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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 31 A 40
31. O direito medieval se desenvolveu lentamente, apesar da influência do direito romano bizantino e do direito
canônico, uma das razões pelas quais os historiadores designam a Idade Média Ocidental como o “império
do costume”.
Um fator que contribuiu para que o período ficasse conhecido como o “império do costume” foi:
a) o fortalecimento do poder real.
b) o aniquilamento da cultura romana pelos bárbaros.
c) o poder da Igreja Católica.
d) o predomínio da cultura oral.

32. A respeito da vida social e das atividades econômicas do Brasil Colonial, é CORRETO afirmar:
a) A produção de algodão vivenciou um significativo incremento durante a União Ibérica, pois atendeu à
crescente demanda das indústrias inglesas devido à Guerra de Secessão norte-americana.
b) As naus da Carreira das Índias, a partir do século XVII, respeitavam a proibição de não comercializar em
terras brasileiras, inclusive em Salvador, então capital do Estado do Brasil.
c) A cana-de-açúcar produzida no Rio de Janeiro durante o século XVIII originava, em parte, a produção de
cachaça, um dos produtos utilizados no escambo africano pelos comerciantes fluminenses.
d) A atividade mineradora originou a constituição de uma sociedade rural com uma hierarquia social idêntica
à portuguesa e uma vida urbana pouco significativa para a região.

33. Leia as afirmativas abaixo sobre as medidas adotadas pela Inglaterra ao final da Guerra dos Sete Anos, que
visavam alterar as suas relações políticas e econômicas e submeter as suas colônias da América do Norte.
I.

Um dos dilemas do governo britânico era que as 13 colônias americanas desfrutavam de autonomia do
ponto de vista político e administrativo, sendo geridas pelos colonos por meio de Assembléias Coloniais.
II. Desde o início da colonização inglesa da América do Norte, as colônias localizadas ao sul
desenvolveram maior afinidade com a Inglaterra devido aos interesses comerciais. O sul vendia os seus
produtos tropicais para a Inglaterra e consumia os produtos manufaturados ingleses.
III. As colônias do centro e do norte eram vigiadas porque a frota dessas colônias concorria com o comércio
inglês. Essas colônias, proibidas de comercializar com as outras colônias inglesas na América, com o
Caribe e com a Europa, acataram essa proibição.
IV. Uma importante razão de ordem política da revolta dos colonos da Nova Inglaterra foi a desigualdade de
representação política, pois apenas os colonos do sul estavam representados no Parlamento inglês.
É CORRETO o que se afirma em:
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
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34. Analise as informações da tabela abaixo a respeito das mudanças demográficas na Europa Ocidental, entre
1600 e 1800.
População Européia, 1600-1800 (em milhões de habitantes)
Regiões
Mediterrânea
(Espanha, Portugal e Itália)
Central
(França, Suíça e Alemanha)
Setentrional
(Inglaterra, Países Baixos, Escandinávia)
Total

1600
23,6
(100)
35,0
(100)
12,0
(100)
70,6
(100)

1700
22,7
(96)
36,2
(103)
16,1
(134)
75,0
(106)

1750
27,0
(114)
41,3
(118)
18,3
(153)
86,6
(123)

1800
32,7
(139)
53,2
(152)
25,9
(216)
111,8
(158)

(Fonte: VRIES, Jan de. A economia européia numa época de crise. Trad. de Álvaro de Figueiredo.
Lisboa: Dom Quixote, 1991. p. 13.)

Assinale a afirmativa que identifica CORRETAMENTE os padrões demográficos descritos na tabela acima e
suas causas:
a) A região mediterrânea apresentou o maior crescimento populacional dentre as três regiões entre 1600 e
1800, em função do dinamismo econômico trazido pelos descobrimentos.
b) O acelerado crescimento populacional da região setentrional foi um dos efeitos da revolução agrícola e da
expansão comercial e manufatureira dos países da região.
c) A aceleração do crescimento demográfico de todas as regiões européias, a partir de 1750, é resultado
direto da revolução industrial.
d) As diferenças entre as trajetórias demográficas das três regiões é resultado da maior freqüência de
guerras nas regiões mais quentes do continente.

35. Assinale a afirmativa que identifica CORRETAMENTE uma característica ou conseqüência do processo de
independência da América Latina:
a) O caudilhismo, atuante nos meios urbanos dos jovens países da América Latina de origem espanhola,
não interferiu na vida política nacional pela pouca influência exercida nos campos.
b) As independências na América Latina não tiveram como causa a existência prévia da nação ou do
nacionalismo, mas estes começaram a se constituir após a conquista da soberania política.
c) A aliança entre as lideranças populares e as elites criollas forjou a marca democrática e liberal dos países
hispano-americanos que começaram a ser construídos após a independência.
d) A história dos países hispano-americanos, nas primeiras décadas do período pós-independência, foi
marcada pela estabilidade política decorrente do entendimento entre as elites.

PROCESSO SELETIVO 2008

O

1 DIA

GABARITO 1

15

36. A Revolução Francesa de 1789 teve grande repercussão no mundo, sobretudo no Ocidente, não apenas em
sua época, mas também nos séculos XIX e XX. No Brasil, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto,
uma corrente política conhecida como “jacobinismo” desempenhou importante papel. Das alternativas
abaixo, assinale aquela que estabelece uma relação CORRETA entre o jacobinismo francês e o jacobinismo
florianista:
a) Apoio aos grandes proprietários de terras, industriais e comerciantes, ainda que o jacobinismo florianista
tenha se destacado na defesa dos interesses dos cafeicultores.
b) Restrição ao monopólio da educação pela Igreja Católica, embora o jacobinismo florianista defendesse a
educação militar e os jacobinistas franceses a educação laica.
c) Crítica à república e defesa do retorno ao regime monárquico, sendo o jacobinismo florianista adepto da
monarquia absolutista e o jacobinismo francês da monarquia parlamentar.
d) Defesa radical dos interesses das camadas médias e populares, embora o jacobinismo florianista tenha
assumido posição marcadamente nacionalista e em defesa da ditadura militar.

37. Sobre a República de Weimar, breve e fracassado intervalo democrático na Alemanha, situado entre o fim
da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do Nazismo, é INCORRETO afirmar que:
a) extinguiu-se após um sangrento golpe de Estado chefiado por Adolf Hitler, e com amplo apoio de militares
do antigo regime imperial.
b) revelou-se incapaz de controlar os grupos paramilitares formados por ex-combatentes, que
gradativamente alimentaram os movimentos extremistas de direita.
c) inaugurou-se em meio a uma grave crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, que estimulou os conflitos
entre os socialdemocratas e os comunistas.
d) caracterizou-se, na esfera da cultura, pelo florescimento de movimentos modernistas como o
expressionismo e o dadaísmo.

38. De maneira surpreendente para os intelectuais de esquerda europeus de inícios do século XX, e de forma
contrária a todas as previsões de Marx e Engels, a primeira revolução socialista de sucesso na Europa
aconteceu na Rússia. Sobre a Revolução Russa de 1917, é INCORRETO afirmar que:
a) resultou da ativa mobilização do proletariado das grandes cidades da Rússia, que havia sido preparado
para a revolução pelos bolcheviques.
b) promoveu a estatização das fábricas, que passaram a ser controladas pelos operários, e a eliminação da
grande propriedade privada rural.
c) foi fruto, em parte, da incapacidade do regime czarista de enfrentar as condições da guerra moderna, o
que provocou seu colapso administrativo e militar.
d) provocou uma onda de rebeliões camponesas, lideradas pelos mencheviques, os quais, com a ajuda do
exército cossaco, instauraram a propriedade coletiva da terra.
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39. Observe a charge abaixo, do cartunista Henfil:

(Fonte: RODRIGUES, Marly. O Brasil da Abertura. De 1974 à Constituinte. 3. ed. São Paulo: Atual, 1990. p. 62.)

Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE o período da história republicana brasileira
contemporânea retratada e ironizada pela charge do cartunista Henfil:
a) O impeachment do presidente Collor.
b) O início da redemocratização.
c) Os chamados “Anos de Chumbo”.
d) O período do “milagre brasileiro”.

40. Entre 1917 e 1920, uma série de greves de grandes proporções ocorreram nas principais cidades brasileiras,
sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na extensa pauta de reivindicações dos trabalhadores, estava
a abolição do trabalho noturno de mulheres e menores de dezoito anos. Estes itens se relacionavam, entre
outras coisas, com o padrão de industrialização brasileiro do período, caracterizado pelo predomínio do
setor:
a) comércio e serviços.
b) químico e automobilístico.
c) têxtil e alimentício.
d) siderúrgico e metalúrgico.

