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HISTÓRIA

21) No século V aC., com o final das Guerras Médicas,
estabeleceu-se um período de hegemonia de Atenas
sobre o mundo grego, em contraposição a Esparta.
Entre os fatores condicionantes dessa hegemonia,
NÃO se pode apontar

A) o  incremento  do  poderio  das  forças  navais
atenienses.

B) a formação da Confederação de Delos.

C) a permanência das forças terrestres espartanas no
Peloponeso.

D) a instituição, por Péricles, de uma tirania aristo-
crática imperialista em Atenas.

E) a  concentração  do  comércio  do  mar  Egeu  em
Atenas.

______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 22, consi-
dere as seguintes afirmativas sobre o processo de
formação do Feudalismo na Europa Ocidental du-
rante a Alta Idade Média.

I. Os povos germânicos que se estabeleciam no
Ocidente ainda estavam organizados em comuni-
dades primitivas, entretanto não mais constituíam
sociedades igualitárias e já haviam abandonado o
nomadismo, praticando uma agricultura rudimentar.

II. Os processos de ruralização, de decadência do
comércio, de fragmentação política e de depen-
dência dos pequenos produtores em relação aos
latifundiários foram introduzidos no Ocidente pela
invasão germânica, já que não se verificaram no
Baixo Império romano.

III. Até o século VIII, a ordem jurídica dos reinos
germânicos baseou-se exclusivamente nos códi-
gos escritos romanos, aos quais geralmente se
submetiam tanto os habitantes romanizados quanto
os de origem germânica.

IV. As  invasões  de  novos  povos,  no  século  IX,
incrementaram  o  processo  de  desagregação
no Ocidente, acentuando as características essen-
ciais do mundo feudal.

22) Estão corretas somente as alternativas

A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, II e IV.
E) II, III e IV.

23) O final da Guerra dos Cem Anos (1337-1453), da
Guerra das Duas Rosas (1453-1485) e da Guerra da
Reconquista (séculos XII a XV) desencadeou pro-
cessos diferenciados de

A) fortalecimento da servidão clássica.

B) enfraquecimento das burguesias.

C) centralização política.

D) afirmação do poder temporal da Igreja.

E) declínio do racionalismo humanista.
___________________________________________________

24) Em 1885, com o objetivo de fixar regras para a parti-
lha do continente africano entre as potências euro-
péias, o chanceler alemão Bismarck convocou a
Conferência de Berlim. Relacionando o fato com o
contexto econômico europeu, é correto afirmar que
a Alemanha ingressava na corrida neocolonial para
atender as novas necessidades de exportação de
_________ por parte do capitalismo _________, bem
como para justificar os altos investimentos estatais
no setor _________.

A) mão-de-obra monopolista financeiro

B) capitais liberal financeiro

C) capitais monopolista bélico

D) mão-de-obra liberal bélico

E) capitais monopolista financeiro
___________________________________________________

25) No  começo  da  década  de  1980,  o  presidente dos
Estados Unidos, Ronald Reagan, colocou em prática
uma política econômica conhecida por reaganomics,
a qual buscava ser uma resposta conservadora ao
contexto de crise e de reordenamento da economia
norte-americana e mundial. Essa política, que seria
exportada como modelo para as economias capita-
listas no contexto, apresenta várias características,
EXCETO

A) o corte nos gastos com serviços previdenciários.

B) a diminuição gradativa de impostos.

C) a liberação das importações.

D) a adoção de taxas de juros elevadas.

E) a criação de empresas estatais.
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 26 com base
nas afirmativas abaixo, sobre o Barroco brasilei-
ro do Período Colonial.

I. A arte do Barroco surgiu, no contexto de reorga-
nização da Igreja Católica, pela necessidade de
expandir a fé cristã no Novo Mundo.

II. O Barroco baiano produziu igrejas de pequeno
porte e de decoração austera, devido à deca-
dência da economia do açúcar.

III. A riqueza advinda da mineração possibilitou o
florescimento do Barroco mineiro, cujos mestres
e artistas, vários deles mestiços, introduziram
elementos  originais  da  cultura  local  (negra  e
indígena).

IV. Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho de Vila
Rica, foi um dos mais destacados escultores e
decoradores do período, tendo produzido uma
das obras mais importantes do barroco brasilei-
ro no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos,
em Congonhas do Campo (MG).

26) Estão corretas apenas as alternativas

A) I e II.

B) I e III.

C) I, III e IV.

D) II e III.

E) II e IV.

__________________________________________________

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  27,
associe os períodos políticos do Império (Colu-
na A) com as respectivas características gerais
(Coluna B), numerando os parênteses.

Coluna A

1. I Reinado

2. Regências

3. II Reinado

Coluna B

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

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

A) 1 – 3 – 2 – 3 – 1
B) 1 – 2 – 1 – 2 – 3
C) 2 – 3 – 1 – 3 – 1
D) 2 – 1 – 3 – 2 – 3
E) 3 – 1 – 2 – 2 – 2

___________________________________________________

28) O modernismo brasileiro tem seus antecedentes na
modernização da imprensa (jornais e revistas) e na
boemia literária carioca no início do século XX, mas
foi na década de 1920, após a Semana de Arte Mo-
derna (1922), em São Paulo, que as duas principais
correntes do movimento se articularam e publicaram
manifestos em defesa de suas idéias. Oswald de
Andrade e Mario de Andrade representaram uma
vertente nacionalista ________________, enquanto
Cassiano Ricardo e Plínio Salgado tinham uma posi-
ção nacionalista mais ________________.

As palavras que preenchem correta e respectivamen-
te as lacunas são:

A) vanguardista conservadora

B) integralista socialista

C) romântica futurista

D) simbolista realista

E) naturalista concretista

A disputa entre diferentes grupos políticos (libe-
rais e conservadores) pelo poder levou à eclosão
de revoltas nas Províncias do Império.

A política externa foi marcada pela intervenção
no Prata e pela Guerra do Paraguai.

A Guerra da Cisplatina gerou grande prejuízo fi-
nanceiro e agravou a centralização, provocando
insatisfação  e  impopularidade  em  relação  ao
Império.

A economia foi marcada pelo desenvolvimento
da cafeicultura, pela proibição do tráfico inter-
continental  de  escravos  e  pela  criação  do
sistema de parceria.

A centralização e o autoritarismo político mantive-
ram a elite política brasileira, formada pelos gran-
de proprietários de terras e de escravos, fora do
poder, em um contexto econômico caracterizado
pela  falta  de  um  produto  de  exportação
preponderante.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 29, analise as afirmações referentes à política, à economia e à
cultura no Estado Novo, preenchendo os parênteses com V (verdadeira) ou F (falsa).

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

29) A seqüência correta de preenchimento dos parênteses é

A) V – F – V – F – V

B) V – V – F – V – F

C) F – F – V – V – V

D) F – V – F – V – F

E) V – V – F – F – V
____________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 30 com base nas afirmativas abaixo, sobre os meios de comunicação
durante os Governos Militares, no Brasil.

I. O final dos anos 1960 caracterizou-se por um abrandamento do controle político e da censura ideológica nos
meios de comunicação.

II. Nos anos 1970, após a criação da EMBRATEL, foi possível interligar o sistema de comunicações, abrangen-
do todo o território brasileiro e permitindo, pela primeira vez no país, a integração e a difusão de informações
em cadeia nacional.

III. Entre os anos 1970 e 1980, a televisão entrou nos lares brasileiros das classes média e popular, possibilitan-
do à publicidade e às telenovelas difundirem novos estilos de vida e de consumo para as massas urbanas.

IV. Jornais da imprensa alternativa, como o Pasquim e o Coojornal, conseguiram sobreviver à censura governa-
mental e foram importantes canais de reflexão e de crítica durante o regime militar, promovendo o debate
sobre a necessidade de uma abertura política.

30) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) II, III e IV.

E) III e IV.

O Estado interveio diretamente na economia, visando a promover o desenvolvimento de uma indústria de
base.

O governo estimulou a liberdade sindical como forma de fortalecer a participação efetiva do operariado na
política.

O Estado criou órgãos para controlar os meios de comunicação e encampou rádios e jornais, visando tanto
a censurar os opositores do regime quanto a difundir informações que legitimassem os projetos e as ações
do governo perante a sociedade civil.

O governo manteve-se neutro ao longo de toda a II Guerra Mundial, visando a beneficiar-se de uma política
de negociações tanto com os EUA quanto com a Alemanha.

Sob a alegação da defesa das instituições, Getúlio Vargas ordenou a dissolução dos partidos políticos e da
Assembléia  Nacional,  passando  a  nomear  interventores  federais  para  os  estados  e  a  governar  por
decretos-lei.


