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Questões de História
31 – Denomina-se Antiguidade Clássica ao período entre os séculos VIII a.C. a V d.C. e que se inicia com o surgimento da poesia
grega com Homero e encerra com a queda do Império Romano do ocidente. A respeito desse período, assinale o que for
correto.
01) Os genos eram unidades econômicas, sociais, políticas e religiosas encontradas na Grécia.
02) A polêmica Lei Canuleia proibia o casamento entre patrícios e plebeus em Roma.
04) O Senado, instância que concentrou grandes poderes da República romana, controlava a administração e as finanças
romanas, além de ter poder de decisão sobre guerra e paz.
08) Drácon e Sólon foram legisladores que reformaram as leis em Atenas.
16) Não existem registros quanto à contribuição greco-romana em áreas do conhecimento como a matemática, a medicina, a
física e a astronomia.

32 – A respeito do expansionismo do império romano, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)

As regiões conquistadas eram transformadas em províncias e passavam a ser administradas por governadores romanos.
Uma das consequências da expansão foi o aumento do número de escravos por parte do Império Romano.
Controlado pelos romanos, o Mar Mediterrâneo passou a ser chamado por esses de "Mare Nostrum".
Apesar do esforço romano, Cartago, no norte da África, jamais foi conquistada; além disso, foi dali que se formou a
resistência contra a expansão romana sobre o continente africano.
16) Mesmo controlando inúmeras regiões, o Império Romano jamais estabeleceu qualquer forma de tributação ou imposto
sobre tais domínios. Esse foi considerado um erro estratégico quando da queda do Império.

33 – O feudalismo pode ser compreendido como um sistema de organização social que vigorou na Europa (aproximadamente) entre
os séculos IV a XV. Um dos elementos centrais nesse sistema era a servidão. Nesse contexto, assinale o que for correto.
01) A partir do século XI a servidão foi totalmente abolida. O crescimento das cidades e o aparecimento da burguesia foram
fatores determinantes para que isso ocorresse.
02) Apesar de estabelecer uma relação de fidelidade, a servidão medieval não se assentava na cobrança de impostos dos
camponeses pelos senhores.
04) Apesar de não serem escravos, os servos estavam obrigados a entregar produtos e prestar serviços aos seus senhores
durante toda a vida.
08) Assim como os títulos de nobreza, a servidão era hereditária, passando de pais para filhos.
16) A servidão medieval foi inspirada nas relações praticadas por povos ameríndios, asiáticos e africanos contemporâneos ao
feudalismo.

34 – A crise generalizada que se estabeleceu na Europa na fase final do feudalismo contribuiu para o processo de unificação política
de determinadas regiões e para o nascimento dos Estados Nacionais Modernos. Nesse contexto, assinale o que for correto.
01) Nos Estados Nacionais Modernos o rei tornou-se a figura central e passou a controlar todas as decisões do Estado.
02) Os exércitos nacionais substituíram as cavalarias medievais e foram decisivos na imposição das vontades reais e na
manutenção da unidade territorial dos Estados.
04) A uniformização de pesos e medidas facilitou trocas comerciais e contribuiu para o desenvolvimento econômico dos
Estados.
08) Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jean Bodin figuram entre os teóricos que defenderam a concentração de poderes
nas mãos dos reis.
16) Henrique VIII, na Inglaterra, e Luis XV, na França, foram reis que sintetizaram a essência dos princípios absolutistas nos
Estados Nacionais Modernos.

35 – A revolução industrial iniciou na Inglaterra em meados do século XVIII e significou uma completa alteração nas formas de
produção e nas relações sociais até então conhecidas pela humanidade. A respeito desse fenômeno histórico, assinale o que for
correto.
01) Burguesia e proletariado formam as classes sociais típicas da sociedade que emergiu com a revolução industrial.
02) As existências de grandes reservas de carvão mineral no subsolo inglês foi um dos fatores que contribuíram para que a
Inglaterra fosse pioneira na revolução industrial.
04) As fábricas, nas quais um grande número de operários e de máquinas se concentravam, configuram-se nas unidades de
produção típicas da revolução industrial.
08) A revolução industrial rapidamente espalhou-se pelo mundo. É possível dizer que ainda no século XVIII países como o
Brasil, a Argentina e o México tiveram acesso às tecnologias industriais.
16) O aparecimento do movimento sindical na Inglaterra do século XVIII foi uma consequência da falta de uma legislação
trabalhista e de direitos sociais no início da revolução industrial.

36 – Desde o século XV os continentes africano e asiático tornaram-se alvos de disputa pelas potências européias. Após séculos de
colonização, os dois continentes efetivaram um processo de descolonização ao longo do século XX. A respeito desse processo,
assinale o que for correto.
01) O processo de descolonização na África e na Ásia não ocorreu de forma homogênea. Tanto a via pacífica quanto a violenta
foram utilizadas para possibilitar a libertação dos países.
02) Mahatma Gandhi, líder hindu que pregava a desobediência civil e a não violência, teve papel decisivo na libertação da Índia
do domínio britânico.
04) Após a saída da França da Indochina, esse país acabou dividido e deu origem a quatro outros países: Laos, Camboja,
Vietnã do Norte e Vietnã do Sul.
08) Até a sua libertação, já no século XX, o Egito foi feito colônia francesa e depois protetorado inglês.
16) Uma das guerras de independência mais violentas no processo de descolonização da África ocorreu na Argélia, até então,
colônia francesa.

37 – Sobre a Segunda Guerra Mundial, assinale o que for correto.
01) Os confrontos da Segunda Guerra Mundial foram divididos entre duas coalizões militares: o Eixo (do qual faziam parte
Alemanha, Itália e Japão) e os Aliados (Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética).
02) Inúmeras batalhas da Segunda Guerra Mundial ocorreram no Oceano Pacífico, no norte da África e na Europa.
04) O acontecimento que simboliza o início da Segunda Guerra foi a invasão da Alemanha pelos franceses liderados pelo
General De Gaulle.
08) O Japão foi o último país do eixo a assinar o tratado de rendição e pagou um alto preço por conta disso. Em agosto de
1945, com a Guerra praticamente ganha pelos aliados, as cidades de Hiroshima e de Nagasaki foram alvos de um ataque
aéreo norte americano que lançou a bomba atômica sobre ambas.
16) A Liga das Nações, criada após o final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) com o objetivo de manter um equilíbrio
político mundial, não teve forças suficientes para evitar o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939.

38 – Durante a Segunda Guerra Mundial, em muitos países, as mulheres tiveram que assumir o papel até então desempenhado por
homens no mercado de trabalho. Enquanto a Guerra exigia a presença masculina nas frentes de batalha, a mão de obra
feminina mostrou-se fundamental para que as economias nacionais continuassem funcionando. A respeito da inserção das
mulheres no mercado de trabalho, assinale o que for correto.
01) Na Europa, as lutas femininas pela liberdade sexual e pelo direito ao controle da natalidade são datadas do século XVIII e,
portanto, precederam a entrada das mulheres no mercado de trabalho.
02) No Brasil, a Igreja Católica incentivou a entrada da mulher no mercado de trabalho desde o século XIX. A visão do clero
brasileiro era de que a presença feminina nos espaços de trabalho não prejudicariam o papel de mãe e esposa, vistos
como naturalmente femininos.
04) A década de 1960 foi marcada por um retrocesso nesse avanço feminino ao mercado de trabalho. Nesse período inúmeras
manifestações ao redor do mundo defenderam a volta da mulher para o âmbito doméstico.
08) Na Europa, desde o século XIX foi comum a utilização da mão de obra feminina nas grandes fábricas da revolução
industrial. A limitada legislação trabalhista da época permitia que os contratantes pagassem salários menores às mulheres
do que aos homens.
16) No caso brasileiro, foi somente a partir das primeiras décadas do século XX que um número significativo de mulheres
passou a integrar o mercado de trabalho, até então dominado pelos homens.

39 – A República brasileira foi proclamada em 15 de novembro de 1889 e, ao longo de sua existência, passou por diversos períodos.
A respeito de temas ligados à realidade republicana no Brasil, assinale o que for correto.
01) Entre 1964 e 1985 a República brasileira foi controlada por militares, os quais chegaram ao poder após derrubar o
presidente João Goulart.
02) O Estado Novo, instituído por Getúlio Vargas em 1937, correspondeu a uma das fases de maior liberdade política da
República brasileira.
04) Juscelino Kubitschek, que presidiu o Brasil nos meados do século passado, foi o responsável pela construção de Brasília e
pela implantação da indústria automobilística no país.
08) Os anos de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010 são os que marcam a volta das eleições diretas para a presidência da
República após o final do regime militar.
16) Coronelismo, fraude eleitoral e ausência de direitos políticos para as mulheres são algumas das marcas da chamada
República Velha.

TEXTO PARA A QUESTÃO 40
"O desenvolvimento da grande propriedade de monocultura leva, por sua vez, ao desenvolvimento da escravatura: o desmatamento, a
cultura, a transformação, a embalagem e expedição do açúcar exigiam mão de obra abundante. Começou-se por utilizar mão de obra
indígena (...) Já no século XVI havia começado a importação de mão de obra escrava da África. Um engenho médio contava com
cerca de 100 escravos; em alguns o seu número ultrapassará o milhar."
Adaptado de: Ladislau Dowbor,
A formação do capitalismo dependente no Brasil.
São Paulo: Brasiliense, 1982.

40 – A respeito do tema explicitado na obra clássica de Ladislau Dowbor, assinale o que for correto.
01) A mão de obra escrava negra foi fartamente utilizada nos engenhos do nordeste açucareiro no século XVI, assim como nas
atividades de mineração do século XVIII.
02) A prática escravista foi eliminada no Brasil a partir de 1822, no mesmo momento em que ocorreu a independência de
Portugal.
04) Além da escravidão africana, muitos indígenas brasileiros foram aprisionados e tornados escravos pelos portugueses
durante o período colonial.
08) Devido ao alto custo que envolvia o tráfico de escravos negros para o Brasil, os donos de engenho do nordeste açucareiro
optaram pela substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre e assalariado. Para tanto, estimularam a vinda de imigrantes
alemães, poloneses e italianos para o Brasil.
16) A escravidão no Brasil colonial resumia-se apenas aos homens. Não existem registros de mulheres escravas na colônia.

41 – O ano de 1922 marcou para o Brasil, um momento de grande agitação nos cenários político, social e cultural. Uma das
referências daquele ano foi a realização da Semana de Arte Moderna. A respeito da Semana de Arte Moderna de 1922 e do
modernismo brasileiro, assinale o que for correto.
01) Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Menotti del Picchia e Anita Malfatti figuram entre os artistas e intelectuais que
participaram da Semana de Arte Moderna de 1922.
02) Abaporu, a tela mais conhecida da pintora Tarsila do Amaral, foi concebida para representar uma dura crítica às propostas
estéticas da Semana de Arte Moderna de 1922.
04) Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo e Monteiro Lobato fazem parte do grupo de intelectuais brasileiros que criticaram
duramente as ideias modernistas da década de 1920.
08) A revista Klaxon foi uma das mais conhecidas publicações modernistas no Brasil.
16) A antropofagia cultural a que se referia Oswald de Andrade pregava uma relação de igualdade entre a cultura brasileira e
as demais, defendendo a assimilação do que fosse considerado bom na arte estrangeira e dando a esta uma roupagem
nacional.

42 – A sociedade colonial brasileira possui características bastante particulares. A respeito desse tema, assinale o for correto.
01) Uma das principais marcas foi a diferenciação social: no topo estavam os colonizadores brancos, detentores de plenos
poderes políticos e econômicos, enquanto na base estavam, principalmente, os escravos de origem africana.
02) Nela prevalecia o patriarcalismo. Cuidar do lar e dos filhos eram as funções essenciais reservadas às mulheres.
04) É possível afirmar que a sociedade que se formou durante a mineração (século XVIII) era marcada por uma mobilidade
social maior do que a sociedade do nordeste açucareiro (século XVI).
08) A miscigenação se constituiu em uma das características mais evidentes da sociedade colonial brasileira.
16) Durante todo o período colonial as revoltas promovidas por escravos negros foram constantes. Isso demonstra a
insatisfação dos africanos pela condição social que ocupavam no Brasil.

43 – Com relação aos assuntos que recentemente ganharam destaque nos noticiários internacionais, assinale o que for correto.
01) Ao longo de 2010 a atriz Lindsay Lohan enfrentou vários problemas com a justiça norte-americana, em decorrência de sua
dependência de álcool e de drogas.
02) Mono Jojoy, um dos principais líderes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – FARC, foi morto pelo exército
colombiano.
04) Ao derrotar a seleção holandesa no final da Copa do Mundo da África do Sul, Portugal tornou-se, pela primeira vez,
campeão mundial de futebol.
08) Durante o seu discurso na Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU, o presidente iraniano, Mahmoud
Ahmadinejad, afirmou que o ataque ao World Trade Center foi uma farsa e defendeu que os ataques terroristas de 11 de
setembro sejam investigados por uma comissão internacional.
16) Ganhador do prêmio Nobel de Literatura e autor de clássicos como "O Alquimista", "O diário de um mago" e "Veronika
decide morrer", o português José Saramago faleceu em 2010.

44 – Entre os temas atuais que tiveram ampla divulgação na mídia brasileira, assinale o que for correto.
01) Passados mais de 60 anos de sua construção, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi demolido. Em seu lugar será
erguido um novo estádio para a Copa do Mundo de 2014.
02) "A Suprema Felicidade", de Arnaldo Jabor, "Tropa de Elite 2", de José Padilha, e "Leo e Bia", de Oswaldo Montenegro, são
alguns dos filmes nacionais que estrearam em 2010.
04) A última Bienal de São Paulo chamou a atenção do grande público e gerou polêmica com a exposição de obras que
mostravam a execução de pessoas famosas, entre as quais Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula da Silva.
08) Em meados de 2010 o jornal Folha de São Paulo deixou de circular na versão impressa. De acordo com os diretores do
jornal, a partir de agora a versão digital será a única opção para a leitura desse veículo de imprensa.
16) Nas semanas que antecederam as eleições presidenciais a ministra Erenice Guerra, da Casa Civil, foi acusada de tráfico
de influências. Mesmo assim, Guerra foi mantida no cargo pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva.

45 – A respeito das eleições gerais ocorridas no Brasil em 2010, assinale o que for correto.
01) Michel Temer, Guilherme Leal e Índio da Costa concorreram na condição de candidatos a vice-presidente do Brasil,
respectivamente, nas chapas de Dilma Rousseff, Marina Silva e José Serra.
02) Plínio de Arruda Sampaio, do PSTU, ganhou popularidade nos debates para a presidência da República ao defender a
imediata suspensão da reforma agrária.
04) O país assistiu uma intensa discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a aprovação ou não da chamada "ficha limpa"
como uma das exigências para os candidatos poderem concorrer aos cargos em disputa.
08) Sérgio Cabral (Rio de Janeiro), Hélio Costa (Minas Gerais) e Roberto Requião (Paraná), foram alguns dos candidatos que
concorreram ao cargo de governador.
16) "Vote no Tiririca. Pior do que está não fica". Esse foi o bordão do humorista que concorreu a Deputado Federal por São
Paulo, e que gerou uma série de discussões sobre a validade de sua candidatura.

