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QUESTÃO 25

Analise estes dois mapas-múndi, comparando-os:

 
Henricus Martellus, 1489. Londres: British Library.

Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, 1570.
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A partir da análise e comparação desses mapas e considerando-se outros 
conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar que

A)  a cartografia européia, por razões religiosas, não assimilou o conhecimento 
dos povos indígenas acerca dos continentes recém-descobertos.

B)  a concepção de um mundo fechado, em oposição à idéia de um cosmos 
aberto, dominou a cartografia européia até o século XVII.

C)  as navegações alteraram o conhecimento do mundo, à época, jogando 
por terra os mitos antigos sobre a inabitabilidade das zonas tórridas. 

D)  os descobrimentos, em fins do século XV, resultaram da expansão do 
conhecimento do mundo alcançado pelos geógrafos do Renascimento.

QUESTÃO 26

Considerando-se as reduções, ou missões, jesuítico-guaranis fundadas no 
início do século XVII, na América do Sul, é INCORRETO afirmar que 

A)  entraram em conflito com os encomenderos da América Espanhola e com 
os bandeirantes, que penetravam na região com o objetivo de aprisionar 
e escravizar os indígenas.

B)  resistiram às pressões das Coroas Espanhola e Portuguesa e continuaram 
a existir até o fim do período colonial, tendo sido destruídas por ocasião 
dos movimentos de independência. 

C)  se estabeleceram na região platina, em áreas fronteiriças dos Impérios 
Espanhol e Português, que correspondem, atualmente, a territórios do 
Paraguai, do nordeste da Argentina e do sul do Brasil. 

D)  tinham por objetivo a cristianização dos índios guaranis, que foram 
concentrados em comunidades aldeãs, administradas pelos jesuítas, sob 
rígida organização e disciplina de trabalho. 
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QUESTÃO 27

O ano de 1848 ficou célebre em razão da onda de revoluções que varreu, então, 
a Europa  evento denominado Primavera dos Povos. O objetivo maior dos 
revolucionários de toda parte era alcançar a liberdade e combater a opressão; 
em algumas regiões, porém, as palavras de ordem reivindicavam, também, o 
fim do jugo estrangeiro, ou seja, demandavam autonomia para as nações.

Considerando-se os eventos ocorridos em 1848 e suas conseqüências, é 
CORRETO afirmar que, 

A)  na Alemanha, se instalou, com sucesso, uma República parlamentar, que 
aboliu as instituições imperiais e consolidou a unidade do país.

B)  na França, se proclamou, outra vez, a República, mas Luís Napoleão 
Bonaparte, o Presidente eleito, instituiu, por meio de um golpe, o II Império.

C)  na Inglaterra, uma série de greves gerais colocou em xeque a Monarquia, 
que precisou recorrer à Lei Marcial para recobrar a ordem.

D)  na Rússia, os revolucionários ocuparam o poder durante alguns meses, o 
que provocou reação sangrenta e guerra civil.

QUESTÃO 28

O Reinado de D. Pedro II foi marcado por ações que demonstravam o 
interesse da Monarquia em estimular o crescimento intelectual da nação. 

Considerando-se essa informação e outros conhecimentos sobre o assunto, é 
CORRETO afirmar que, entre as principais ações nesse sentido, se destaca

A)  a criação de instituições de ensino – como a Escola de Minas de Ouro 
Preto, que, embora voltada à formação das elites, cumpriu importante 
função na pesquisa e na prospecção de minerais.

B)  a fundação do Museu da Inconfidência – um museu-escola –, que 
representou um ato de reparação aos mineiros pela perda, no processo 
de devassa da Inconfidência Mineira, de seus ilustres intelectuais. 

C)  o financiamento da vinda da Missão Artística Francesa, que se propôs 
estimular e ensinar as mais diversas formas de expressão artística a artistas 
brasileiros. 

D)  o resgate e proteção do Barroco Mineiro  e, conseqüentemente, de 
Aleijadinho, seu principal representante  como forma de valorização da 
produção cultural brasileira.
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QUESTÃO 29

Considerando-se a crise econômica mundial iniciada, em 1929, com a quebra 
da Bolsa de Nova Iorque, é CORRETO afirmar que

A)  a Alemanha sofreu impacto imediato e violento desse evento, em razão dos 
laços econômicos estreitos que vinha mantendo com os Estados Unidos.

B)  a escassez de matérias-primas e de crédito, entre outras causas do crash 
norte-americano, muito contribuiu, na época, para alimentar a espiral 
inflacionária. 

C)  a URSS foi um dos países atingidos por esse evento, pois a recessão no 
mundo capitalista prejudicou as exportações de petróleo do país.

D)  os países da América do Sul sentiram os efeitos desse evento, devido à 
repatriação do capital estrangeiro anteriormente investido nessa região.

QUESTÃO 30

Os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial foram tensos entre as grandes 
potências mundiais.

Considerando-se a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e o 
Pacto de Varsóvia, criados nesse período, é CORRETO afirmar que 

A)  a OTAN visava a apaziguar os conflitos relacionados à divisão da cidade 
de Berlim, bem como a proteger os países sob sua influência econômica 
das ameaças de invasão externa e de conflitos militares.

B)  ambos desenvolveram políticas que incentivaram a chamada Corrida 
Armamentista, que, durante o período da Guerra Fria, colocou o Planeta 
sob a ameaça de uma guerra nuclear.

C)  ambos foram estabelecidos, simultaneamente, para defender os interesses 
dos países que disputavam, após a Segunda Guerra, uma reordenação 
dos espaços europeu e americano. 

D)  os países signatários do Pacto de Varsóvia se aliaram e, para defender seus 
interesses  financeiros, formaram um bloco econômico, a fim de competir 
com a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos.
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QUESTÃO 31 

Analise este mapa:
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Envolvido, desde sua fundação, em conflitos na região, o Estado de Israel 
completou, em maio de 2008, 60 anos de existência. 

Considerando-se as disputas territoriais entre árabes e israelenses e outros 
conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar que 

A)  a Autoridade Nacional Palestina controla os territórios de Gaza e do sul 
do Líbano e, em 2006, com o auxílio da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e da União Européia, garantiu a soberania sobre essas regiões. 

B)  a cidade de Jerusalém, considerada sagrada por três religiões, foi ocupada 
por Israel  em 1949, ao final da Primeira Guerra Árabe-Israelense, e, depois 
dos Acordos de Oslo, foi reconhecida pela ONU como capital do país. 

C)  a região das colinas de Golã, rica em fontes de água e ocupada por Israel 
durante a Segunda Guerra Árabe-Israelense, foi devolvida à Síria em 2000, 
como parte dos tratados de paz firmados entre os dois países. 

D)  o Governo de Israel promoveu, em 2005, a retirada de colonos judeus da 
faixa de Gaza, no entanto, apesar de pressões de organismos internacionais, 
manteve assentamentos judaicos no território da Cisjordânia. 

QUESTÃO 32 

Considerando-se os fatores que contribuíram para a longevidade do regime 
militar no Brasil, é CORRETO afirmar que foi de grande relevância

A)  a combinação entre a ordem constitucional, amparada pela Constituição 
de 1967, e a arbitrariedade, expressa em sucessivos Atos Institucionais.

B)  a manutenção de um sistema político representativo, com eleições indiretas 
em todos os níveis, exceto para a Presidência da República.

C)  o desenvolvimento econômico-social do País, acompanhado de um 
constante crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

D)  o rodízio de lideranças políticas entre as Forças Armadas, por meio de 
eleições indiretas no âmbito do Comando Supremo da Revolução.


