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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 31 A 40
31. No ano de 79, o vulcão Vesúvio liberou seu magma e cobriu
praticamente toda a cidade de Pompéia, a 22 Km da atual Nápoles. A
partir do século XVIII, Pompéia foi alvo de atenções no mundo
acadêmico-científico pelos objetos e corpos petrificados encontrados,
formando assim uma cidade arqueológica. Formas humanas parecem
estátuas esculpidas e se estendem por muitos lugares na cidade. Os
habitantes acometidos por essa tragédia foram descobertos do
mesmo modo em que morreram.
Analise a imagem ao lado e assinale a afirmativa INCORRETA:
a) A cidade de Pompéia é um museu a céu aberto, levando
anualmente muitos turistas, estudantes e pesquisadores a visitarem
o local, embora o conhecimento sobre sua história esteja acessível a
poucos pesquisadores credenciados.
b) A cidade de Pompéia passou a ser conhecida em função das
escavações arqueológicas que revelaram, além de corpos
petrificados, uma quantidade grande de utensílios, escritos e
mesmo afrescos, retratando a vida local.
c) Além dos estudos históricos, podemos dizer que a cidade de
Pompéia fornece também material importante aos pesquisadores
da área de geologia, pois os detritos que ficaram no solo permitem
o conhecimento das camadas mais profundas.
d) Os corpos espalhados ao longo do caminho, os objetos deixados
nas ruas e nas casas e mesmo o material vulcânico encontrado
ajudam os estudos atuais a entender o modo como a sociedade
pompeiana se organizava à época.

O jardim dos fugitivos, Pompéia.
Disponível em:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/b/bc/Pompeii_Garden_of_the_Fugitives_02.jpg.
Acesso em: 10 set. 2008.

32. As sociedades gregas passaram por diversas fases que incluem costumes rurais e urbanos. É marcante nos
estudos sobre a Grécia Antiga a emergência da Polis e todo o complexo de organização que esta estrutura
requeria. No entanto, as sociedades gregas também podem ser entendidas por meio de sua concepção
mitológica, científica e filosófica.
Sobre o pensamento na Grécia Antiga, é CORRETO afirmar:
a) Os hábitos das sociedades gentílicas passaram a fazer parte do imaginário grego e permitiram que, no
apogeu da Polis, os cidadãos remetessem seus valores às formas antigas de organização política.
b) As comunidades de formação gentílica que se firmavam na figura do chefe do clã, o basileus, são próprias
do período chamado clássico, no qual a política e a filosofia estavam em processo de ascensão.
c) As narrativas mitológicas, que tratavam de conflitos entre deuses e titãs, são coerentes com as teorias
filosóficas sobre a origem do universo e do homem, bem como das formações sociais gregas.
d) Os relatos orais e escritos à época do chamado período Homérico explicavam as experiências religiosas e
culturais de um tipo de sociedade agrária, mais que propriamente urbana e comercial.
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33. As chamadas grandes navegações e descobrimentos dos séculos XV e XVI provocaram inúmeras
mudanças na visão de mundo dos europeus. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas mudanças:
a) A impossibilidade da vida nas zonas desérticas e equatoriais do globo foi verificada e confirmada.
b) A explicação dos fenômenos do mundo passou a ser determinada a partir da vontade de Deus.
c) O conhecimento de geografia física e a sistematização de diversas informações foram ampliados.
d) O estudo de Geografia e de Astronomia dos celtas validaram a teoria heliocêntrica.

34. Durante a proliferação da peste negra na Europa Medieval, jovens nobres, muitas vezes, se refugiavam em
suas casas de campo a fim de levar uma vida menos atribulada, evitando o flagelo social das pequenas
cidades européias. A novela de Giovanni Boccaccio, Decamerão, traduz não só o espírito dessa realidade,
como também aborda a crise social durante a Baixa Idade Média. Leia o trecho a seguir:
Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da Encarnação do Filho de Deus, de 1348, quando, na mui excelsa
cidade de Florença, cuja beleza supera a de qualquer outra da Itália, sobreveio a mortífera pestilência. Por iniciativa dos corpos
superiores, ou em razão de nossas iniqüidades, a peste, atirada sobre os homens por justa cólera divina e para nossa
exemplificação, tivera início nas regiões orientais, há alguns anos. Tal praga ceifara, naquelas plagas, uma enorme quantidade de
pessoas vivas. Incansável, fora de um lugar para outro; e estendera-se, de forma miserável, para o Ocidente.
(BOCCACCIO. Decamerão. São Paulo: Nova Cultural, 2003. p. 9.)

Sobre a questão da peste negra ou bubônica, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) A peste negra tem íntima relação com o renascimento comercial, especialmente em cidades como
Gênova e Veneza, em função da movimentação dos portos e da falta de saneamento nesses locais,
embora a narrativa de Boccaccio centre em Florença.
b) A frase “[...] tínhamos atingido já o ano bem farto da Encarnação do Filho de Deus, 1348 [...]” sugere que
a proliferação da peste negra relaciona-se ao renascimento das cidades e ao crescimento da burguesia
comercial, especialmente em Florença.
c) O autor admite o perigo da proliferação da peste quando afirma “[...] e estendera-se, de forma miserável,
para o Ocidente”, levando em conta que em sua concepção a epidemia partira dos portos do Oriente,
principalmente de regiões mongólicas.
d) A citação de Boccaccio sobre a cólera divina refere-se à proliferação da peste e está relacionada com o
avanço das heresias medievais e com a radicalização dos instrumentos punitivos da Igreja Católica, cujo
interesse e poder sobrepujaram a Providência.

35. Sobre os efeitos da Reforma Protestante no século XVI, é INCORRETO afirmar que esse movimento:
a) forneceu à burguesia mercantil justificativa para o lucro.
b) manifestou defesa e aceitação ao celibato clerical.
c) permitiu a manifestação do culto religioso na língua pátria.
d) contribuiu para a difusão do ensino e para a leitura da bíblia.

36. A criação do Governo Geral (1548) e sua posterior implantação (1549) alteraram o rumo da política na
América Portuguesa. Dentre as mudanças verificadas após a instalação do Governo Geral, assinale a
afirmativa CORRETA:
a) Foram confirmadas a soberania e a autoridade da metrópole portuguesa em sua colônia americana.
b) Foi encerrado o ciclo de pirataria e das invasões francesas e holandesas na América Portuguesa.
c) Foram concedidas maior autonomia às Capitanias Hereditárias e mais soberania aos donatários.
d) Foi dado grande incentivo às companhias de mineração, que resultaram na descoberta das minas gerais.
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37. Entre os séculos XIV e XVI, o mundo europeu deparou-se
com as realidades proporcionadas pelo processo de
grandes navegações marítimas. O mapa ao lado diz
respeito à expansão portuguesa para o além-mar.
É CORRETO afirmar que o mapa:
a) simboliza a visão européia do novo mundo, enfatizando
formas místicas de representação cartográfica como
era comum nas cartas náuticas medievais.
b) evidencia a presença de naus européias em terras
indígenas, procurando enfatizar a relação entre esse
povo e os autóctones.
c) destaca a forte presença da fauna e flora na
simbolização da América Portuguesa, indicando a
impressão da inexistência de aspectos culturais e
econômicos.
d) mistura simbolismo e realidade, dando ênfase, neste
caso, à presença do índio em várias situações e aos
elementos da natureza do mundo novo.

Disponível
em:
http://digilander.libero.it/diogenes99/
Cartografia/Reinel1519.jpg. Acesso em: 10 set. 2008.

38. Das sociedades indígenas pré-colombianas que viviam no continente americano, destacam-se a dos incas, a
dos maias e a dos astecas, que se diferenciaram das demais por serem sociedades sedentárias e agrícolas,
sendo consideradas como civilizações ou sociedades de alta cultura.
Em relação à cultura desses povos, marque a afirmativa INCORRETA:
a) Por meio de guerras, os astecas dominaram um grande território e inúmeros povos, que pagavam
impostos ao seu rei. Para garantir as boas graças dos deuses, sacrificavam os prisioneiros de guerra,
adquirindo com isso uma estabilidade social.
b) A sociedade maia era constituída por centenas de centros cerimoniais autônomos. Os maias acreditavam
que cada dia e cada mês eram regidos por uma divindade. Para apaziguar os deuses, erguiam pirâmides
e realizavam sacrifícios humanos.
c) Os ameríndios receberam os espanhóis com grandes honras, presentes e festas, pois acreditavam que
seu deus mítico havia retornado. Depois, ao perceberem que os espanhóis não eram deuses, os
expulsaram por algumas vezes.
d) Os incas impuseram a todos os povos dominados a sua religião, na qual o deus sol, representado pelo rei,
era o mais importante nos rituais e cerimônias. Seu idioma era quíchua e todos deveriam conhecê-lo e
praticá-lo. Além disso, havia um sistema numérico de nome quipo compartilhado por todos.
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39. Na colonização da América Espanhola, a mão-de-obra indígena foi empregada pelos espanhóis em
diferentes regimes de trabalho. Com relação aos sistemas de trabalho utilizados na colonização hispanoamericana, analise as afirmativas abaixo:
Na encomienda, os indígenas eram encomendados (entregues) aos colonos espanhóis (os
encomenderos), que eram obrigados a pagar os tributos à Metrópole. Na prática, os nativos acabavam
por realizar trabalho forçado em favor dos colonizadores.
II. No repartimiento, os espanhóis recrutavam mão-de-obra indígena para trabalhar em fazendas ou obras
públicas, como pontes e estradas. Nesse sistema de trabalho, os indígenas eram teoricamente
remunerados em dinheiro, mas houve casos de pagamento em gêneros ou ainda com moedas sem
valor.
III. Na mita, o regime de trabalho já era utilizado pelos incas antes da chegada dos espanhóis à América,
que fizeram algumas adaptações aos seus interesses. Embora remunerada, essa atividade era imposta
aos indígenas, sendo eles recrutados na comunidade para servir no mesmo período em que cuidavam
de suas próprias terras.

I.

Está CORRETO o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I, II e III.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.

40. A sociedade medieval, especificamente da Europa Ocidental, estava dividida por funções e posições sociais.
Entre estas posições podemos destacar a do camponês, personagem muito conhecido em se tratando de
Idade Média.
Sobre a vida no campo, ou na gleba feudal, é CORRETO afirmar que o trabalho do camponês:
a) favoreceu o aparecimento do burguês, já que em uma parte do tempo os camponeses trabalhavam em
oficinas especializadas no campo.
b) permitiu a produção em larga escala, a ponto de favorecer o comércio com regiões ao norte da Europa, na
península escandinava.
c) era intermitente e seguia tanto as regras da natureza quanto as ordens do senhor feudal, que
determinava, inclusive, o pagamento dos impostos.
d) levou à falência das manufaturas nas pequenas cidades, uma vez que os trabalhadores migravam para o
espaço rural, abandonando o espaço de produção.

