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Sobre a Roma
CORRETA.
01.

No decorrer do seu processo de evolução física, os
homens começaram a utilizar as mãos de maneira
mais competente. Dessa maneira, foi através dos
exames dos instrumentos deixados pelos nossos
antepassados que fomos capazes de identificar
subdivisões no período da Pré-História.
Sabendo disso, assinale a alternativa CORRETA no
que diz respeito a essas etapas.
a) No Período Paleolítico, o homem deixou de ser
nômade e passou a se fixar na terra, passando a
praticar a agricultura e pecuária.
b) No Período Neolítico, o homem utilizava
principalmente instrumentos feitos com pedaços de
pedra, ossos ou madeira, além de pele de animais.

03.
Antiga,

assinale

a

alternativa

a) Desde a sua fundação até o seu desaparecimento,
a política romana foi constituída por um regime
monárquico e Rômulo foi seu primeiro rei.
b) Os cônsules romanos, sempre eleitos em trio, eram
os conselheiros oficiais do monarca, encarregando-se
basicamente das atividades econômicas.
c) Os irmãos Caio e Tibério Graco ficaram conhecidos
como os únicos tribunos que lutaram até a morte
contra as propostas de reforma agrária na Roma
Antiga.
d) Os patrícios, grandes proprietários de terras,
formavam uma classe social de prestígio na Roma
Antiga.
QUESTÃO

04.

A respeito das relações de trabalho no sistema feudal,
assinale a alternativa CORRETA.

c) Ficou conhecida como Idade dos Metais a época
depois do Período Neolítico em que os homens
generalizaram suas técnicas de fundição e uso de
metais.

a) O trabalho na sociedade feudal era baseado na
escravidão, que mantinha os trabalhadores presos à
terra como propriedades dos seus senhores.

d) As mudanças ocorridas no Período Paleolítico
mudaram as formas de viver dos homens, substituindo
a propriedade individual pela coletiva.

b) A Igreja Católica era contra o trabalho servil e
pregava a falta de legitimidade existente nesse tipo de
exploração humana durante as missas.

QUESTÃO

02.

A civilização grega foi de grande importância na
formação cultural e política ocidental. Sobre as
cidades-Estado de Atenas e Esparta, assinale a
alternativa CORRETA.
a) Em Esparta os periecos eram uma classe social
formada por servos identificados como propriedade do
Estado e donos de vastos direitos políticos.
b) A estrutura social e econômica de Atenas consistia
principalmente em atividades comerciais com suas
colônias e territórios vizinhos.

c) Dava-se o nome de ‘vilões’ aos pequenos
proprietários livres, possuidores de maiores direitos
que os servos, mas que também estavam submetidos
aos senhores feudais.
d) Como não recebiam dinheiro em troca de seu
trabalho, os servos ficavam isentos do pagamento de
impostos e de outros serviços.
QUESTÃO

05.

As primeiras décadas da conquista portuguesa na
América foram definidas pelo reconhecimento e defesa
do território colonial. Mas, com o passar do tempo, os
portugueses implantaram em sua nova colônia
algumas formas de agricultura, como foi o caso da
plantation açucareira no século XVI.

c) As terras que formavam a cidade-Estado de Esparta
pertenciam a todos os seus cidadãos, sendo divididas
em áreas iguais para cada família.
d) Ambas as cidades-Estado de Atenas e Esparta Em relação a esse tema, assinale a alternativa
compartilhavam três semelhanças, pois eram as duas CORRETA.
igualmente oligárquicas, agrárias e democráticas.
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a) O papel de principal produtora de açúcar na colônia
portuguesa foi da região Sudeste, destacando-se o
litoral do Rio de Janeiro.
b) A produção açucareira no Brasil do século XVI
estava fundamentada na grande propriedade
monocultora, exportadora e escravista.
c) Os engenhos de cana-de-açúcar no Brasil em muito
se assemelhavam às pequenas e médias
propriedades instaladas em algumas regiões da
Europa.

momento, todo filho nascido de um escravo seria livre
por direito.
b) Os oficiais do exército brasileiro assumiram
posições iguais às da monarquia, defendendo a
permanência tanto da escravidão quanto do Império.
c) O quadro político internacional lutava a favor da
abolição da escravidão, pressionando o Brasil que foi
o último país independente da América a manter esse
regime.

d) A autoridade do senhor de engenho era respeitada
em seu domicílio, mas as mulheres da família se
encarregavam da administração do engenho.

d) Com o fim da escravidão no Brasil, os produtores de
café passaram a utilizar a mão de obra dos imigrantes
latinos, provenientes principalmente de Cuba e Porto
Rico.

QUESTÃO

QUESTÃO

06.

No que diz respeito à mão de obra utilizada na
economia açucareira do Brasil Colônia, assinale a
alternativa CORRETA.
a) Inicialmente foi utilizada a mão de obra indígena na
produção de açúcar, o que gerou o rompimento das
relações
amigáveis
estabelecidas
entre
os
portugueses e os indígenas desde os primeiros
contatos.
b) Apoiado pelos jesuítas, o governo português passou
a utilizar a mão de obra africana na produção
açucareira, quando os índios começaram a morrer por
epidemias e excesso de trabalho.
c) Os tumbeiros, navios que traziam os negros
escravos da África para o Brasil, vinham pouco
carregados e tinham um limite predeterminado de
indivíduos, nunca extrapolando uma centena.
d) Dá-se o nome de bantos às comunidades criadas
pelos negros escravos que fugiam dos engenhos por
causa dos maus tratos e excesso de trabalho a que
eram submetidos na produção açucareira.
QUESTÃO

07.

A partir de 1870, o Segundo Reinado no Brasil
começou a entrar em decadência. Esse desgaste pode
ser atribuído a vários fatores, dentre eles o fim da
escravidão. Acerca desse assunto, assinale a
alternativa CORRETA.
a) No ano de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei do
Ventre Livre, determinando que, a partir daquele

Assinale
a
alternativa
CORRETA
estabelecimento da República no Brasil.

08.
sobre

o

a) O primeiro governo da recém-instalada república
teve um caráter permanente, elegendo o Marechal
Deodoro da Fonseca para dirigir o país por um período
de quatro anos.
b) Depois de concorrer às primeiras eleições oficiais
da república, foi eleito Júlio de Castillos, que deu
continuidade às políticas públicas iniciadas por
Deodoro da Fonseca.
c) A Constituição de 1891, promulgada dois anos após
a Proclamação da República, instituiu o voto universal
no qual homens e mulheres tinham direito de eleger
seus governantes.
d) O governo do Marechal Deodoro da Fonseca se
caracterizou por seu autoritarismo, tentando retardar
ao máximo a promulgação da Constituição e manter
sua permanência no governo.
QUESTÃO

09.

Lei datada de 1850, que proibiu o tráfico de escravos
no Brasil e por isso é considerada um dos primeiros
passos em direção à Abolição da Escravatura, que se
deu, em nosso país, alguns anos mais tarde. Essa lei
ficou conhecida como
a) Lei do Ventre Livre.
b) Lei dos Sexagenários.
c) Lei Áurea.
d) Lei Eusébio de Queirós.
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10.

Podemos destacar a França como o país onde o
Absolutismo da Idade Moderna mais cresceu. No que
diz respeito a esse assunto, assinale a alternativa
CORRETA.
a) O cardeal Richelieu, ministro do rei francês
Henrique IV, pacificou o país e converteu seu povo ao
catolicismo e proibiu a liberdade de culto aos
protestantes.
b) O ponto culminante do Absolutismo francês se deu
no governo do rei Luís XIV, que concentrou todo o
poder do Estado em suas mãos.
c) Colbert, ministro do rei francês Luís XIII, foi de
encontro ao desenvolvimento do mercantilismo,
adotando políticas protecionistas na França.

baixos salários, que não compensavam os longos
expedientes.
QUESTÃO

12.

Sobre a expansão imperialista que ocorreu no século
XIX, assinale a alternativa CORRETA.
a) Diferente do colonialismo que ocorreu no século
XVI, que buscava metais preciosos e especiarias, o
imperialismo do século XIX pretendia conquistar
principalmente fornecedores de matérias-primas e
mercados consumidores.
b) As conquistas dos países imperialistas no século
XIX ocorreram principalmente na América do Sul e
África, implantando nessas áreas um novo sistema
industrial e financeiro, que submetia a economia local.

d) Foi no reinado de Luís XIV que os burgueses
passaram a ocupar posições políticas na França
depois de auxiliarem no vultoso aumento da economia
do país.

c) A dominação imperialista do século XIX se deu
apenas de maneira direta, na qual os governantes das
localidades
conquistadas
eram
depostos
e
imediatamente substituídos por indivíduos que
pertenciam ao país dominante.

QUESTÃO

d) os portugueses deram continuidade às suas
conquistas na Índia, processo que se iniciou no século
XVI e se manteve até o início do século XX,
submetendo o governo, a economia e a sociedade
indianas à cultura predominante em Portugal.

11.

“Um dos grandes dramas do processo da Revolução
Industrial foi a alienação do trabalhador em relação à
sua atividade. Ao contrário do artesão na Antiguidade
ou na Idade Média, o operário moderno perdeu o
controle do conjunto da produção.”
(VICENTINO, Cláudio & DORIGO, Gianpaolo. História para o
Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 2005. p. 286.)

O trecho acima fala de uma das consequências da
Revolução Industrial que ocorreu no século XVIII.
Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito
às novas formas de trabalho que surgiram nesse
período.
a) A Revolução Industrial estabeleceu o poder
burguês, gerando a redução do êxodo rural e o
consequente aumento populacional no campo.
b) Durante o período da Revolução Industrial, não
existiram organizações trabalhistas, as quais surgiram
apenas no século XX, com o nome de sindicatos.
c) Houve a implantação do sistema familiar, no qual
membros de uma mesma família produziam em massa
e revendiam para as fábricas.
d) Os operários eram submetidos a condições de
trabalho e de vida desumanas, além de receberem

QUESTÃO

13.

Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito
aos conflitos que aconteceram entre os anos de 1914
e 1918, nomeadamente conhecidos como Primeira
Guerra Mundial.
a) Os conflitos da Primeira Guerra Mundial tiveram
duas fases principais, a primeira fase foi a guerra de
movimento e a segunda, a guerra de trincheiras.
b) O episódio que deu início aos conflitos da Primeira
Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque
alemão Joseph Schlieffen, em uma visita a Sarajevo.
c) O Tratado de Versalhes, assinado ao final dos
conflitos da Primeira Guerra Mundial, absolveu a
Alemanha de qualquer culpa pelo início da guerra.
d) A Inglaterra, a França e a Alemanha uniram-se na
Tríplice Entente, esquecendo suas antigas hostilidades
e lutando juntas contra a Rússia.
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14.

Durante o período do governo de Prudente de Morais,
ocorreu a chamada _____________, um grande
conflito que envolveu a população do sertão do
Nordeste, principalmente da Bahia. Durando de 1896 a
1897, seu principal líder foi Antônio Conselheiro, que
lutava contra a injusta situação fundiária em que se
encontrava o Brasil e o abandono das populações
mais pobres pelo governo.
O trecho acima relata um dos conflitos acontecidos no
Brasil durante o início da República. Assinale a
alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna
no texto.

b) A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra
Mundial só aconteceu em 1941, quando aviões
alemães e italianos bombardearam a maior base naval
norte-americana, conhecida como Pearl Harbor.
c) Uma das consequências da Segunda Guerra
Mundial foi a fundação da ONU, com o objetivo
principal de manter a segurança e a paz internacional,
além de desenvolver a política de cooperação entre os
povos.
d) A Alemanha, que antes da Segunda Guerra estava
dividida em Oriental e Ocidental, foi novamente unida
e passou a ser administrada por governantes da
Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia.
QUESTÃO

a) Guerra dos Emboabas
b) Guerra de Canudos
c) Revolta de Beckman
d) Guerra dos Mascates
QUESTÃO

Acerca do Mercantilismo, assinale a alternativa
CORRETA.

15.

Sobre a Revolta do Contestado, assinale a alternativa
CORRETA.
a) Ocorreu entre os estados do Paraná e Mato Grosso
do Sul, em uma área que era disputada pelos dois
governos.
b) Não teve qualquer caráter messiânico, sendo seus
líderes contrários aos preceitos do religiosismo e
fanatismo.
c) O movimento se assemelhou bastante à Revolta da
Chibata, que aconteceu em 1910 e envolveu
marinheiros negros em São Paulo.
d) Houve envolvimento de forças militares tanto do
poder estadual quanto do federal, enviadas para
enfrentar os camponeses locais.
QUESTÃO

17.

16.

Em 1939 teve início a Segunda Guerra Mundial, que
durou até o ano de 1945. A respeito dessa temática,
assinale a alternativa CORRETA.
a) Deu-se o nome de Blitzkrieg ou guerra de mentira à
tática alemã de não atacar seus inimigos,
representando o primeiro período da Segunda Guerra
em que não houve grandes batalhas.

a) Todos os Estados Nacionais europeus adotaram
políticas mercantilistas únicas, buscando uma riqueza
uniforme nas colônias da América e África.
b) O mercantilismo partia do ideal metalista, ou seja, a
riqueza do Estado dependia da quantidade de moedas
cunhadas anualmente.
c) Adotando as políticas mercantilistas, os países
buscavam alcançar uma balança comercial favorável,
de modo que as exportações fossem maiores que as
importações.
d) Países como França e Inglaterra, pioneiros no
processo de expansão marítima e nas práticas
mercantilistas, submeteram Portugal e Inglaterra à sua
economia.
QUESTÃO

18.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é
um documento que teve origem no final da Revolução
Francesa e define os direitos individuais e coletivos
dos homens. De acordo com esse importante
documento,
a) todo indivíduo acusado de qualquer ato criminoso é
considerado culpado até que consiga provar sua
inocência.
b) somente os cidadãos públicos ou envolvidos com a
imprensa têm direito à total liberdade de informação.

____________________________________________________________________________________________________
4
SUPLETIVO ‐ 2014

HISTÓRIA

ENSINO FUNDAMENTAL

c) a propriedade privada torna-se direito de todos,
passando a ser vista como propriedade comum.
d) ninguém pode ser julgado por suas opiniões, desde
que essas não prejudiquem a ordem pública.
QUESTÃO

19.

A Constituição Brasileira de 1934, promulgada na Era
Vargas, instituiu
a) o voto masculino para maiores de 18 anos que
estivessem matriculados em universidades.
b) o “voto de cabresto”, no qual as pessoas eram
obrigadas a votar na frente dos respectivos
candidatos.
c) direitos para o trabalhador, como jornada diária de
oito horas, férias remuneradas e outros ganhos.
d) a privatização das quedas d’água e das riquezas
minerais do Brasil, que passaram a ser exploradas por
empresas estrangeiras.
QUESTÃO

20.

“É um fenômeno social que ocorre em todo o mundo.
Consiste em uma integração nos aspectos social,
econômico, cultural e político entre diferentes países.
Tem sua origem principalmente nas evoluções que
aconteceram no decorrer do tempo, envolvendo meios
de transporte e de comunicação, fazendo com que o
mundo em geral conseguisse diminuir as distâncias
físicas. Outra causa do seu surgimento foi para
atender ao capitalismo e aos países desenvolvidos,
que buscavam novos horizontes para o seu mercado.”
(Disponível em: http://www.brasilescola.com, acessado em
25/09/2014).

O fenômeno mundial tratado no texto acima é
denominado
a) privatização.
b) socialismo.
c) desenvolvimento sustentável.
d) globalização.
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