História – QUESTÕES de 01 a 06
LEIA CUIDADOSAMENTE O ENUNCIADO DE CADA QUESTÃO, FORMULE SUAS RESPOSTAS
COM OBJETIVIDADE E CORREÇÃO DE LINGUAGEM E, EM SEGUIDA, TRANSCREVA
COMPLETAMENTE CADA UMA NA FOLHA DE RESPOSTAS.

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•

•

Responda às questões, com caneta de tinta AZUL ou PRETA, de forma clara e legível.
Caso utilize letra de imprensa, destaque as iniciais maiúsculas.
O rascunho deve ser feito no espaço reservado junto das questões.
Na Folha de Respostas, identifique o número das questões e utilize APENAS o espaço
correspondente a cada uma.
Será atribuída pontuação ZERO à questão cuja resposta
– não se atenha à situação apresentada ou ao tema proposto;
– esteja escrita a lápis, ainda que parcialmente;
– apresente texto incompreensível ou letra ilegível.
Será ANULADA a prova que
– NÃO SEJA RESPONDIDA NA RESPECTIVA FOLHA DE RESPOSTAS;
– ESTEJA ASSINADA FORA DO LOCAL APROPRIADO;
– POSSIBILITE A IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO.

Questão 01 (Valor: 15 pontos)
O Império Bizantino, que atravessou a Idade Média chegando até o início da
Idade Moderna, caracterizou-se, dentre outros aspectos, pelo caráter multicultural
de sua sociedade.
Com base nos conhecimentos sobre essa sociedade, identifique e explique três razões
que justifiquem essa afirmação.
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Questão 02 (Valor: 15 pontos)
Considerando os conhecimentos sobre a Idade Moderna, indique e explique dois
componentes econômicos responsáveis, nesse período, pela articulação entre os mundos
Europeu, Afro-Asiático e Novo Mundo.

Questão 03 (Valor: 15 pontos)
Em 22 de janeiro de 2008, a cidade do Salvador comemorará os 200 anos da chegada
da frota que conduzia parte da Corte Portuguesa que fugira para o Brasil, em conseqüência
da invasão daquele país pelas tropas napoleônicas. Nos poucos dias em que permaneceu
na Capitania da Bahia, o Príncipe D. João, regente da Coroa Portuguesa, tomou medidas
econômicas e administrativas de grande interesse para o Brasil e para o próprio governo
português.
Com base nessas informações, identifique duas dessas medidas tomadas na Bahia.
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Questão 04 (Valor: 20 pontos)
O fenômeno do imperialismo industrial — ou neocolonialismo — do século XIX provocou
profundas mudanças nas estruturas internas das áreas dominadas.
Com relação a esse fato, identifique e explique duas dessas mudanças.

Questão 05 (Valor: 20 pontos)
A autonomia e o equilíbrio entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
caracterizam a estrutura do Estado Republicano Brasileiro. Ao longo da história da
República, essa estrutura sofreu diversas alterações.

Identifique duas dessas alterações, associando-as aos fatos históricos que as produziram.

Alterações

Fatos históricos que as produziram

1)

2)
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Questão 06 (Valor:

15 pontos)

Com base nos conhecimentos sobre o momento histórico em que aconteceu a campanha
das “Diretas Já”, indique dois fatos históricos relacionados ao contexto da campanha.

* * *
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