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c) americanos.
d) árabes.
QUESTÃO 05

QUESTÃO 01
O período da________________, que se inicia com o
surgimento do homem e vai até a invenção da escrita,
por volta de 4000 a.C., é estudado pela antropologia e
pela arqueologia. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna acima.

A partir do século II a.C., Roma se transformou em
uma verdadeira potência, conquistando territórios da
Europa, África e Ásia. Ao longo dos 1200 anos
seguintes, Roma passou por diferentes formas de
organização política. Sua história nesse período pode
ser dividida em três grandes períodos:

a) Idade Moderna
b) Pré-história
c) Idade Média
d) Idade Antiga

a) império, colônia e monarquia.
b) monarquia, república e império.
c) república, parlamentarismo e império.
d) presidencialismo, monarquia e república.

QUESTÃO 02

QUESTÃO 06

Muitos historiadores chamam a passagem da vida
nômade, dos grupos de caçadores e coletores, para a
vida sedentária (8.500 a.c.), que descobriu a
agricultura e a pecuária, de:

Durante o Império Romano, surgiu na Palestina, uma
nova religião, ______________________, que se
baseava nos ensinamentos de Jesus e que se
configurava como uma doutrina monoteísta que entrou
em conflito com as autoridades romanas.

a) Período Paleolítico.
b) Idade dos Metais.
c) Período Neolítico.
d) Feudalismo.
QUESTÃO 03
O rio Nilo está profundamente ligado à história dos
antigos ______________. Por volta de 7000 a.C.,
havia diversas comunidades instaladas às suas
margens, seus moradores dominavam a agricultura e
o cultivo em uma região fértil.
A alternativa que completa a lacuna corretamente é
a) hebreus.
b) romanos.
c) gregos.
d) egípcios.
QUESTÃO 04
Há cerca de 4 mil anos, se desenvolveu uma das mais
influentes civilizações, isto é, os povos responsáveis,
entre outras realizações, pela criação do teatro, da
filosofia e da democracia, e também por trazer
contribuições a matemática e a outras ciências. Tratase dos

AZEVEDO, Gislane, SERIACOPI, Reinaldo. Projeto Teláris.
História. 1. ed. São Paulo: Ática, 2012. p. 190.

A alternativa que preenche a lacuna corretamente é
a) o Judaísmo.
b) o Hinduísmo.
c) o Cristianismo.
d) o Islamismo.
QUESTÃO 07
Uma nova forma de organização social começou a
surgir no século X, como resultado da mistura das
culturas romana e germânica. Uma das características
importantes dessa sociedade era a ausência de um
poder central forte e a existência de laços de
juramento e fidelidade entre suserano e vassalo. A
essa nova organização social, os historiadores deram
o nome de
a) mercantilismo.
b) socialismo.
c) imperialismo.
d) feudalismo.

a) romanos.
b) gregos.
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QUESTÃO 08

QUESTÃO 12

O Renascimento cultural foi um movimento laico,
racional e científico, ocorrido na Europa entre os
séculos XIV e XVI, que influenciou profundamente o
mundo ocidental. O Renascimento teve suas bases
nas culturas

Em janeiro de 2003, foi estabelecido por lei que o Dia
Nacional da Consciência Negra passa a ser
comemorado no dia 20 de novembro, em homenagem
ao dia da morte do líder do quilombo dos Palmares,
que se chamava

a) árabe e judaica.
b) grega e romana.
c) africana e europeia.
d) egípcia e asiática.

a) Ganga-Zumba.
b) Frei Caneca.
c) Zumbi.
d) Manoel Vicente.

QUESTÃO 09

QUESTÃO 13

Em 22 de abril de 1500, uma esquadra chefiada pelo
português Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do
estado da Bahia. A partir de 1530, decidiram colonizar
e dominar o território, e fazê-lo produzir riquezas. O
primeiro produto explorado pelos portugueses em
terras brasileiras foi

“No Brasil colonial, a casa-grande representava todo o
poder concentrado nas mãos do senhor de engenho.
Ela ficava no centro da propriedade e em locais
elevados, tinha amplas varandas e inúmeros
cômodos.”. A citação faz referência ao período da
sociedade

a) cana-de-açúcar.
b) pau-brasil.
c) pedras preciosas.
d) produtos agrícolas.

a) do ouro.
b) do café.
c) imperial.
d) açucareira.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 14

A escravização de africanos aumentou a partir do
século XV, quando os portugueses começaram a
explorar a costa atlântica da África e levar os africanos
escravizados. Esse comércio, que capturava,
transportava e vendia africanos, recebeu o nome de

O conjunto de transformações (sociais, econômicas e
políticas) ocorridas na Europa no século XVIII, que
foram acompanhadas pela invenção da máquina, que
modificou a produção artesanal e afetou toda a
sociedade, recebeu o nome de

a) acordos comerciais.
b) tráfico explorador.
c) tráfico negreiro.
d) acordos amigáveis.

a) Feudalismo.
b) Revolução industrial.
c) Revolução francesa.
d) Mercantilismo.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 15

Do ponto de vista cultural, a África está bem mais
próxima de nós do que imaginamos. De lá vieram
milhões de pessoas entre os séculos XVI e XIX. Seus
descendentes povoaram os quatro cantos do país. Os
hábitos, costumes, festas, comidas, danças e ritmos
musicais de origem africana receberam o nome de

No período regencial brasileiro (1831-1840), ocorreram
várias revoltas. Uma delas foi no Rio Grande do Sul,
uma longa e sangrenta guerra civil, que foi provocada
pela insatisfação dos fazendeiros devido aos altos
impostos cobrados pelo governo sobre a charque
(carne-seca). A revolta descrita acima ficou conhecida
como

a) cultura da África.
b) cultura afro-brasileira.
c) cultura colonial.
d) cultura indígena e africana.

a) Revolta dos Malês.
b) Guerra de Canudos.
c) Revolução Pernambucana.
d) Revolução Farroupilha.
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QUESTÃO 16
A___________________ foi instalada no Brasil em 15
de novembro de 1889, e o poder foi disputado pelos
grupos militares, oligárquicos e democráticos. Desses
três, só os dois primeiros assumiram o poder no país.
O primeiro presidente desse período foi o Marechal
Deodoro da Fonseca.
A alternativa que completa corretamente a lacuna é
a) Monarquia.
b) República.
c) Ditadura militar.
d) Democracia.
QUESTÃO 17

ENSINO FUNDAMENTAL
a) a ditadura militar no Brasil.
b) o período democrático brasileiro.
c) a implantação do parlamentarismo.
d) o governo de Getúlio Vargas.
QUESTÃO 20
O mundo atual passa por um processo de integração
política, econômica, social e cultural, em quase todos
os países, e em que os povos estão intimamente
ligados e a ideologia dominante incentiva cada vez
mais o consumo. Esse processo é denominado pelos
historiadores de
a) Socialização.
b) Globalização.
c) Mercantilismo.
d) Imperialismo.

Entre os anos de 1914 a 1918, o mundo viveu um
período de guerras e conflitos, que envolveu vários
países da Europa e até mesmo de outros continentes.
Foram milhares de mortos e feridos, além de um
enorme prejuízo econômico.
O período a que o texto se refere foi:
a) a Primeira Guerra Mundial.
b) o Conflito Árabe e Israelense.
c) a Segunda Guerra Mundial.
d) a Guerra Fria.
QUESTÃO 18
No Brasil da década de 1940, foram colocadas em
prática as reformas trabalhistas, quando foi criado o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, além da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que
garantiu
diversos
direitos
aos
trabalhadores
brasileiros. O presidente desse período era
a) João Goulart.
b) Jânio Quadros.
c) Juscelino Kubitschek.
d) Getúlio Vargas.
QUESTÃO 19
Em 1964, houve um golpe de Estado no Brasil, o
presidente João Goulart foi deposto e o país passou
por um momento em que as liberdades políticas e
democráticas foram suspensas, muitas pessoas que
faziam oposição ao regime tiveram de deixar o país,
outras foram presas e mortas.
O período histórico a que se refere o texto é
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