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HISTÓRIA

21) No Período Homérico, da História Antiga da Grécia
(séc. XII a.C. – VIII a. C.), já existiam formas preco-
ces de cidades, comunidades agrárias, coletivistas,
como apontam as pesquisas arqueológicas. Mas foi
no Período Arcaico (séc. VIII a.C. – VI a.C.) que as
cidades-estado  gregas,  definidas  como  polis  ou
urbes,  desenvolveram-se.  Essas  cidades-estado
tinham  como  características  políticas  _________
entre si e governos _________, que representavam
_________.

A) dependência – centralizados – os cidadãos livres
e os monarcas hereditários

B) dependência – centralizados – os deuses e as
figuras mitológicas

C) independência – descentralizados – os cidadãos
livres

D) independência – centralizados – os monarcas
hereditários e a corte

E) dependência – descentralizados – os nobres, os
sacerdotes e os estrangeiros

____________________________________________________

INSTRUÇÃO:   Para   responder   à   questão   22,
numere os parênteses associando os grupos so-
ciais que dirigiam a sociedade da Europa Feudal
às respectivas características.

     1.  Clero

     2.  Nobreza

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

22) A numeração correta dos parênteses, de cima para
baixo, é

A) 1 – 2 – 2 – 1 – 2

B) 2 – 2 – 1 – 2 – 2

C) 1 – 1 – 2 – 2 – 1

D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1

E) 1 – 1 – 2 – 1 – 2

23) O mercantilismo europeu, com suas origens na for-

mação do Estado moderno, fundamenta-se em dois

princípios: _________ e _________.

A) colbertismo     absolutismo

B) bulionismo     intervenção do Estado

C) metalismo     industrialismo

D) metalismo     balança comercial favorável

E) protecionismo     liberdade dos mercados

______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 24, rela-

cionar as informações da coluna A com os no-

mes da coluna B, numerando os parênteses.

Coluna A

1.  Economista do séc. XVIII

2.  Déspota esclarecido(a)

3.  Fisiocrata

Coluna B

(   )  Quesnay

(   )  Turgot

(   )  Adam Smith

(   )  Catarina II

24) A numeração correta dos parênteses, de cima para

baixo, é

A) 1 – 2 – 3 – 3

B) 3 – 3 – 1 – 2

C) 2 – 2 – 1 – 3

D) 3 – 2 – 3 – 1

E) 3 – 1 – 2 – 2

Zelavam pela manutenção da tradição cristã.

Dirigiam militarmente a sociedade medieval.

Empunhavam armas para defender a moral das
comunidades.

Representavam   instrumento   de   unificação
social.

Constituíam o grupo social dos guerreiros.
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25) Após a Primeira Guerra Mundial, na seqüência de
um período em que os EUA conheceram sua fase
de maior prosperidade nos negócios, desencadeou-
se a Grande Depressão, também chamada de Crise
de 1929. Vários foram os fatores que abalaram os
alicerces frágeis daquela economia, dentre os quais
é correto destacar

A) a crise de subprodução agrícola, que provocou
fome e miséria nos EUA, depois da Primeira
Guerra Mundial.

B) o  aumento  do  consumo,  visto  que  a  indústria
cresceu e provocou aumento do poder aquisitivo.

C) a  igualdade  social,  provocada  pelo  aumento
do  poder  aquisitivo,  predominantemente  entre
os  menos  favorecidos  da  sociedade  norte-
americana.

D) a desarticulação da economia norte-americana
com os países produtores de matérias-primas.

E) os   investimentos   desenfreados   em   ações
de  empresas  que  possuíam  mais  cotação  no
mercado financeiro do que real crescimento de
capital.

____________________________________________________

26) Em relação ao Brasil, a crise de 1929 atingiu nossa
economia inviabilizando a manutenção da política de
valorização do café, firmada em 1906 pelo Convênio
de Taubaté, e também

A) provocando retração do mercado consumidor,
suspensão  do  financiamento  da  estocagem
do  café  e  liquidação  imediata  dos  débitos
anteriores.

B) suspendendo a produção do café por alguns
anos, o financiamento das lavouras e a liquida-
ção dos débitos dos cafeicultores.

C) convocando todos os exportadores de produtos
agrícolas a criarem mecanismos de estabiliza-
ção de preços.

D) possibilitando  aumento  no  consumo  do  café
brasileiro e conseqüente aumento de preços no
mercado nacional.

E) contribuindo para a manutenção da política de
preços dos produtos industrializados brasileiros
e para a revitalização da política de valorização
do café.

27) No combate à inflação, o governo de Eurico Gaspar
Dutra (1946-1951) buscou direcionar os gastos pú-
blicos em investimentos nos setores considerados
prioritários. Nasceu, então, o plano SALTE, destina-
do a investir em saúde, alimentação, transporte e
energia. Mas o desenvolvimento brasileiro, especial-
mente da indústria, ficou abaixo das aspirações dos
industriais brasileiros. Isso ocorreu em razão

A) de  políticas  econômicas  que  regulavam  os
preços dos produtos essenciais, para proteger a
indústria nacional.

B) das facilidades à exportação de bens duráveis,
promovidas   pelas   políticas   econômicas   do
governo.

C) da abertura do mercado brasileiro à importação
de bens supérfluos.

D) de políticas econômicas voltadas para a seleção
das importações, priorizando os bens duráveis.

E) da captação de recursos a partir da construção
das indústrias de base e da política econômica
nacionalista do governo.

_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 28 com base
no  texto  a  seguir,  sobre  as  características  do
governo de Vargas no período 1951-1954.

O retorno de Getúlio Vargas ao poder, em 1951, pro-
duziu controvérsias, especialmente com os países
alinhados ao bloco liderado pelos EUA, quando do
estabelecimento da Guerra Fria. É possível obser-
var características desse governo pelas afirmações
do próprio presidente em relação à situação econô-
mica do Brasil:

“...é preciso atacar a exploração das forças interna-

cionais para que o país conquiste sua independên-

cia  econômica.  Assim  como  é  preciso  valorizar  o

trabalhador.”

28) As  características  fundamentais  desse  governo
populista de Vargas são

A) intervencionismo e patrimonialismo.

B) entreguismo e nacionalismo.

C) desenvolvimentismo e empreguismo.

D) nacionalismo e trabalhismo.

E) sindicalismo e internacionalismo.
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29) O governo Médici (1969-1974), auge da repressão contra a sociedade, manteve o AI5, que suspendia os direitos

fundamentais dos cidadãos e que se fazia sentir nas escolas, nas fábricas, na imprensa e nos teatros. Para

amenizar os efeitos da repressão, foram investidos milhões de cruzeiros (moeda da época) em propaganda –

“Brasil – ame-o ou deixe-o”. No plano econômico, registrou-se um grande crescimento da economia, tendo

como base o aumento da produção industrial, o crescimento das exportações e a grande quantidade de emprés-

timos do exterior, em contrapartida ao arrocho salarial. Esta proposta econômica ficou conhecida como

A) Plano de Metas.

B) Plano Trienal.

C) Reformas de Base.

D) Plano Cruzado.

E) Milagre Econômico.

____________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 30 a partir das afirmativas abaixo, referentes às políticas econômicas

dos governos pós-abertura política, isto é, posteriores a 1985.

I. O ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco (1992-1994), Fernando Henrique Cardoso, criou o

Plano Real, que tinha como objetivo acabar com a inflação e estabilizar a economia, através de um mecanis-

mo de desindexação.

II. No governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), foi proposto o Plano Cruzado Novo, que criava nova

referência monetária, o cruzado, colocava fim na correção monetária, congelava o preço das mercadorias e

reajustava salários automaticamente, através de gatilho salarial.

III. No governo de José Sarney (1985-1990), foram criados o Plano Bresser e o Plano Verão, considerados

“choques econômicos” para combater a inflação, que voltava a crescer.

IV. No governo José Sarney, foi lançado um plano caracterizado por medidas drásticas de combate à inflação,

mediante bloqueio de contas e aplicações financeiras, confisco do dinheiro e criação de nova moeda – o

cruzeiro.

30) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.


