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QUESTÃO

01.

A colonização europeia nos fez herdar vários dos
costumes desse continente. Um deles foi a
periodização da História, que, como disciplina, acabou
dividida em quatro partes. Todas são significativas
para a Europa, mas nem sempre para o restante do
mundo. Sabendo disso, assinale a alternativa que
contém a ordem cronológica dessa divisão.
a) Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna e Idade
Contemporânea.
b) Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea e
Idade Moderna.
c)
Idade
Moderna,
Idade
Antiga,
Idade
Contemporânea e Idade Média.
d) Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade
Contemporânea.
QUESTÃO

02.

O período que conhecemos como Pré-História teve
início com o surgimento do homem primitivo e se
estendeu até o momento em que a escrita foi
inventada. Acerca dessa temática, assinale a
alternativa CORRETA.
a) Durante o Período Paleolítico, a necessidade de
cozinhar e armazenar os alimentos levou o homem a
criar os primeiros objetos de cerâmica.
b) Durante o Período Neolítico, o homem passou a
interferir diretamente no meio ambiente a partir da
domesticação de alguns animais e do cultivo de
plantas.
c) Desde o Período Paleolítico, o homem desenvolveu
técnicas de tecelagem, utilizando-as para fabricar
roupas com fibras de algodão e outros materiais.
d) O controle do fogo foi uma das maiores conquistas
humanas e aconteceu na Idade dos Metais, na qual os
homens utilizavam o calor para fundir ferro e ouro.
QUESTÃO

03.

A cidade-Estado grega de Esparta ficava situada na
região da Lacônia, na Península do Peloponeso. As
condições
geográficas
pouco
favoráveis
transformaram Esparta em uma cidade-Estado
fechada, oligárquica e agrária. Sobre a divisão social
estabelecida nessa localidade, assinale a alternativa
CORRETA.

a) Os demiurgos eram homens enriquecidos pelo
comércio, que se mantiveram insatisfeitos com o poder
tomado pelos eupátridas.
b) Os hilotas eram formados por habitantes da
periferia, proprietários de pequenas terras que se
dedicavam ao comércio e ao artesanato.
c) Os espartanos eram o principal grupo social e
faziam parte da elite militar, sendo descendentes
diretos dos conquistadores dórios.
d) Os periecos eram servos de propriedade do Estado
e tinham seu trabalho explorado pela elite de Esparta.
QUESTÃO

04.

No que diz respeito à religião na Roma Antiga,
assinale a alternativa CORRETA.
a) Por meio do Édito de Milão, o imperador
Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do
Império Romano e se nomeou como chefe supremo.
b) O Édito de Tessalônica foi responsável por dar
liberdade de culto aos cristãos, que antes sofriam
violentas perseguições por parte do Estado romano.
c) Com as crises econômicas sofridas no baixo
Império Romano, os integrantes das classes
dominantes passaram a ter imenso repúdio pelo
cristianismo.
d) Durante séculos, os romanos foram politeístas,
assim como na Grécia, os habitantes da Roma Antiga
adoravam uma grande quantidade de deuses.
QUESTÃO

05.

Sobre a Guerra de Canudos, assinale a alternativa
CORRETA.
a) Foi um conflito ocorrido durante a primeira
República no estado de Pernambuco e envolveu lutas
entre os sertanejos e o Exército brasileiro.
b) Iniciou-se por causa dos maus tratos sofridos pelos
negros sertanejos, que ainda eram tratados
praticamente como escravos pelos coronéis.
c) Teve como principal líder Antônio Conselheiro que
pregava a abolição das diferenças sociais e das
crueldades praticadas pelo governo republicano.
d) Apenas com uma investida, o Exército brasileiro
conseguiu destruir a comunidade de Canudos,
deixando para trás centenas de mortos.
QUESTÃO

06.

“A ________________ foi um conflito armado que
ocorreu na região Sul do Brasil, entre outubro de 1912
e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20 mil
camponeses que enfrentaram forças militares dos
poderes federal e estadual. Teve início por causa da
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construção de uma estrada de ferro que tirou a posse
de terra de vários camponeses no local. Seu principal
líder foi o beato José Maria, que pregava a criação de
um mundo novo, regido pelas leis de Deus.”
(Disponível em: http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/,
acessado em: 16/09/2014.)

Assinale
a
alternativa
que
preenche
CORRETAMENTE a lacuna no texto acima.
a) Guerra dos Emboabas
b) Guerra do Contestado
c) Guerra dos Farrapos
d) Guerra do Golfo
QUESTÃO

QUESTÃO

09.

No que diz respeito ao Movimento dos Trabalhadores
sem Terra (MST), assinale a alternativa CORRETA.

07.

Compreende-se o Absolutismo como uma teoria
política que defende que alguém, em geral um
monarca,
deve
exercer
o
poder
absoluto,
independentemente de outros órgãos. Essa teoria foi
amplamente aplicada na Europa Moderna e um dos
países que mais se destacou nesse processo foi a
França. No que diz respeito ao Absolutismo francês,
assinale a alternativa CORRETA.
a) O projeto de centralização do poder francês atingiu
seu ponto culminante com o rei Luís XIV, que se
tornou símbolo do Absolutismo na França.
b) Mesmo durante a Guerra dos Cem Anos contra a
Inglaterra, a França deu continuidade ao processo
centralizador de seu governo.
c) Recebeu o nome de noite de São Bartolomeu o
episódio francês no qual o rei Sol foi coroado e
considerado o poder máximo e independente do
Estado.
d) Ministro de Luís XIV, o cardeal Richelieu lançou as
bases do mercantilismo francês e promoveu o início
das expansões marítimas no país.
QUESTÃO

c) Os primeiros cafeicultores, em sua maioria, se
originaram de camadas sociais que não eram as mais
privilegiadas da época, como comerciantes, militares e
pequenos proprietários.
d) Simultaneamente ao crescimento do café como
produto exportador, também houve um aumento das
exportações do açúcar, transformando esses produtos
nos mais importantes para a economia brasileira.

08.

A economia cafeeira foi de grande importância para a
sociedade brasileira durante o século XVII. No que diz
respeito a esse tema, assinale a alternativa
CORRETA.
a) Desde o princípio, a produção do café no Brasil foi
destinada à exportação, sendo o produto cultivado em
grandes latifúndios que utilizavam a mão de obra
escrava.
b) O principal produtor de café no Brasil foi o estado
de Minas Gerais, que estruturou suas fazendas no
mesmo estilo da plantation açucareira com produção
em larga escala.

a) Caracteriza-se por ser um dos movimentos sociais
mais importantes do Brasil, tendo como principal
objetivo as lutas pela reforma agrária e a melhoria de
condições para o trabalhador rural.
b) A organização do MST teve início na década de
1980, mas foi extinta pelos seus fundadores originais
por causa de desavenças políticas, passando a
renascer apenas no ano 2000, com uma proposta
severa de reforma agrária.
c) Apesar de ser representado como um movimento
social completo, a única intenção real encontrada nas
propostas do MST é a da reforma agrária no Brasil,
deixando de lado os demais problemas sociais.
d) Foram poucos os casos de violência e invasão de
terras devolutas, iniciados pelos integrantes do MST, e
aconteceram na década de 80, já que o projeto social
do ano 2000 previa a proibição desse tipo de prática
dentro da comunidade.
QUESTÃO

10.

Recebe o nome de Era Vargas o período da História
do Brasil que durou entre os anos de 1930 a 1945 e
em que o nosso país estava sob a liderança de Getúlio
Vargas, compreendendo o intervalo político conhecido
como segunda e terceira república, sendo essa última
também conhecida como Estado Novo. Durante essa
época, muitas foram as mudanças sociais, políticas e
econômicas empreendidas por Vargas.
Tendo em mãos as informações explanadas acima,
assinale a alternativa CORRETA sobre esse tema.
a) Em seu primeiro mandato, prevendo a
desvalorização do café no mercado exportador por
causa da Depressão de 1929, Vargas retirou o apoio
político e econômico aos cafeicultores do estado de
São Paulo.
b) Os poderes do Estado, que antes eram divididos em
Executivo, Legislativo e Judiciário, foram suprimidos
por Vargas a partir da Constituição de 1934 e
transformados em apenas um, o poder presidencial.
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c) No governo Vargas, o voto secreto para eleger
deputados e senadores foi extinto a partir da
Constituição de 1934, buscando-se, assim, manter um
controle sobre os candidatos que deveriam ou não ser
eleitos.
d) Com a Constituição de 1934, foram reconhecidos
vários direitos trabalhistas que perduram até a
atualidade, tais como jornada diária de oito horas,
salário mínimo, férias remuneradas e proibição do
trabalho infantil.
QUESTÃO

11.

No ano de 1889, foi instaurada a República no Brasil.
Relembrando seus conhecimentos acerca desse
assunto, assinale a alternativa CORRETA.
a) Durante o governo provisório, uma das primeiras
iniciativas tomadas foi a de deportar todos os
estrangeiros residentes no Brasil que não fossem
casados ou tivessem filhos, promovendo uma grande
naturalização.
b) Logo no mês subsequente à implantação da
República no Brasil, foi promulgada a primeira
Constituição nacional, promovendo a repartição dos
poderes em Executivo e Judiciário, mediante as
necessidades políticas.
c) O primeiro presidente da República, Marechal
Deodoro da Fonseca, angariou apoio político para
governar com a devida tranquilidade e conseguiu
manter um mandato equilibrado e sem grandes
dissidências.
d) Um dos objetivos do governo de Floriano Peixoto foi
o crescimento econômico do Brasil, promovendo para
isso o estímulo da industrialização com concessão de
financiamento para os empresários desse setor.
QUESTÃO

12.

A
respeito
do
fenômeno
conhecido
como
Globalização, assinale a alternativa CORRETA.
a) Segundo os historiadores, o processo de
Globalização só teve início no final do século XX e
princípio do XXI, quando a tecnologia já fazia parte do
cotidiano da maioria dos habitantes em todo o mundo.
b) Uma forte característica encontrada na
Globalização é a busca pelo barateamento no
processo produtivo das indústrias, em que muitas
delas produzem suas mercadorias em países com
mão de obra barata para reduzir os custos.
c) O processo crescente de Globalização extinguiu os
blocos econômicos existentes no mundo, já que a
partir daí os países passaram a pensar em sua
economia, política e sociedade de uma maneira mais
individual.

d) A Globalização alcança muito a divergência de
práticas culturais de uma sociedade em relação à
outra, mas não chega de fato a interferir nas esferas
econômicas, políticas e administrativas das relações
internacionais.
QUESTÃO

13.

O Feudalismo foi um modo de organização política e
social que prevaleceu na Europa durante a Idade
Média. No que diz respeito às relações de trabalho
existentes nesse período, assinale a alternativa
CORRETA.
a) O manso senhorial era a área correspondente às
terras arrendadas pelos servos para a exploração
própria, mas que os obrigava também ao pagamento
de taxas para o senhor feudal.
b) Do ponto de vista econômico, o sistema feudal se
caracterizava pelo domínio da produção para o
consumo local, ausência ou baixa utilização de
moedas e comércio bem reduzido ou até inexistente.
c) A obrigação dos servos em trabalhar nas terras do
senhor feudal executando o plantio, fazendo
construções e alguns reparos durante alguns dias na
semana recebia o nome de banalidades.
d) Os senhores feudais não mantinham nenhum tipo
de ligação entre si, dando continuidade às relações de
suserania e vassalagem apenas com os vilões e
servos que fizessem parte de suas propriedades.
QUESTÃO

14.

“É a prática através da qual nações poderosas
procuram ampliar e manter controle ou influência
sobre povos ou nações menos favorecidas. Algumas
vezes esse fenômeno é associado somente com a
expansão econômica dos países capitalistas,
enquanto outras vezes é usado para designar a
expansão europeia que ocorreu no século XIX.”
(Disponível em: http://www.infoescola.com, acessado em
26/09/2014).

Assinale CORRETAMENTE a alternativa a que se
refere o texto acima.
a) Socialismo
b) Anarquismo
c) Fascismo
d) Imperialismo
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15.

Sobre as principais características da Revolução
Industrial que se deu no século XVIII, assinale a
alternativa CORRETA.
a) Teve início na França por causa de vários fatores
que contribuíram para seu pioneirismo, sobretudo o
acúmulo de capitais e o crescimento populacional, que
possibilitou o aumento da mão de obra operária.
b) O desenvolvimento industrial da Inglaterra baseado
no carvão mineral foi facilitado pelas jazidas de carvão
que o país possuía em seu território, enquanto os
demais usavam carvão de madeira.
c) Durante a Revolução Industrial, muitas famílias
morreram de fome porque o salário era reduzido, as
jornadas de trabalho eram longas e as crianças
estavam proibidas de trabalhar nas fábricas.
d) Houve um declínio da população urbana que,
insatisfeita com os baixos salários e a desordem que
se implantou nas cidades industriais, passou a migrar
para o campo em busca de novas condições.
QUESTÃO

16.

Sobre as fontes históricas, assinale a alternativa
CORRETA.
a) Podem ser chamadas de fontes matérias não
escritas, as pinturas, ferramentas e objetos antigos
deixados pelos nossos antepassados, exceto
esculturas.
b) São consideradas fontes escritas apenas os
documentos que pertenceram a instituições oficiais do
governo ou diários políticos.
c) Testemunhos de indivíduos que presenciaram
algum período histórico de grande relevância podem
ser utilizados como história oral.
d) Desde o período do Renascimento cultural, só são
consideradas fontes iconográficas obras pintadas por
artistas famosos.
QUESTÃO

17.

Recebe o nome de Primeira Guerra Mundial o conflito
global que começou em 28 de julho de 1914 e durou
até 11 de novembro de 1918. No que diz respeito às
alianças formadas nesse período, assinale a
alternativa CORRETA.

c) A Tríplice Entente era formada pela Inglaterra e
França, aceitando o Brasil como componente quando
este entrou na guerra.
d) A Tríplice Aliança era formada inicialmente pela
Alemanha, Áustria e Itália, sendo que esta última
mudou para o lado da Entente posteriormente.
QUESTÃO

18.

Sobre os conflitos da Segunda Guerra Mundial,
assinale a alternativa CORRETA.
a) Os combates da Segunda Guerra Mundial
envolveram apenas os países da Europa, mas as
zonas de batalha se espalharam pela África e Ásia.
b) Os Estados Unidos tiveram uma entrada tardia nos
conflitos da Segunda Guerra, que aconteceu por
causa do ataque japonês a Pearl Harbor.
c) Formavam os países do Eixo a Inglaterra, a
Alemanha e os Estados Unidos, ambos lutando contra
o fascismo italiano.
d) A Batalha de Stalingrado marcou o início da tomada
alemã em toda a Europa, fortalecendo as vitórias dos
exércitos hitleristas.
QUESTÃO

19.

Os blocos econômicos são uma espécie de acordo
entre governos, no qual as barreiras ao comércio são
reduzidas ou eliminadas entre os Estados que
participam dessa política. Sobre esse tema, leia o
texto abaixo.
“Foi criado em 26 de março de 1991 a partir do
Tratado de Assunção. Em sua formação original, esse
bloco era formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai, sendo que por motivos políticos o Paraguai
foi retirado do bloco, cabendo à Venezuela a adesão
ao mesmo em 31 de julho de 2012.”
(Disponível em: www.infoescola.com.br, acessado em 29/09/2014).

O bloco econômico de que o texto trata é
a) NAFTA.
b) MERCOSUL.
c) OTAN.
d) ALCA.

a) A Tríplice Entente era formada por Inglaterra,
Rússia e Itália, surgindo logo no início dos conflitos.
b) A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha,
Rússia e Áustria, mantendo sua formação inicial até o
final da guerra.
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20.

No que diz respeito à cultura dos antigos gregos,
assinale a alternativa CORRETA.
a) No teatro, os gregos criaram basicamente dois
gêneros, o romance e a tragédia, que perduram até os
dias atuais em peças teatrais de todo o mundo.
b) A arquitetura grega tinha três estilos, o jônico, o
coríntio e o dórico, destacando-se entre as
construções templos que tinham o formato retangular.
c) As palavras de origem grega foram extintas do
vocabulário mundial a partir do século XX, por causa
de políticas neocolonialistas na Europa.
d) Um dos principais elementos da cultura na Grécia
Antiga foi a religião, caracterizada pelo monoteísmo e
crença na figura paterna de Zeus.
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