelo palestino Levi ao ver seu

povo sendo dominado pelos ingleses.

Resolução

A questão retrata o trecho de um livro sobre o campo
de extermínio de Auschwitz, na Polônia, no contexto do
projeto nazista de exterminar os judeus durante a
Segunda Guerra Mundial.
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e
Sobre a eleição de Tancredo Neves, em 1985, é corre-
to afirmar:

a) foi eleito pela Aliança Democrática, de forma direta,
tendo como opositor Paulo Maluf.

b) foi eleito pela Aliança Democrática, de forma indireta
pelo Colégio Eleitoral, tendo como opositor José
Sarney.

c) foi eleito somente pelo PMDB, de forma direta,
tendo como opositor Paulo Maluf.

d) foi eleito somente pelo PMDB, de forma indireta
pelo Colégio Eleitoral, tendo como opositor Paulo
Maluf.

e) foi eleito pela Aliança Democrática, de forma indireta
pelo Colégio Eleitoral, tendo como opositor Paulo
Maluf.

Resolução

Após a rejeição da Emenda Dante de Oliveira, que res-
tabeleceria eleições diretas para a Presidência da
República, foi convocado o Colégio Eleitoral (Congresso
Nacional e representantes das Assembléias Legislati-
vas), que elegeu o candidato Tancredo Neves, da
Aliança Democrática, contra o candidato Paulo Maluf,
representante do governo militar. Tratou-se, portanto,
de uma eleição indireta.

História

A prova de História da FATEC-2005 manteve o
padrão dos exames anteriores dessa instituição, com 3
questões de História do Brasil e 3 de História Geral, e
enfatizando uma História mais factual. Isso exigiu dos
candidatos alguns conhecimentos pormenorizados, o
que vai de encontro à tendência predominante na maio-
ria dos vestibulares atuais.
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