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HISTÓRIA

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 21, con-
sidere as afi rmações abaixo, sobre o período 
Imperial da Roma Antiga.

I. Dentre as principais reformas empreendidas 
por Otávio Augusto na implantação da ordem 
imperial, encontra-se a extinção das instituições 
republicanas, o que possibilitou o surgimento de 
um sistema teocrático no Ocidente.

II. A partir do século I, com o desaparecimento do 
Senado, as antigas províncias senatoriais pas-
saram a ser administradas diretamente pelos 
imperadores, que costumavam aquartelar tropas 
nas zonas fronteiriças.

III. O exercício do poder na Roma Imperial, apesar 
de apresentar caráter pessoal, permaneceu 
sustentado por um sistema de leis civis, sendo 
que os imperadores manifestavam sua vontade 
através de éditos, sentenças e decretos.

IV. A principal atividade econômica da Era Imperial 
seguiu sendo a agricultura baseada na mão de 
obra escrava, embora os pequenos proprietários 
nunca tenham desaparecido do mundo romano.

21) A análise das afi rmativas permite concluir que estão 
corretas apenas

A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) I, III e IV.
_____________________________________________

22) Ao longo da chamada Alta Idade Média, na Europa 
Ocidental, o feudo torna-se progressivamente a uni-
dade básica da vida social. Entre as características 
essenciais da ordem feudal, NÃO se pode apontar

A) a existência de terras comunais utilizadas por 
servos e senhores.

B) a constituição do burgo como zona fortifi cada do 
castelo senhorial.

C) a independência da propriedade da terra em 
relação aos laços políticos.

D) a posse camponesa da terra, voltada à produção 
para subsistência.

E) o caráter moral e religioso dos vínculos entre 
senhores e servos.

23) As doutrinas e práticas mercantilistas apresentaram 
características  diferentes  nos  diversos  Estados 
europeus na Idade Moderna. Uma dessas práticas  
foi a eliminação das restrições à saída de metais 
preciosos do país, visando à obtenção de saldo 
favorável na balança comercial, além de garantir ex-
clusividade de transporte para sua própria marinha. 
Ao fi nal do século XVIII, essa forma de mercantilismo 
era fundamentalmente industrial e agrícola. Trata-se 
da prática mercantilista

A) portuguesa.

B) espanhola.

C) alemã.

D) italiana.

E) inglesa.
_____________________________________________

24) A partir dos anos 1860/70, o sistema capitalista in-
ternacional passou por um processo de profundas 
transformações, que seriam condicionantes funda-
mentais das duas grandes guerras do século XX. No 
plano econômico, esse processo caracteriza-se pela 
emergência do capitalismo _________; nas relações 
internacionais,  tem-se  como  fenômeno  central  o 
_________, ideologicamente justifi cado com doutri-
nas de caráter _________.

A) liberal  neocolonialismo         religioso

B) liberal  imperialismo         cientifi cista

C) monopolista idealismo         metafísico

D) monopolista imperialismo         cientifi cista

E) liberal  neocolonialismo         metafísico
_____________________________________________

25) Em 1954, na Guatemala, ocorreu a deposição do 
presidente Jacobo Arbenz por meio de uma inter-
venção militar coordenada pela Agência Central 
de Inteligência dos Estados Unidos. O governo de 
Arbenz havia promulgado, em 1952, um projeto de 
reforma agrária que expropriava milhares de hecta-
res de terra pertencentes à United Fruits Co., a mais 
importante empresa norte-americana da região. Essa 
ação da política externa dos Estados Unidos, que 
teve enorme repercussão em todo o continente, foi 
ideologicamente justifi cada por doutrinas de caráter

A) antifascista.

B) progressista.

C) multiculturalista.

D) anticomunista.

E) anticolonialista.
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26) No século XVIII, ocorrem restrições e proibições, por parte da Coroa Portuguesa, às atividades econômicas no 
Brasil colonial. Essas restrições e proibições referem-se

A) ao Alvará de 1785, de D. Maria I, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil.

B) à produção de aguardente e tabaco na Colônia, dirigida pelos senhores de escravos e clérigos.

C) à vinda de agricultores estrangeiros para a Colônia, notadamente espanhóis e holandeses.

D) à abertura dos portos às Nações Amigas, com a proibição da introdução de tarifas aduaneiras sobre os 
vinhos brasileiros.

E) ao Ato de Revogação da Navegação e Comércio entre os leais vassalos da Coroa Portuguesa.
______________________________________________________________________________________________

27) A escravidão foi um dos grandes empecilhos para o desenvolvimento dos direitos civis no Brasil, pois negava a 
condição de humanidade para as pessoas consideradas escravas. Em 1888, fi nalmente, a escravidão foi abolida 
no país.

É correto afi rmar que a abolição da escravidão está associada

A) à oposição da Inglaterra às leis de miscigenação no Brasil.

B) à extinção do latifúndio no país.

C) ao apogeu da economia do ouro em Minas Gerais.

D) à proibição do tráfi co negreiro, com a Lei Eusébio de Queirós.

E) à abundância de mão-de-obra assalariada no Brasil.
______________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 28, analise as informações a seguir, preenchendo os parênteses 
com V (verdadeiro) ou F (falso).

Proclamada em 1889, a República brasileira, de acordo com os seus propagandistas, deveria representar a 
instauração do governo do país pelo povo, sem a interferência dos privilégios monárquicos. No entanto, apesar 
das expectativas levantadas entre os que tinham sido excluídos pelo sistema eleitoral do Império, pouca coisa 
mudou com o novo regime. Legalmente, a Constituição republicana de 1891 eliminou apenas o voto censitário. 
Isso signifi ca que

(   ) as eleições seriam realizadas após o recenseamento da população do país.

(   ) para ser eleitor não era mais necessário ter uma determinada renda anual.

(   ) o voto tornou-se extensivo aos mendigos e aos soldados.

(   ) os membros de ordens religiosas poderiam votar.

(   ) os analfabetos e os maiores de 16 anos poderiam votar.

28) O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

A) F – V – V – F – V

B) F – V – F – F – F

C) V – V – F – V – F

D) V – F – V – V – V

E) V – F – F – F – F
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 29, con-
sidere as possíveis características do Governo 
Provisório e Constitucional (1930-1937).

I. Centralização do poder e crescimento do setor 
industrial.

II. Elaboração da Constituição de 1934 (na qual 
são incorporados o voto feminino e os direitos 
trabalhistas).

III. Identifi cação com o socialismo e com a coletivi-
zação da produção agrícola.

IV. Fortalecimento do federalismo, cabendo às po-
lícias militares estaduais conter os extremismos 
dos grupos de direita.

29) Estão corretas apenas as afi rmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) II, III e IV.
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 30, con-
sidere as informações e exemplos a seguir.

O governo do presidente João Goulart (1961-1964) 
tentou implementar um programa de reformas, co-
nhecido como “Reformas de Base”. Como exemplos 
dessas reformas, citam-se:

1. A reforma tributária, que estimularia o aumento 
dos impostos e dos anos de contribuição das 
classes trabalhadoras, visando a superar a crise 
fi nanceira e especulativa.

2. A reforma agrária, que pretendia estender a le-
gislação trabalhista ao campo e implementar o 
Estatuto do trabalhador rural.

3. A reforma urbana, que previa o incentivo à indús-
tria privada da construção civil, monopolizada por 
algumas grandes empresas, ligadas ao capital 
estrangeiro.

4. A reforma bancária, que visava à nacionalização 
e à democratização do crédito.

30) Estão corretos apenas os exemplos

A) 1 e 2.

B) 1 e 3.

C) 2 e 4.

D) 1, 3 e 4.

E) 2, 3 e 4.


