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1.	(Unesp	2017)		Em	1955	foi	realizada	na	Indonésia	a	
Conferência	de	Bandung,	que	lançou	as	bases	do	chamado	
Movimento	dos	Não	Alinhados.	Considerando	o	contexto	
do	Pós-Segunda	Guerra	Mundial,	a	Conferência	de	Bandung	
expressava		
a)	uma	manifestação	pelo	reconhecimento	internacional	da	

hegemonia	asiática	sobre	a	economia	do	pós-guerra.				
b)	uma	ruptura	com	os	padrões	socioculturais	preconizados	

pela	Tríplice	Aliança	e	pela	Tríplice	Entente.					
c)	a	resistência	política	contra	os	confrontos	armados	entre	

os	Países	Aliados	e	os	Países	do	Eixo.				
d)	a	consolidação	da	influência	socialista	no	hemisfério	

oriental,	com	a	redefinição	de	antigas	fronteiras	
políticas.					

e)	a	tentativa	de	alguns	países	de	se	manterem	neutros	
diante	da	bipolaridade	estabelecida	pela	Guerra	Fria.					

		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
Leia	o	excerto	para	responder	à(s)	questão(ões)	a	seguir.	
	
Dado	que	o	Presidente	eleito	Donald	Trump	articulou	uma	
visão	coerente	dos	assuntos	externos,	parece	que	os	
Estados	Unidos	devem	rejeitar	a	maioria	das	políticas	do	
período	pós-1945.	Para	Trump,	a	OTAN	é	um	mau	negócio,	
a	corrida	nuclear	é	algo	bom,	o	presidente	russo	Vladimir	
Putin	é	um	colega	admirável,	os	grandes	negócios	
vantajosos	apenas	para	nós,	norte-americanos,	devem	
substituir	o	livre-comércio.	
	
Com	seu	estilo	peculiar,	Trump	está	forçando	uma	pergunta	
que,	provavelmente,	deveria	ter	sido	levantada	há	25	anos:	
os	Estados	Unidos	devem	ser	uma	potência	global,	que	
mantenha	a	ordem	mundial	–	inclusive	com	o	uso	de	
armas,	o	que	Theodore	Roosevelt	chamou,	como	todos	
sabem,	de	Big	Stick?	
	
Curiosamente,	a	morte	da	União	Soviética	e	o	fim	da	
Guerra	Fria	não	provocaram	imediatamente	esse	debate.	
Na	década	de	1990,	manter	um	papel	de	liderança	global	
para	os	Estados	Unidos	parecia	barato	–	afinal,	outras	
nações	pagaram	pela	Guerra	do	Golfo	Pérsico	de	1991.	
Nesse	conflito	e	nas	sucessivas	intervenções	norte-
americanas	na	antiga	Iugoslávia,	os	custos	e	as	perdas	
foram	baixos.	Então,	no	início	dos	anos	2000,	os	
americanos	foram	compreensivelmente	absorvidos	pelas	
consequências	do	11	de	setembro	e	pelas	guerras	e	
ataques	terroristas	que	se	seguiram.	Agora,	para	melhor	ou	
para	pior,	o	debate	está	nas	nossas	mãos.	
	

Eliot	Cohen.	“Should	the	U.S.	still	carry	a	‘big	stick’?”.	
www.latimes.com,	18.01.2017.	Adaptado.		

	
	
2.	(Unesp	2017)		O	texto	identifica	dois	períodos	distintos	
nas	relações	globais	após	o	fim	da	Guerra	Fria.	Tais	
períodos	podem	ser	descritos	da	seguinte	forma:		
a)	primeiro,	uma	fase	de	ordem	mundial	multipolarizada;	

depois,	uma	etapa	marcada	pela	atuação	russa	e	
estadunidense	como	mediadores	em	áreas	de	conflito.				

b)	primeiro,	uma	fase	de	constantes	atentados	terroristas	
na	Europa;	depois,	uma	etapa	de	afirmação	e	
consolidação	da	liderança	industrial-militar	
estadunidense.					

c)	primeiro,	uma	fase	de	frequente	intervencionismo	norte-
americano	em	conflitos	regionais;	depois,	uma	etapa	de	
dúvida	quanto	ao	papel	dos	Estados	Unidos	no	cenário	
global.					

d)	primeiro,	uma	fase	de	alianças	e	acordos	comerciais	
entre	países	europeus	e	latino-americanos;	depois,	uma	
etapa	voltada	à	implantação	de	blocos	econômicos	
regionais.				

e)	primeiro,	uma	fase	de	acelerado	armamentismo	russo	e	
norte-americano;	depois,	uma	etapa	de	distensão	e	de	
estabelecimento	de	uma	ordem	mundial	bipolarizada.					

			
3.	(Unesp	2017)		Um	dos	principais	lemas	da	campanha	
presidencial	de	Donald	Trump	foi	“Make	America	Great	
Again”.	Tal	lema	pode	ser	associado	à	seguinte	frase	do	
texto:		
a)	“Com	seu	estilo	peculiar,	Trump	está	forçando	uma	

pergunta	que,	provavelmente,	deveria	ter	sido	levantada	
há	25	anos”.				

b)	“O	Presidente	eleito	Donald	Trump	articulou	uma	visão	
coerente	dos	assuntos	externos”.				

c)	“Na	década	de	1990,	manter	um	papel	de	liderança	
global	para	os	Estados	Unidos	parecia	barato”.				

d)	“Os	Estados	Unidos	devem	ser	uma	potência	global,	que	
mantenha	a	ordem	mundial”.				

e)	“Curiosamente,	a	morte	da	União	Soviética	e	o	fim	da	
Guerra	Fria	não	provocaram	imediatamente	esse	
debate”.				

			
4.	(Unesp	2015)		Brasília	simbolizou	na	ideologia	nacional-
desenvolvimentista	o	“futuro	do	Brasil”,	o	arremate	e	a	
obra	monumental	da	nação	a	ser	construída	pela	
industrialização	coordenada	pelo	Estado	planificador,	pela	
ação	das	“forças	do	progresso”	(aquelas	voltadas	para	o	
desenvolvimento	do	“capitalismo	nacional”),	que	
paulatinamente	iriam	derrotar	as	“forças	do	atraso”	(o	
imperialismo,	o	latifúndio	e	a	política	tradicional,	
demagógica	e	“populista”).	
	

(José	William	Vesentini.	A	capital	da	geopolítica,	1986.)	
	
	
Segundo	o	texto,	a	construção	de	Brasília	deve	ser	
entendida		
a)	como	uma	tentativa	de	limitar	a	migração	para	o	Centro	

do	país	e	de	reforçar	o	contingente	de	mão	de	obra	
rural.				

b)	dentro	de	um	conjunto	de	iniciativas	de	caráter	liberal,	
que	buscava	eliminar	a	interferência	do	Estado	nos	
assuntos	econômico-financeiros.				

c)	dentro	do	rearranjo	político	do	pós-Segunda	Guerra	
Mundial,	que	se	caracterizava	pelo	clima	de	paz	nas	
relações	internacionais.				
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d)	dentro	de	um	amplo	projeto	de	redimensionamento	da	
economia	e	da	política	brasileiras,	que	pretendia	
modernizar	o	país.				

e)	como	um	esforço	de	internacionalização	da	economia	
brasileira,	que	provocaria	aumento	significativo	da	
exportação	agrícola.				

			
5.	(Unesp	2017)		Em	meados	do	século	o	negócio	dos	
metais	não	ocuparia	senão	o	terço,	ou	bem	menos,	da	
população.	O	grosso	dessa	gente	compõe-se	de	mercadores	
de	tenda	aberta,	oficiais	dos	mais	variados	ofícios,	
boticários,	prestamistas,	estalajadeiros,	taberneiros,	
advogados,	médicos,	cirurgiões-barbeiros,	burocratas,	
clérigos,	mestres-escolas,	tropeiros,	soldados	da	milícia	
paga.	Sem	falar	nos	escravos,	cujo	total,	segundo	os	
documentos	da	época,	ascendia	a	mais	de	cem	mil.	A	
necessidade	de	abastecer-se	toda	essa	gente	provocava	a	
formação	de	grandes	currais;	a	própria	lavoura	ganhava	
alento	novo.	
	
(Sérgio	Buarque	de	Holanda.	“Metais	e	pedras	preciosas”.	

História	geral	da	civilização	brasileira,	vol.	2,	1960.	
Adaptado.)	

	
	
De	acordo	com	o	excerto,	é	correto	concluir	que	a	extração	
de	metais	preciosos	em	Minas	Gerais	no	século	XVIII		
a)	impediu	o	domínio	do	governo	metropolitano	nas	áreas	

de	extração	e	favoreceu	a	independência	colonial.				
b)	bloqueou	a	possibilidade	de	ascensão	social	na	colônia	e	

forçou	a	alta	dos	preços	dos	instrumentos	de	mineração.				
c)	provocou	um	processo	de	urbanização	e	articulou	a	

economia	colonial	em	torno	da	mineração.				
d)	extinguiu	a	economia	colonial	agroexportadora	e	

incorporou	a	população	litorânea	economicamente	
ativa.				

e)	restringiu	a	divisão	da	sociedade	em	senhores	e	Escravos	
e	limitou	a	diversidade	cultural	da	colônia.				

			
6.	(Unesp	2017)		A	Inconfidência	Mineira	(1789)	e	a	
Conjuração	Baiana	(1798)	tiveram	semelhanças	e	
diferenças	significativas.	É	correto	afirmar	que		
a)	as	duas	revoltas	tiveram	como	objetivo	central	a	luta	

pelo	fim	da	escravidão.				
b)	a	revolta	mineira	teve	caráter	eminentemente	popular	e	

a	baiana,	aristocrático	e	burguês.				
c)	a	revolta	mineira	propunha	a	independência	brasileira	e	

a	baiana,	a	manutenção	dos	laços	com	Portugal.				
d)	as	duas	revoltas	obtiveram	vitórias	militares	no	início,	

mas	acabaram	derrotadas.				
e)	as	duas	revoltas	incorporaram	e	difundiram	ideias	e	

princípios	iluministas.				
			
7.	(Unesp	2017)		Art.	3º	O	governo	paraguaio	se	reconhece	
obrigado	à	celebração	do	Tratado	da	Tríplice	Aliança	de	1º	
de	maio	de	1865,	entendendo-se	estabelecido	desde	já	que	
a	navegação	do	Alto	Paraná	e	do	Rio	Paraguai	nas	águas	
territoriais	da	república	deste	nome	fica	franqueada	aos	
navios	de	guerra	e	mercantes	das	nações	aliadas,	livres	de	

todo	e	qualquer	ônus,	e	sem	que	se	possa	impedir	ou	
estorvar-se	de	nenhum	modo	a	liberdade	dessa	navegação	
comum.	
	

(“Acordo	Preliminar	de	Paz	Celebrado	entre	Brasil,	
Argentina	e	Uruguai	

com	o	Paraguai	(20	junho	1870)”.	In:	Paulo	Bonavides	e	
Roberto	Amaral	

(orgs.).	Textos	políticos	da	história	do	Brasil,	2002.	
Adaptado.)	

	
	
O	tratado	de	paz	imposto	pelos	países	vencedores	da	
guerra	contra	o	Paraguai	deixa	transparente	um	dos	
motivos	da	participação	do	Estado	brasileiro	no	conflito:		
a)	o	domínio	de	jazidas	de	ouro	e	prata	descobertas	nas	

províncias	centrais.				
b)	o	esforço	em	manter	os	acordos	comerciais	celebrados	

pelas	metrópoles	ibéricas.				
c)	a	garantia	de	livre	trânsito	nas	vias	de	acesso	a	províncias	

do	interior	do	país.				
d)	o	projeto	governamental	de	proteger	a	nação	com	

fronteiras	naturais.				
e)	o	monopólio	governamental	do	transporte	de	

mercadorias	a	longa	distância.				
			
8.	(Unesp	2017)		A	Revolta	dos	Malês,	ocorrida	em	1835	na	
Bahia,	contou	com	ampla	participação	popular	e	defendeu,	
entre	outras	propostas,		
a)	a	rejeição	ao	catolicismo	e	a	construção	de	uma	ordem	

islâmica.				
b)	a	manutenção	da	escravidão	de	africanos	e	a	ampliação	

da	escravização	de	indígenas.				
c)	o	retorno	de	D.	Pedro	I	e	o	restabelecimento	da	

monarquia	absolutista.				
d)	a	ampliação	das	relações	diplomáticas	e	comerciais	com	

os	países	africanos.				
e)	o	reconhecimento	dos	direitos	e	deveres	de	todo	

cidadão	brasileiro.					
			
9.	(Unesp	2017)		Na	passagem	dos	anos	1920	para	a	década	
seguinte,	a	política	de	valorização	do	café	no	Brasil		
a)	impediu	o	avanço	da	produção	de	cacau,	algodão	e	

borracha,	devido	à	concentração	de	recursos	
econômicos	no	Nordeste.				

b)	facilitou	o	deslocamento	de	capitais	do	setor	industrial	
para	o	agrário,	que	aproveitava	a	estabilidade	dos	
mercados	externos	para	se	desenvolver.				

c)	agravou	a	crise	econômica,	devido	ao	alto	volume	de	
café	estocado	e	à	redução	significativa	dos	mercados	
estrangeiros	para	a	mercadoria.					

d)	sustentou	a	hegemonia	financeira	da	região	Nordeste,	
que	prolongou	sua	liderança	e	comando	político	por	
mais	duas	décadas.				

e)	foi	compensada	pela	estratégia	governamental	de	
supervalorização	do	câmbio,	o	que	permitiu	o	aumento	
significativo	das	exportações	de	café.					

			
10.	(Unesp	2017)		Observe	o	cartaz,	relativo	ao	plebiscito	
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realizado	em	janeiro	de	1963.	
	

	
	
O	cartaz	alude	à	situação	histórica	brasileira	marcada	por		
a)	estabilidade	política,	crescimento	da	economia	

agroindustrial	e	baixas	taxas	de	inflação.				
b)	renúncia	presidencial,	debates	sobre	sistema	de	governo	

e	projetos	de	reforma	social.				
c)	ascensão	de	governos	conservadores,	despolitização	da	

sociedade	e	abolição	de	leis	trabalhistas.				
d)	deposição	do	presidente	da	República,	privatizações	de	

empresas	estatais	e	adoção	do	neoliberalismo.				
e)	autoritarismos	governamentais,	restrições	à	liberdade	de	

expressão	e	cassações	de	mandatos	de	parlamentares.				
			
11.	(Unesp	2017)		No	presidencialismo,	a	instabilidade	da	
coalisão	pode	atingir	diretamente	a	presidência.	É	menor	o	
grau	de	liberdade	de	recomposição	de	forças,	através	da	
reforma	do	gabinete,	sem	que	se	ameacem	as	bases	de	
sustentação	da	coalisão	governante.	No	Congresso,	a	
polarização	tende	a	transformar	“coalisões	secundárias”	e	
facções	partidárias	em	“coalisões	de	veto”,	elevando	
perigosamente	a	probabilidade	de	paralisia	decisória	e	
consequente	ruptura	da	ordem	política.	
	

Sérgio	Henrique	H.	de	Abranches.	“Presidencialismo	de	
coalisão:	o	dilema	institucional	brasileiro”.	Dados,	1988.	

	
	
Os	impasses	do	chamado	“presidencialismo	de	coalisão”	
podem	ser	identificados	em	pelo	menos	dois	momentos	da	
história	brasileira:		
a)	nas	sucessivas	constituintes	realizadas	entre	1934	e	1946	

e	na	instabilidade	política	da	chamada	Primeira	
República.				

b)	nas	dificuldades	políticas	enfrentadas	no	período	de	
1946	a	1964	e	nas	crises	governamentais	da	chamada	
Nova	República.				

c)	na	reforma	partidária	do	final	do	regime	militar	e	na	
pulverização	dos	votos	populares	nas	eleições	
presidenciais	de	1989	e	1998.				

d)	na	crise	final	do	Segundo	Império	e	no	fechamento	
político	provocado	pela	implantação	do	Estado	Novo	de	
Getúlio	Vargas.					

e)	nas	críticas	à	política	dos	governadores	implementada	
por	Campos	Sales	e	no	golpe	militar	que	encerrou	o	
governo	de	João	Goulart.					

			
12.	(Unesp	2017)		Apesar	de	sua	dispersão	geográfica	e	de	
sua	fragmentação	política,	os	gregos	tinham	uma	profunda	
consciência	de	pertencer	a	uma	só	e	mesma	cultura.	Esse	
fenômeno	é	tão	mais	extraordinário,	considerando-se	a	
ausência	de	qualquer	autoridade	central	política	ou	
religiosa	e	o	livre	espírito	de	invenção	de	uma	determinada	
comunidade	para	resolver	os	diversos	problemas	políticos	
ou	culturais	que	se	colocavam	para	ela.	

(Moses	I.	Finley.	Os	primeiros	tempos	da	Grécia,	1998.	
Adaptado.)	

	
	
O	excerto	refere-se	ao	seguinte	aspecto	essencial	da	
história	grega	da	Antiguidade:		
a)	a	predominância	da	reflexão	política	sobre	o	

desenvolvimento	das	belas-artes.				
b)	a	fragilidade	militar	de	populações	isoladas	em	pequenas	

unidades	políticas.				
c)	a	vinculação	do	nascimento	da	filosofia	com	a	

constituição	de	governos	tirânicos.				
d)	a	existência	de	cidades-estados	conjugada	a	padrões	

civilizatórios	de	unificação.				
e)	a	igualdade	social	sustentada	pela	exploração	econômica	

de	colônias	estrangeiras.				
			
13.	(Unesp	2017)		A	Igreja	foi	responsável	direta	por	mais	
uma	transformação,	formidável	e	silenciosa,	nos	últimos	
séculos	do	Império:	a	vulgarização	da	cultura	clássica.	Essa	
façanha	fundamental	da	Igreja	nascente	indica	seu	
verdadeiro	lugar	e	função	na	passagem	para	o	Feudalismo.	
A	condição	de	existência	da	civilização	da	Antiguidade	em	
meio	aos	séculos	caóticos	da	Idade	Média	foi	o	caráter	de	
resistência	da	Igreja.	Ela	foi	a	ponte	entre	duas	épocas.	
	
(Perry	Anderson.	Passagens	da	Antiguidade	ao	Feudalismo,	

2016.	Adaptado.)	
	
	
O	excerto	permite	afirmar	corretamente	que	a	Igreja	cristã		
a)	tornou-se	uma	instituição	do	Império	Romano	e	

sobreviveu	à	sua	derrocada	quando	da	invasão	dos	
bárbaros	germânicos.				

b)	limitou	suas	atividades	à	esfera	cultural	e	evitou	
participar	das	lutas	políticas	durante	o	Feudalismo.				

c)	manteve-se	fiel	aos	ensinamentos	bíblicos	e	proibiu	
representações	de	imagens	religiosas	na	Idade	Média.				

d)	reconheceu	a	importância	da	liberdade	religiosa	na	
Europa	Ocidental	e	combateu	a	teocracia	imperial.				
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e)	combateu	o	universo	religioso	do	Feudalismo	e	
propagou,	em	meio	aos	povos	sem	escrita,	o	paganismo	
greco-romano.				

			
14.	(Unesp	2017)		Nem	todos	os	homens	se	renderam	
diante	das	forças	irresistíveis	do	novo	mundo	fabril,	e	a	
experiência	do	movimento	dos	quebradores	de	máquina	
demonstra	uma	inequívoca	capacidade	dos	trabalhadores	
para	desencadear	uma	luta	aberta	contra	o	sistema	de	
fábrica.	De	um	lado,	esse	movimento	de	resistência	visava	
investir	contra	as	novas	relações	hierárquicas	e	autoritárias	
introduzidas	no	interior	do	processo	de	trabalho	fabril,	e	
nessa	medida	a	destruição	das	máquinas	funcionava	como	
mecanismo	de	pressão	contra	a	nova	direção	organizativa	
das	empresas;	de	outro	lado,	inúmeras	atividades	de	
destruição	carregaram	implicitamente	uma	profunda	
hostilidade	contra	as	novas	máquinas	e	contra	o	marco	
organizador	da	produção	que	essa	tecnologia	impunha.	
	

Edgar	de	Decca.	O	nascimento	das	fábricas,	1982.	
Adaptado.	

	
	
De	acordo	com	o	texto,	os	movimentos	dos	quebradores	de	
máquinas,	na	Inglaterra	do	final	do	século	XVIII	e	início	do	
XIX,		
a)	expunham	a	rápida	e	eficaz	ação	dos	sindicatos,	capazes	

de	coordenar	ações	destrutivas	em	fábricas	de	diversas	
partes	do	país.				

b)	representavam	uma	reação	diante	da	ordem	e	da	
disciplinarização	do	trabalho,	facilitadas	pelo	emprego	
de	máquinas	na	produção	fabril.				

c)	indicavam	o	aprimoramento	das	condições	de	trabalho	
nas	fábricas,	que	contavam	com	aparato	de	segurança	
interna	contra	atos	de	vandalismo.				

d)	revelavam	a	ingenuidade	de	alguns	trabalhadores,	que	
não	percebiam	que	as	máquinas	auxiliavam	e	facilitavam	
seu	trabalho.				

e)	simbolizavam	a	rebeldia	da	maioria	dos	trabalhadores,	
envolvidos	com	partidos	e	agrupamentos	políticos	de	
inspiração	marxista.					

			
15.	(Unesp	2017)		Deveis	saber,	portanto,	que	existem	duas	
formas	de	se	combater:	uma,	pelas	leis,	outra,	pela	força.	A	
primeira	é	própria	do	homem;	a	segunda,	dos	animais.	
Como,	porém,	muitas	vezes	a	primeira	não	seja	suficiente,	
é	preciso	recorrer	à	segunda.	Ao	príncipe	torna-se	
necessário,	porém,	saber	empregar	convenientemente	o	
animal	e	o	homem.	[...]	Nas	ações	de	todos	os	homens,	
máxime	dos	príncipes,	onde	não	há	tribunal	para	que	
recorrer,	o	que	importa	é	o	êxito	bom	ou	mau.	Procure,	
pois,	um	príncipe,	vencer	e	conservar	o	Estado.	
	

Nicolau	Maquiavel.	O	príncipe,	1983.	
	
	
O	texto,	escrito	por	volta	de	1513,	em	pleno	período	do	
Renascimento	italiano,	orienta	o	governante	a		
a)	defender	a	fé	e	honrar	os	valores	morais	e	sagrados.				

b)	valorizar	e	priorizar	as	ações	armadas	em	detrimento	do	
respeito	às	leis.				

c)	basear	suas	decisões	na	razão	e	nos	princípios	éticos.				
d)	comportar-se	e	tomar	suas	decisões	conforme	a	

circunstância	política.				
e)	agir	de	forma	a	sempre	proteger	e	beneficiar	os	

governados.				
			
16.	(Unesp	2017)			

	
	
A	pintura	representa	no	martírio	de	Cristo	os	seguintes	
princípios	culturais	do	Renascimento	italiano:		
a)	a	imitação	das	formas	artísticas	medievais	e	a	ênfase	na	

natureza	espiritual	de	Cristo.				
b)	a	preocupação	intensa	com	a	forma	artística	e	a	ausência	

de	significado	religioso	do	quadro.				
c)	a	disposição	da	figura	de	Cristo	em	perspectiva	

geométrica	e	o	conteúdo	realista	da	composição.				
d)	a	gama	variada	de	cores	luminosas	e	a	concepção	

otimista	de	uma	humanidade	sem	pecado.				
e)	a	idealização	do	corpo	do	Salvador	e	a	noção	de	uma	

divindade	desvinculada	dos	dramas	humanos.				
			
17.	(Unesp	2017)		A	expansão	territorial	dos	Estados	
Unidos,	no	século	XIX,	foi	o	resultado	da	compra	da	Luisiana	
francesa	pelo	governo	central,	da	anexação	de	territórios	
mexicanos,	da	distribuição	de	pequenos	lotes	de	terra	para	
colonos	pioneiros,	da	expansão	das	redes	de	estradas	de	
ferro,	assim	como	da	anexação	de	terras	indígenas.	
	
Esse	processo	expansionista	foi	ideologicamente	justificado	
pela	doutrina	do	Destino	Manifesto,	segundo	a	qual		
a)	o	direito	pertence	aos	povos	mais	democráticos	e	

laboriosos.				
b)	o	mundo	deve	ser	transformado	para	o	

engrandecimento	da	humanidade.				
c)	o	povo	americano	deve	garantir	a	sobrevivência	

econômica	das	sociedades	pagãs.				
d)	as	terras	pertencem	aos	seus	descobridores	e	primeiros	

ocupantes.				
e)	a	nação	deve	conquistar	o	continente	que	a	Providência	

lhe	reservou.				
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18.	(Unesp	2017)		Em	Aire-sur-la-Lys,	em	15	de	agosto	de	
1335,	Jean	de	Picquigny,	governador	do	condado	de	Artois,	
permite	ao	“maior,	aos	1almotacés	e	à	comunidade	da	
cidade	construir	uma	torre	com	um	sino	especial,	por	causa	
do	mister	da	tecelagem	e	de	outros	misteres	em	que	vários	
operários	deslocam-se	habitualmente	em	certas	horas	do	
dia”.	

Jacques	Le	Goff.	Por	uma	outra	Idade	Média,	2013.	
Adaptado.	

	
	

1almotacé:	inspetor	municipal.	
	
O	texto	revela		
a)	a	persistência	da	concepção	antiga	de	emprego	do	

tempo,	associada	aos	ciclos	da	natureza.				
b)	a	persistência	da	concepção	artesanal	de	emprego	do	

tempo,	associada	à	busca	de	maior	qualidade.				
c)	o	surgimento	de	uma	nova	concepção	de	emprego	do	

tempo,	associada	ao	exercício	do	trabalho.				
d)	o	surgimento	de	uma	nova	concepção	de	emprego	do	

tempo,	associada	à	valorização	do	ócio.				
e)	a	persistência	da	concepção	eclesiástica	de	emprego	do	

tempo,	associada	à	ditadura	do	relógio.				
			
19.	(Unesp	2017)		Examine	duas	pinturas	produzidas	na	
Caverna	de	Altamira,	Espanha,	durante	o	Período	
Paleolítico	Superior.	
	

	
	
Tais	pinturas	rupestres	podem	ser	consideradas	como		
a)	manifestação	do	primitivismo	de	povos	incapazes	de	

representações	realistas.				
b)	expressão	artística	infantilizada	e	insuficiente	para	

fornecer	qualquer	indício	sobre	a	vida	na	Pré-História.				
c)	comprovação	do	pragmatismo	de	povos	primitivos,	

despreocupados	de	sua	alimentação.				
d)	representação,	em	linguagem	visual,	dos	vínculos	

materiais	de	um	povo	com	o	seu	ambiente.				
e)	revelação	da	predominância	do	pensamento	abstrato	

sobre	o	concreto	nos	povos	pré-históricos.				
			
20.	(Unesp	2017)			

	
	
O	artista	Artur	Barrio	nasceu	em	Portugal	e	mudou-se	para	
o	Brasil	em	1955,	dedicando-se	à	pintura	a	partir	de	1965.	
Em	1969,	começa	a	criar	as	Situações:	trabalhos	de	grande	
impacto,	realizados	com	materiais	orgânicos	como	lixo,	
papel	higiênico,	detritos	humanos	e	carne	putrefata,	com	
os	quais	realiza	intervenções	no	espaço	urbano.	No	mesmo	
ano,	escreve	um	manifesto	no	qual	contesta	as	categorias	
tradicionais	da	arte	e	sua	relação	com	o	mercado,	e	a	
conjuntura	histórica	da	América	Latina.	Em	1970,	na	mostra	
coletiva	Do	corpo	à	terra,	espalha	as	Trouxas	
ensanguentadas	em	um	rio	em	Belo	Horizonte.	
	

(http://enciclopedia.itaucultural.org.br.	Adaptado.)	
	
	
Relacionando-se	a	imagem,	as	informações	contidas	no	
texto	e	o	contexto	do	ano	da	mostra	coletiva	Do	corpo	à	
terra,	é	correto	interpretar	a	intervenção	Trouxas	
ensanguentadas	como	uma		
a)	denúncia	da	situação	política	e	social	do	Brasil.				
b)	revelação	da	pobreza	da	população	brasileira.				
c)	demonstração	do	caráter	perdulário	das	sociedades	de	

consumo.				
d)	crítica	à	falta	de	planejamento	das	cidades	latino-

americanas.				
e)	melhoria,	por	meio	da	arte,	das	áreas	degradadas	das	

cidades.				
		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
Leia	o	texto	para	responder	à(s)	questão(ões)	a	seguir.	
	
A	industrialização	contemporânea	requer	investimentos	
vultosos.	No	Brasil,	esses	investimentos	não	podiam	ser	
feitos	pelo	setor	privado,	devido	à	escassez	de	capital	que	
caracteriza	as	nações	em	desenvolvimento.	Além	disso,	o	
crescimento	econômico	do	Brasil,	um	recém-chegado	ao	
processo	de	modernização,	processou-se	em	condições	
socioeconômicas	diferentes.	Um	efeito	internacional	de	
demonstração,	na	forma	de	imitação	de	padrões	de	vida,	
entre	países	ricos	e	pobres,	e	entre	classes	ricas	e	pobres	
dentro	das	nações,	resultou	em	pressões	significativas	
sobre	as	taxas	de	crescimento	para	diminuir	a	diferença	
entre	nações	desenvolvidas	e	em	desenvolvimento.	Em	
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vista	das	aspirações	de	melhores	padrões	de	vida,	o	
governo	desempenhou	um	papel	importante	no	
crescimento	econômico	recente	do	Brasil.	
	
(Carlos	Manuel	Peláez	e	Wilson	Suzigan.	História	monetária	

do	Brasil,	1981.	Adaptado.)		
	

	
21.	(Unesp	2017)		Os	impasses	do	desenvolvimento	
industrial	brasileiro,	apontados	pelo	texto,	foram	
enfrentados	no	governo	Juscelino	Kubitschek	(1956-1961)	
com	o	Plano	de	Metas,	cujo	objetivo	era	promover	a	
industrialização	por	meio		
a)	da	associação	de	esforços	econômicos	entre	o	Estado,	o	

capital	estrangeiro	e	as	empresas	nacionais.				
b)	da	valorização	da	moeda	nacional,	da	estatização	de	

fábricas	falidas	e	da	contenção	de	salários.				
c)	da	criação	de	indústrias	têxteis	estatais	e	do	aumento	de	

impostos	sobre	o	grande	capital	nacional.				
d)	do	emprego	de	empresas	multinacionais	submetidas	à	

severa	lei	da	remessa	de	lucros,	juros	e	dividendos	para	
o	exterior.				

e)	do	combate	à	seca	no	Nordeste	e	do	aumento	do	salário	
mínimo,	com	controle	da	inflação.				

			
22.	(Unesp	2017)		De	acordo	com	o	texto,	uma	das	
particularidades	do	processo	de	industrialização	brasileira	é		
a)	o	controle	das	matérias-primas	industriais	pelas	nações	

imperialistas	do	planeta.				
b)	a	escassez	de	mão	de	obra	devido	à	sobrevivência	da	

pequena	propriedade	rural.				
c)	o	domínio	da	política	por	setores	sociais	ligados	aos	

padrões	da	economia	colonial.				
d)	a	emergência	da	industrialização	em	meio	a	economias	

internacionais	já	industrializadas.				
e)	a	existência	prévia	de	um	amplo	mercado	consumidor	de	

produtos	de	luxo.				
			
23.	(Unesp	2016)		O	fato	de	ser	a	única	monarquia	na	
América	levou	os	governantes	do	Império	a	apontarem	o	
Brasil	como	um	solitário	no	continente,	cercado	de	
potenciais	inimigos.	Temia-se	o	surgimento	de	uma	grande	
república	liderada	por	Buenos	Aires,	que	poderia	vir	a	ser	
um	centro	de	atração	sobre	o	problemático	Rio	Grande	do	
Sul	e	o	isolado	Mato	Grosso.	Para	o	Império,	a	melhor	
garantia	de	que	a	Argentina	não	se	tornaria	uma	ameaça	
concreta	estava	no	fato	de	Paraguai	e	Uruguai	serem	países	
independentes,	com	governos	livres	da	influência	
argentina.	
	

(Francisco	Doratioto.	A	Guerra	do	Paraguai,	1991.)	
	
	
Segundo	o	texto,	uma	das	preocupações	da	política	externa	
brasileira	para	a	região	do	Rio	da	Prata,	durante	o	Segundo	
Reinado,	era		
a)	estimular	a	participação	militar	da	Argentina	na	Tríplice	

Aliança.				

b)	limitar	a	influência	argentina	e	preservar	a	divisão	
política	na	área.				

c)	facilitar	a	penetração	e	a	influência	política	britânicas	na	
área.				

d)	impedir	a	autonomia	política	e	o	desenvolvimento	
econômico	do	Paraguai.				

e)	integrar	a	economia	brasileira	às	economias	paraguaia	e	
uruguaia.				

			
24.	(Unesp	2016)		Os	colonos	que	emigram,	recebendo	
dinheiro	adiantado,	tornam-se,	pois,	desde	o	começo,	uma	
simples	propriedade	de	Vergueiro	&	Cia.	E	em	virtude	do	
espírito	de	ganância,	para	não	dizer	mais,	que	anima	
numerosos	senhores	de	escravos,	e	também	da	ausência	de	
direitos	em	que	costumam	viver	esses	colonos	na	província	
de	São	Paulo,	só	lhes	resta	conformarem-se	com	a	ideia	de	
que	são	tratados	como	simples	mercadorias	ou	como	
escravos.	
(Thomas	Davatz.	Memórias	de	um	colono	no	Brasil	(1850),	

1941.)	
	
	
O	texto	aponta	problemas	enfrentados	por	imigrantes	
europeus	que	vieram	ao	Brasil	para		
a)	trabalhar	nas	primeiras	fábricas,	implantadas	na	região	

Sudeste	do	país,	para	reduzir	a	dependência	brasileira	de	
manufaturados	ingleses.				

b)	substituir	a	mão	de	obra	escrava	nas	lavouras	de	café	e	
cana-de-açúcar,	após	a	decretação	do	fim	da	escravidão	
pela	lei	Áurea.				

c)	trabalhar	no	sistema	de	parceria,	estando	submetidos	ao	
poder	político	e	econômico	de	fazendeiros	habituados	à	
exploração	da	mão	de	obra	escrava.				

d)	substituir	a	mão	de	obra	indígena	na	agricultura	e	na	
pecuária,	pois	os	nativos	eram	refratários	aos	trabalhos	
que	exigiam	sua	sedentarização.				

e)	trabalhar	no	sistema	de	colonato,	durante	o	período	da	
grande	imigração,	e	se	estabeleceram	nas	fazendas	de	
café	do	Vale	do	Paraíba	e	litoral	do	Rio	de	Janeiro.				

			
25.	(Unesp	2016)		Em	março	de	1988,	o	modelo	sindical	
levado	por	Lindolfo	Collor	para	o	Ministério	do	Trabalho	
completou	57	anos	de	idade.	Em	todos	estes	anos	foi	
olhado	com	suspeita	pelos	empresários	e	com	bastante	
desconfiança	pelos	grupos	socialistas,	comunistas	e	pela	
esquerda	em	geral.	Atribuía-se	sua	criação,	na	década	de	
30,	à	influência	das	doutrinas	autoritárias	e	fascistas	então	
na	moda.	
	
(Letícia	Bicalho	Canêdo.	A	classe	operária	vai	ao	sindicato,	

1988.)	
	
	
Entre	as	características	do	modelo	citado	no	texto,	
sobressaíam		
a)	o	direito	de	greve	e	a	valorização	da	luta	de	classes.				
b)	a	unicidade	sindical	por	categoria	e	o	corporativismo.				
c)	a	liberdade	de	organização	sindical	e	a	conscientização	

política	dos	trabalhadores.				
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d)	o	predomínio	de	lideranças	de	esquerda	e	a	autonomia	
de	atuação	dos	sindicatos.				

e)	o	controle	governamental	e	a	sindicalização	obrigatória	
dos	trabalhadores.				

			
26.	(Unesp	2016)			

	
	
Esses	cartazes,	divulgados	durante	o	regime	militar	
brasileiro,	buscavam		
a)	estimular	o	nacionalismo	e	o	ufanismo,	para	ampliar	o	

apoio	político	ao	governo.				
b)	repudiar	o	passado	nacional	de	subdesenvolvimento	e	

incentivar	o	empreendedorismo	dos	jovens	empresários.				
c)	contestar	a	oposição	que,	através	da	imprensa,	afirmava	

que	o	país	enfrentava	uma	crise	financeira.				
d)	valorizar	as	conquistas	obtidas	no	setor	esportivo,	apesar	

de	o	país	atravessar	período	de	alta	inflacionária.				
e)	mostrar	à	população	que	o	país	se	tornara	a	principal	

potência	militar	do	planeta.				
			
27.	(Unesp	2016)		A	chamada	crise	do	Encilhamento,	no	
final	do	século	XIX,	foi	provocada		
a)	pela	moratória	brasileira	da	dívida	contraída	junto	a	

casas	bancárias	alemãs	e	italianas.				
b)	pela	crise	da	Bolsa	de	Valores,	que	não	resistiu	ao	surto	

especulativo	do	pós-Primeira	Guerra	Mundial.				
c)	pelo	fim	da	política	de	proteção	à	produção	e	exportação	

de	café,	que	enfrentava	forte	concorrência	colombiana.				
d)	pela	emissão	descontrolada	de	papel-moeda,	que	

provocou	especulação	financeira	e	alta	inflacionária.				
e)	pelo	encarecimento	dos	bens	de	primeira	necessidade,	

que	eram	majoritariamente	importados	dos	Estados	
Unidos.				

			
28.	(Unesp	2016)		Entre	os	mecanismos	que	sustentavam	o	
regime	político	da	Primeira	República	brasileira,	pode-se	
citar		
a)	a	Constituição,	que	restringia	aos	chamados	homens	

bons	o	acesso	aos	principais	postos	dos	poderes	
executivo	e	legislativo.				

b)	a	política	de	compromissos,	que	vinculava	os	sindicatos	
de	trabalhadores	urbanos	ao	Ministério	do	Trabalho.				

c)	a	política	do	café	com	leite,	que	proibia	as	candidaturas	
eleitorais	de	representantes	dos	estados	do	Sul	e	
Nordeste.				

d)	a	política	dos	governadores,	que	articulava	a	ação	do	
governo	federal	aos	interesses	das	oligarquias	locais.				

e)	a	reforma	política,	que	eliminou	o	voto	censitário	e	
instituiu	o	sufrágio	universal	nas	eleições	parlamentares.				

			
29.	(Unesp	2016)		A	cidade	tira	de	seu	império	uma	parte	
da	honra,	da	qual	todos	vós	vos	gloriais,	e	que	deveis	
legitimamente	apoiar;	não	vos	esquiveis	às	provas,	se	não	
renunciais	também	a	buscar	as	honras;	e	não	penseis	que	
se	trata	apenas,	nesta	questão,	de	ser	escravos	em	vez	de	
livres:	trata-se	da	perda	de	um	império,	e	do	risco	ligado	ao	
ódio	que	aí	contraístes.	

(Péricles	apud	Pierre	Cabanes.	Introdução	à	história	da	
Antiguidade,	2009.)	

	
	
O	discurso	de	Péricles,	no	século	V	a.C.,	convoca	os	
atenienses	para	lutar	na	Guerra	do	Peloponeso	e	enfatiza		
a)	a	rejeição	à	escravidão	em	Atenas	e	a	defesa	do	trabalho	

livre	como	base	de	toda	sociedade	democrática.				
b)	a	defesa	da	democracia,	por	Atenas,	diante	das	ameaças	

aristocráticas	de	Roma.				
c)	a	rejeição	à	tirania	como	forma	de	governo	e	a	

celebração	da	república	ateniense.				
d)	a	defesa	do	território	ateniense,	frente	à	investida	militar	

das	tropas	cartaginesas.				
e)	a	defesa	do	poder	de	Atenas	e	a	sua	disposição	de	

manter-se	à	frente	de	uma	confederação	de	cidades.				
			
30.	(Unesp	2016)		Os	mosteiros	eram	em	primeiro	lugar	
casas,	cada	uma	abrigando	sua	“família”,	e	as	mais	
perfeitas,	com	efeito,	as	mais	bem	ordenadas:	de	um	lado,	
desde	o	século	IX,	os	mais	abundantes	recursos	convergiam	
para	a	instituição	monástica,	levando-a	aos	postos	
avançados	do	progresso	cultural;	do	outro,	tudo	ali	se	
encontrava	organizado	em	função	de	um	projeto	de	
perfeição,	nítido,	bem	estabelecido,	rigorosamente	
medido.	
	
(Georges	Duby.	“A	vida	privada	nas	casas	aristocráticas	da	

França	feudal”.	
História	da	vida	privada,	vol.	2,	1992.	Adaptado.)	

	
	
A	caracterização	do	mosteiro	medieval	como	uma	“casa”,	
um	“posto	avançado	do	progresso	cultural”	e	um	“projeto	
de	perfeição”	pode	ser	explicada	pela	disposição	monástica	
de		
a)	valorizar	a	vida	privada,	participar	ativamente	da	vida	

política	e	combater	o	mal.				
b)	recuperar	a	experiência	histórica	e	pessoal	do	Salvador	

durante	sua	estada	no	mundo	dos	vivos.				
c)	recolher-se	a	uma	comunidade	fechada	para	orar,	

estudar	e	combater	a	desordem	do	mundo.				
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d)	identificar-se	com	as	condições	de	privação	por	que	
passavam	as	famílias	pobres,	celebrar	a	tradição	
escolástica	e	agir	de	forma	ética.				

e)	reconhecer	a	humanidade	como	solidária	e	unida	num	
esforço	de	salvação	da	alma	dos	fiéis	e	dos	infiéis.				

			
31.	(Unesp	2016)		Eis	dois	homens	à	frente:	um,	que	quer	
servir;	o	outro,	que	aceita,	ou	deseja,	ser	chefe.	O	primeiro	
une	as	mãos	e,	assim	juntas,	coloca-as	nas	mãos	do	
segundo:	claro	símbolo	de	submissão,	cujo	sentido,	por	
vezes,	era	ainda	acentuado	pela	genuflexão.	Ao	mesmo	
tempo,	a	personagem	que	oferece	as	mãos	pronuncia	
algumas	palavras,	muito	breves,	pelas	quais	se	reconhece	
“o	homem”	de	quem	está	na	sua	frente.	Depois,	chefe	e	
subordinado	beijam-se	na	boca:	símbolo	de	acordo	e	de	
amizade.	Eram	estes	–	muito	simples	e,	por	isso	mesmo,	
eminentemente	adequados	para	impressionar	espíritos	tão	
sensíveis	às	coisas	–	os	gestos	que	serviam	para	estabelecer	
um	dos	vínculos	mais	fortes	que	a	época	feudal	conheceu.	
	

(Marc	Bloch.	A	sociedade	feudal,	1987.)	
	
	

	
	
O	texto	e	a	imagem	referem-se	à	cerimônia	que		
a)	consagra	bispos	e	cardeais.				
b)	estabelece	as	relações	de	vassalagem.				
c)	estabelece	as	relações	de	servidão.				
d)	consagra	o	poder	municipal.				
e)	estabelece	as	relações	de	realeza.				
			
32.	(Unesp	2016)		Examine	a	iluminura	extraída	do	
manuscrito	Al-Maqamat,	de	Abu	Muhammed	al-Kasim	al-
Hariri,	1237.	
	

	
	
A	imagem	pode	ser	associada	à	tradição	dos	
conhecimentos	desenvolvidos	no	mundo	árabe-islâmico	
durante	a	Idade	Média	e	revela		
a)	a	inexistência	de	instrumental	médico	nas	sociedades	

islâmicas,	que	impediam	qualquer	tipo	de	corte	nos	
corpos.				

b)	a	preparação	do	cadáver	feminino	para	a	cremação,	
principal	culto	funerário	desenvolvido	nas	sociedades	
islâmicas.				

c)	a	condenação	imposta	pelas	autoridades	religiosas	
islâmicas	às	pessoas	que	cuidavam	de	doentes	e	
mulheres	grávidas.				

d)	o	desenvolvimento	da	medicina	nas	sociedades	
islâmicas,	o	que	permitiu	avanços,	como	a	descrição	da	
varíola	e	o	emprego	de	anestesia	em	cirurgias.				

e)	o	repúdio,	nas	sociedades	islâmicas,	à	representação	do	
nu	feminino,	o	que	provocou	sucessivas	punições	civis	e	
religiosas	a	artistas.				

			
33.	(Unesp	2016)		Entre	os	motivos	do	pioneirismo	
português	nas	navegações	oceânicas	dos	séculos	XV	e	XVI,	
podem-se	citar		
a)	a	influência	árabe	na	Península	Ibérica	e	a	parceria	com	

os	comerciantes	genoveses	e	venezianos.				
b)	a	centralização	monárquica	e	o	desenvolvimento	de	

conhecimentos	cartográficos	e	astronômicos.				
c)	a	superação	do	mito	do	abismo	do	mar	e	o	apoio	

financeiro	e	tecnológico	britânico.				
d)	o	avanço	das	ideias	iluministas	e	a	defesa	do	livre-

comércio	entre	as	nações.				
e)	o	fim	do	interesse	europeu	pelas	especiarias	e	a	busca	de	

formas	de	conservação	dos	alimentos.				
			
34.	(Unesp	2016)		Todos	os	homens	são	criados	iguais,	
dotados	pelo	Criador	de	certos	direitos	inalienáveis,	entre	
os	quais	figuram	a	vida,	a	liberdade	e	a	busca	da	felicidade.	
Para	assegurar	esses	direitos,	entre	os	homens	se	instituem	
governos,	que	derivam	seus	justos	poderes	do	
consentimento	dos	governados.	Sempre	que	uma	forma	de	
governo	se	dispõe	a	destruir	essas	finalidades,	cabe	ao	
povo	o	direito	de	alterá-la	ou	aboli-la,	e	instituir	um	novo	
governo,	assentando	seu	fundamento	sobre	tais	princípios	
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e	organizando	seus	poderes	de	tal	forma	que	a	ele	pareça	
ter	maior	probabilidade	de	alcançar-lhe	a	segurança	e	a	
felicidade.	
	
(Declaração	de	Independência	dos	Estados	Unidos	(1776).	

In:	Harold	Syrett	(org.).	
Documentos	históricos	dos	Estados	Unidos,	1988.)	

	
	
O	documento	expõe	o	vínculo	da	luta	pela	independência	
das	treze	colônias	com	os	princípios		
a)	liberais,	que	defendem	a	necessidade	de	impor	regras	

rígidas	de	protecionismo	fiscal.				
b)	mercantilistas,	que	determinam	os	interesses	de	

expansão	do	comércio	externo.				
c)	iluministas,	que	enfatizam	os	direitos	de	cidadania	e	de	

rebelião	contra	governos	tirânicos.				
d)	luteranos,	que	obrigam	as	mulheres	e	os	homens	a	lutar	

pela	própria	salvação.				
e)	católicos,	que	justificam	a	ação	humana	apenas	em	

função	da	vontade	e	do	direito	divinos.				
			
35.	(Unesp	2016)		A	divisão	capitalista	do	trabalho	–	
caracterizada	pelo	célebre	exemplo	da	manufatura	de	
alfinetes,	analisada	por	Adam	Smith	–	foi	adotada	não	pela	
sua	superioridade	tecnológica,	mas	porque	garantia	ao	
empresário	um	papel	essencial	no	processo	de	produção:	o	
de	coordenador	que,	combinando	os	esforços	separados	
dos	seus	operários,	obtém	um	produto	mercante.	
	

(Stephen	Marglin.	In:	André	Gorz	(org.).	Crítica	da	divisão	
do	trabalho,	1980.)	

	
	
Ao	analisar	o	surgimento	do	sistema	de	fábrica,	o	texto	
destaca		
a)	o	maior	equilíbrio	social	provocado	pelas	melhorias	nos	

salários	e	nas	condições	de	trabalho.				
b)	o	melhor	aproveitamento	do	tempo	de	trabalho	e	a	

autogestão	da	empresa	pelos	trabalhadores.				
c)	o	desenvolvimento	tecnológico	como	fator	determinante	

para	o	aumento	da	capacidade	produtiva.				
d)	a	ampliação	da	capacidade	produtiva	como	justificativa	

para	a	supressão	de	cargos	diretivos	na	organização	do	
trabalho.				

e)	a	importância	do	parcelamento	de	tarefas	e	o	
estabelecimento	de	uma	hierarquia	no	processo	
produtivo.				

			
36.	(Unesp	2016)		As	reformas	protestantes	do	princípio	do	
século	XVI,	entre	outros	fatores,	reagiam	contra		
a)	a	venda	de	indulgências	e	a	autoridade	do	Papa,	líder	

supremo	da	Igreja	Católica.				
b)	a	valorização,	pela	Igreja	Católica,	das	atividades	

mercantis,	do	lucro	e	da	ascensão	da	burguesia.				
c)	o	pensamento	humanista	e	permitiram	uma	ampla	

revisão	administrativa	e	doutrinária	da	Igreja	Católica.				
d)	as	missões	evangelizadoras,	desenvolvidas	pela	Igreja	

Católica	na	América	e	na	Ásia.				

e)	o	princípio	do	livre-arbítrio,	defendido	pelo	Santo	Ofício,	
órgão	diretor	da	Igreja	Católica				

			
37.	(Unesp	2016)		Entre	os	eventos	políticos	e	culturais	que	
marcaram	a	década	de	1960,	podem-se	citar:		
a)	a	criação	da	Organização	das	Nações	Unidas,	a	Revolução	

Húngara	e	o	surgimento	do	rock.				
b)	a	Primavera	de	Praga,	a	independência	de	Angola	e	

Moçambique	e	o	aparecimento	da	arte	concreta.				
c)	o	processo	de	implantação	do	socialismo	em	Cuba,	a	

Guerra	do	Vietnã	e	o	movimento	hippie.				
d)	o	julgamento	de	Nuremberg,	a	Guerra	da	Coreia	e	o	

surgimento	do	jazz	e	do	blues.				
e)	a	independência	da	Índia	e	do	Paquistão,	o	surgimento	

do	peronismo	e	a	pop	art.				
			
38.	(Unesp	2016)		A	condição	essencial	da	existência	e	da	
supremacia	da	classe	burguesa	é	a	acumulação	da	riqueza	
nas	mãos	dos	particulares,	a	formação	e	o	crescimento	do	
capital;	a	condição	de	existência	do	capital	é	o	trabalho	
assalariado.	[...]	O	desenvolvimento	da	grande	indústria	
socava	o	terreno	em	que	a	burguesia	assentou	o	seu	
regime	de	produção	e	de	apropriação	dos	produtos.	A	
burguesia	produz,	sobretudo,	seus	próprios	coveiros.	Sua	
queda	e	a	vitória	do	proletariado	são	igualmente	
inevitáveis.	
	

(Karl	Marx	e	Friedrich	Engels.	“Manifesto	Comunista”.	
Obras	escolhidas,	vol.	1,	s/d.)		

	
	
Entre	as	características	do	pensamento	marxista,	é	correto	
citar		
a)	o	temor	perante	a	ascensão	da	burguesia	e	o	apoio	à	

internacionalização	do	modelo	soviético.				
b)	o	princípio	de	que	a	história	é	movida	pela	luta	de	classes	

e	a	defesa	da	revolução	proletária.				
c)	a	caracterização	da	sociedade	capitalista	como	jurídica	e	

socialmente	igualitária.				
d)	o	reconhecimento	da	importância	do	trabalho	da	

burguesia	na	construção	de	uma	ordem	socialmente	
justa.				

e)	a	celebração	do	triunfo	da	revolução	proletária	europeia	
e	o	desconsolo	perante	o	avanço	imperialista.				
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39.	(Unesp	2016)			
129.	 Se	a	esposa	de	alguém	for	surpreendida	em	

flagrante	com	outro	homem,	ambos	devem	ser	
amarrados	e	jogados	dentro	d’água,	mas	o	marido	
pode	perdoar	a	sua	esposa,	assim	como	o	rei	
perdoa	a	seus	escravos.	[...]	

133.	 Se	um	homem	for	tomado	como	prisioneiro	de	
guerra,	e	houver	sustento	em	sua	casa,	mas	
mesmo	assim	sua	esposa	deixar	a	casa	por	outra,	
esta	mulher	deverá	ser	judicialmente	condenada	e	
atirada	na	água.	[...]	

135.	 Se	um	homem	for	feito	prisioneiro	de	guerra	e	não	
houver	quem	sustente	sua	esposa,	ela	deverá	ir	
para	outra	casa	e	criar	seus	filhos.	Se	mais	tarde	o	
marido	retornar	e	voltar	a	casa,	então	a	esposa	
deverá	retornar	ao	marido,	assim	como	as	crianças	
devem	seguir	seu	pai.	[...]	

138.	 Se	um	homem	quiser	se	separar	de	sua	esposa	que	
lhe	deu	filhos,	ele	deve	dar	a	ela	a	quantia	do	
preço	que	pagou	por	ela	e	o	dote	que	ela	trouxe	da	
casa	de	seu	pai,	e	deixá-la	partir.	

	 	
(www.direitoshumanos.usp.br)	

	
	
Esses	quatro	preceitos,	selecionados	do	Código	de	
Hamurabi	(cerca	de	1780	a.C.),	indicam	uma	sociedade	
caracterizada		
a)	pelo	respeito	ao	poder	real	e	pela	solidariedade	entre	os	

povos.				
b)	pela	defesa	da	honra	e	da	família	numa	perspectiva	

patriarcal.				
c)	pela	isonomia	entre	os	sexos	e	pela	defesa	da	paz.				
d)	pela	liberdade	de	natureza	numa	perspectiva	iluminista.				
e)	pelo	antropocentrismo	e	pela	valorização	da	fertilidade	

feminina.				
		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
Leia	o	texto	para	responder	às	questões	abaixo	
	
Os	diários,	as	memórias	e	as	crônicas	de	viagens	escritas	
por	marinheiros,	comerciantes,	militares,	missionários	e	
exploradores,	ao	lado	das	cartas	náuticas,	seriam	as	
principais	fontes	de	conhecimento	e	representação	da	
África	dos	séculos	XV	ao	XVIII.	
A	barbárie	dos	costumes,	o	paganismo	e	a	violência	
cotidiana	foram	atribuídos	aos	africanos	ao	mesmo	tempo	
em	que	se	justificava	a	sua	escravização	no	Novo	Mundo.	A	
desumanização	de	suas	práticas	serviria	como	justificativa	
compensatória	para	a	coisificação	dos	negros	e	para	o	uso	
de	sua	força	de	trabalho	nas	plantations	da	América.	
	

(Regina	Claro.	Olhar	a	África,	2012.	Adaptado.)		
	

	
40.	(Unesp	2016)		As	“plantations	da	América”,	citadas	no	
texto,	correspondem	a		
a)	um	esforço	de	coordenação	da	colonização	ao	redor	do	

Atlântico,	com	a	aplicação	de	modelos	econômicos	

idênticos	nas	colônias	ibéricas	da	América	e	da	costa	
africana.				

b)	uma	estratégia	de	valorização,	na	colonização	da	
América	e	na	África,	das	atividades	agrícolas	baseadas	
em	mão	de	obra	escrava,	com	a	consequente	eliminação	
de	toda	forma	de	artesanato	e	de	comércio	local.				

c)	um	modelo	de	organização	da	produção	agrícola	
caracterizado	pelo	predomínio	de	grandes	propriedades	
monocultoras,	que	utilizavam	trabalho	escravo	e	
destinavam	a	maior	parte	de	sua	produção	ao	mercado	
externo.				

d)	uma	forma	de	organização	da	produção	agrícola,	
implantada	nas	colônias	africanas	a	partir	do	sucesso	da	
experiência	de	povoamento	das	colônias	inglesas	na	
América	do	Norte.				

e)	uma	política	de	utilização	sistemática	de	mão	de	obra	de	
origem	africana	na	pecuária,	substituindo	o	trabalho	dos	
indígenas,	que	não	se	adaptavam	ao	sedentarismo	e	à	
escravidão.				

			
41.	(Unesp	2016)		A	partir	do	texto,	é	correto	afirmar	que	a	
dominação	europeia	da	África,	entre	os	séculos	XV	e	XVIII,		
a)	derivou	prioritariamente	dos	valores	do	islamismo,	

aprisionando	os	corpos	dos	africanos	para,	com	o	
sacrifício,	salvar	suas	almas.				

b)	foi	um	esforço	humanitário,	que	visava	libertar	povos	
oprimidos	por	práticas	culturais	e	hábitos	pré-históricos	
e	selvagens.				

c)	baseou-se	em	avanços	científicos	e	em	pressupostos	
liberais,	voltados	à	eliminação	de	preconceitos	raciais	e	
sociais.				

d)	sustentou-se	no	comércio	e	na	construção	de	um	
imaginário	acerca	do	continente	africano,	que	legitimava	
a	ideia	de	superioridade	europeia.				

e)	fundamentou-se	nas	orientações	dos	relatos	de	
viajantes,	que	mostravam	fascínio	e	respeito	pelas	
culturas	nativas	africanas.				

		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
Leia	o	texto	a	seguir	para	responder	às	questões	abaixo.	
	
Enquanto	os	franceses	e	os	britânicos	tinham	emergido	da	
Primeira	Guerra	Mundial	com	um	profundo	trauma	dos	
horrores	da	guerra	e	a	convicção	de	que	um	novo	conflito	
deveria,	se	possível,	ser	evitado,	na	Alemanha	só	ocorreria	
algo	parecido	depois	da	Segunda	Guerra	Mundial.	Os	
acontecimentos	de	1945	levaram	a	uma	profunda	mudança	
na	cultura	popular	e	política	da	parte	ocidental	da	
Alemanha.	Aos	olhos	desses	alemães,	a	extrema	violência	
de	1945	fez	da	Segunda	Guerra	Mundial	“a	guerra	para	
acabar	com	todas	as	guerras”.	
	

(Richard	Bessel.	Alemanha,	1945,	2010.	Adaptado.)		
	

	
42.	(Unesp	2016)		Entre	os	fatos	que	poderiam	confirmar	a	
interpretação,	oferecida	pelo	texto,	sobre	a	atitude	de	
franceses	e	britânicos	depois	da	Primeira	Guerra	Mundial,	
pode-se	incluir		
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a)	a	participação	em	um	organismo	internacional	para	a	
mediação	de	conflitos	e	o	pacifismo	que	marcou	a	
reação	da	França	e	da	Grã-Bretanha	à	ascensão	do	
nazismo.				

b)	o	fim	da	corrida	armamentista	entre	as	potências	do	
Ocidente	e	do	Leste	europeu	e	a	eliminação	dos	arsenais	
alojados	na	Europa,	na	Ásia	e	no	Norte	da	África.				

c)	a	repressão	imediata	e	violenta,	por	França	e	Grã-
Bretanha,	a	todos	os	projetos	belicosos	e	autoritários	
que	surgiram	na	Europa	ao	longo	dos	anos	1920	e	1930.				

d)	o	acordo	para	a	constituição	de	uma	polícia	
internacional,	que	vigiasse	as	movimentações	militares	
das	grandes	potências	e	fosse	coordenada	por	um	país	
não	europeu,	os	Estados	Unidos.				

e)	a	liberação,	pela	França	e	pela	Grã-Bretanha,	no	decorrer	
das	décadas	de	1920	e	1930,	de	todas	as	suas	colônias,	
para	evitar	o	surgimento	de	guerras	de	emancipação	
nacional.				

			
43.	(Unesp	2016)		A	mudança	de	mentalidade	na	Alemanha	
ocidental,	ocorrida,	segundo	o	texto,	ao	final	da	Segunda	
Guerra	Mundial,	envolveu,	entre	outros	fatores,		
a)	a	decisão	alemã	de	não	voltar	a	se	envolver	em	conflitos	

internacionais	políticos	ou	diplomáticos.				
b)	a	neutralidade	do	país	diante	da	Guerra	Fria,	que	

caracterizou	a	segunda	metade	do	século	XX.				
c)	a	desmobilização	de	todos	os	contingentes	militares	

dentro	e	fora	do	país.				
d)	a	celebração	das	conquistas	territoriais	ocorridas	no	

século	XIX	e	princípio	do	XX.				
e)	a	rejeição	do	militarismo,	que	marcara	o	país	desde	a	

segunda	metade	do	século	XIX.				
		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
Leia	o	texto	para	responder	à(s)	questão(ões)	a	seguir.	
	
Prova	da	barbárie	e,	para	alguns,	da	natureza	não	humana	
do	ameríndio,	a	antropofagia	condenava	as	tribos	que	a	
praticavam	a	sofrer	pelas	armas	portuguesas	a	“guerra	
justa”.	
Nesse	contexto,	um	dos	autores	renascentistas	que	
escreveram	sobre	o	Brasil,	o	calvinista	francês	Jean	de	Léry,	
morador	do	atual	Rio	de	Janeiro	na	segunda	metade	da	
década	de	1550	e	quase	vítima	dos	massacres	do	Dia	de	
São	Bartolomeu	(24.08.1572),	ponto	alto	das	guerras	de	
religião	na	França,	compara	a	violência	dos	tupinambás	
com	a	dos	católicos	franceses	que	naquele	dia	fatídico	
trucidaram	e,	em	alguns	casos,	devoraram	seus	
compatriotas	protestantes:	
“E	o	que	vimos	na	França	(durante	o	São	Bartolomeu)?	Sou	
francês	e	pesa-me	dizê-lo.	O	fígado	e	o	coração	e	outras	
partes	do	corpo	de	alguns	indivíduos	não	foram	comidos	
por	furiosos	assassinos	de	que	se	horrorizam	os	infernos?	
Não	é	preciso	ir	à	América,	nem	mesmo	sair	de	nosso	país,	
para	ver	coisas	tão	monstruosas”.	
	

(Luís	Felipe	Alencastro.	“Canibalismo	deu	pretexto	para	
escravizar”.	

Folha	de	S.Paulo,	12.10.1991.	Adaptado.)		

	
	
44.	(Unesp	2016)		O	conceito	de	“guerra	justa”	foi	
empregado,	durante	a	colonização	portuguesa	do	Brasil,	
para		
a)	justificar	a	captura,	o	aprisionamento	e	a	escravização	de	

indígenas.				
b)	justificar	a	instalação	de	missões	jesuíticas	em	áreas	de	

colonização	francesa.				
c)	impedir	a	prisão	e	o	exílio	de	lideranças	e	comunidades	

nativas	hostis	à	colonização.				
d)	impedir	o	acesso	de	protestantes	e	judeus	às	áreas	de	

produção	de	açúcar.				
e)	impedir	que	os	nativos	fossem	utilizados	como	mão	de	

obra	na	lavoura.				
			
45.	(Unesp	2016)		A	partir	do	texto	e	de	seus	
conhecimentos,	é	correto	afirmar	que		
a)	as	experiências	de	canibalismo	relatadas	tinham	

significados	opostos,	pois	representavam,	entre	os	
tupinambás,	a	rejeição	ao	catolicismo	e,	entre	os	
franceses,	a	adesão	à	Igreja	de	Roma.				

b)	o	calvinista	francês	acusava	os	colonizadores	
portugueses	de	aceitar	o	canibalismo	dos	tupinambás,	
pois	a	prática	fazia	parte	da	tradição	religiosa	católica.				

c)	o	calvinista	francês	defendia	a	tolerância	ao	canibalismo,	
pois	o	considerava	uma	forma	adequada	de	derrotar	e	
submeter	os	inimigos	religiosos.				

d)	as	experiências	de	canibalismo	relatadas	tinham	origem	
diversa,	pois	representavam,	entre	os	tupinambás,	um	
ritual	religioso	e,	no	caso	dos	franceses,	vingança.				

e)	as	experiências	de	canibalismo	relatadas	mostram	que	a	
antropofagia	era	prática	religiosa	comum	na	América	e	
na	Europa	e,	em	virtude	disso,	os	colonizadores	erravam	
ao	condenar	os	tupinambás.				

			
46.	(Unesp	2015)		Não	há	dúvida	de	que	os	republicanos	de	
São	Paulo	e	do	Rio	de	Janeiro	representavam	preocupações	
totalmente	distintas.	Enquanto	os	republicanos	da	capital,	
ou	melhor,	os	que	assinaram	o	Manifesto	de	1870,	
refletiam	as	preocupações	de	intelectuais	e	profissionais	
liberais	urbanos,	os	paulistas	refletiam	preocupações	de	
setores	cafeicultores	de	sua	província.	[...]	A	principal	
preocupação	dos	paulistas	não	era	o	governo	
representativo	ou	os	direitos	individuais,	mas	simplesmente	
a	federação,	isto	é,	a	autonomia	estadual.	
	

(José	Murilo	de	Carvalho.	A	construção	da	ordem,	1980.)	
	
	
As	diferenças	entre	os	republicanos	de	São	Paulo	e	do	Rio	
de	Janeiro,	nas	décadas	de	1870	e	1880,	podem	ser	
explicadas,	entre	outros	fatores,		
a)	pelo	interesse	dos	paulistas	em	reduzir	a	interferência	do	

governo	central	nos	seus	assuntos	econômicos	e	em	
concentrar,	na	própria	província,	a	maior	parte	dos	
recursos	obtidos	com	exportação.				

b)	pela	disposição	dos	intelectuais	da	capital	de	assumir	o	
controle	pleno	da	administração	política	nacional	e	de	
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eliminar	a	hegemonia	econômica	dos	cafeicultores	e	
comerciantes	de	São	Paulo.				

c)	pela	ausência	de	projetos	políticos	nacionais	comuns	aos	
representantes	de	São	Paulo	e	do	Rio	de	Janeiro	e	pela	
defesa	pragmática	dos	interesses	econômicos	das	
respectivas	províncias.				

d)	pelo	esforço	dos	paulistas	em	eliminar	as	disparidades	
regionais	e	em	aprofundar	a	unidade	do	país	em	torno	
de	um	projeto	de	desenvolvimento	econômico	nacional.				

e)	pela	presença	dos	principais	teóricos	ingleses	e	franceses	
do	liberalismo	no	Rio	de	Janeiro	e	por	sua	influência	
junto	à	intelectualidade	local	e	ao	governo	monárquico.				

			
47.	(Unesp	2015)		A	escravatura,	que	realmente	tantos	
males	acarreta	para	a	civilização	e	para	a	moral,	criou	no	
espírito	dos	brasileiros	este	caráter	de	independência	e	
soberania,	que	o	observador	descobre	no	homem	livre,	seja	
qual	for	o	seu	estado,	profissão	ou	fortuna.	Quando	ele	
percebe	desprezo,	ou	ultraje	da	parte	de	um	rico	ou	
poderoso,	desenvolve-	se	imediatamente	o	sentimento	de	
igualdade;	e	se	ele	não	profere,	concebe	ao	menos,	no	
momento,	este	grande	argumento:	não	sou	escravo.	Eis	
aqui	no	nosso	modo	de	pensar,	a	primeira	causa	da	
tranquilidade	de	que	goza	o	Brasil:	o	sentimento	de	
igualdade	profundamente	arraigado	no	coração	dos	
brasileiros.	
	
Padre	Diogo	Antônio	Feijó	apud	Miriam	Dolhnikoff.	O	pacto	

imperial,	2005.	
	
O	texto,	publicado	em	1834	pelo	Padre	Diogo	Antônio	Feijó,		
a)	parece	rejeitar	a	escravidão,	mas	identifica	efeitos	

positivos	que	ela	teria	provocado	entre	os	brasileiros.				
b)	caracteriza	a	escravidão	como	uma	vergonha	para	todos	

os	brasileiros	e	defende	a	completa	igualdade	entre	
brancos	e	negros.					

c)	defende	a	escravidão,	pois	a	considera	essencial	para	a	
manutenção	da	estrutura	fundiária.				

d)	revela	as	ambiguidades	do	pensamento	conservador	
brasileiro,	pois	critica	a	escravidão,	mas	enfatiza	a	
importância	comercial	do	tráfico	escravagista.				

e)	repudia	a	escravidão	e	argumenta	que	sua	manutenção	
demonstra	o	desrespeito	brasileiro	aos	princípios	da	
igualdade	e	da	fraternidade.				

			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

48.	(Unesp	2015)		Examine	a	charge	do	cartunista	Théo,	
publicada	na	revista	Careta	em	27.12.1952.	
	

	
	
O	apelido	de	“pai	dos	pobres”,	dado	a	Getúlio	Vargas,	pode	
ser	associado		
a)	ao	autoritarismo	do	presidente	diante	dos	movimentos	

sociais,	manifesto	na	repressão	às	associações	de	
operários	e	camponeses.				

b)	aos	esforços	de	negociação	com	a	oposição,	com	a	
decorrente	distribuição	de	cargos	administrativos	e	
funções	políticas.				

c)	ao	caráter	popular	do	regime,	originário	de	uma	
revolução	social	e	empenhado	no	combate	à	burguesia	
industrial	brasileira.				

d)	à	política	de	concessões	desenvolvida	junto	a	sindicatos,	
como	contrapartida	do	apoio	político	dos	trabalhadores.				

e)	à	supressão	de	legislação	trabalhista	no	país,	que	
obrigava	o	governo	a	agir	de	forma	assistencialista.				

			
49.	(Unesp	2015)		Observemos	apenas	que	o	sistema	dos	
feudos,	a	feudalidade,	não	é,	como	se	tem	dito	
frequentemente,	um	fermento	de	destruição	do	poder.	A	
feudalidade	surge,	ao	contrário,	para	responder	aos	
poderes	vacantes.	Forma	a	unidade	de	base	de	uma	
profunda	reorganização	dos	sistemas	de	autoridade	[…].	

GOFF,	Jacques	Le.	Em	busca	da	Idade	Média,	2008.	
	
Segundo	o	texto,	o	sistema	de	feudos		
a)	representa	a	unificação	nacional	e	assegura	a	imediata	

centralização	do	poder	político.				
b)	deriva	da	falência	dos	grandes	impérios	da	Antiguidade	e	

oferece	uma	alternativa	viável	para	a	destruição	dos	
poderes	políticos.				

c)	impede	a	manifestação	do	poder	real	e	elimina	os	
resquícios	autoritários	herdados	das	monarquias	antigas.				

d)	constitui	um	novo	quadro	de	alianças	e	jogos	políticos	e	
assegura	a	formação	de	Estados	unificados.				
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e)	ocupa	o	espaço	aberto	pela	ausência	de	poderes	
centralizados	e	permite	a	construção	de	uma	nova	
ordem	política.				

			
50.	(Unesp	2015)		Os	homens	da	Idade	Média	estavam	
persuadidos	de	que	a	terra	era	o	centro	do	Universo	e	que	
Deus	tinha	criado	apenas	um	homem	e	uma	mulher,	Adão	e	
Eva,	e	seus	descendentes.	Não	imaginavam	que	existissem	
outros	espaços	habitados.	O	que	viam	no	céu,	o	movimento	
regular	da	maioria	dos	astros,	era	a	imagem	do	que	havia	
de	mais	próximo	no	plano	divino	de	organização.	
	

(Georges	Duby.	Ano	1000,	ano	2000:	na	pista	de	nossos	
medos,	1998.	Adaptado.)	

	
	
O	texto	revela,	em	relação	à	Idade	Média	ocidental,		
a)	o	prevalecimento	de	uma	mentalidade	fortemente	

religiosa,	indicativa	da	força	e	da	influência	do	
cristianismo.				

b)	a	consciência	da	própria	gênese	e	origem,	resultante	das	
pesquisas	históricas	e	científicas	realizadas	na	Grécia	
Antiga.				

c)	o	esforço	de	compreensão	racionalista	dos	fenômenos	
naturais,	base	do	pensamento	humanista.				

d)	a	construção	de	um	pensamento	mítico,	provavelmente	
originário	dos	contatos	com	povos	nativos	da	Ásia	e	do	
Norte	da	África.				

e)	a	presença	de	esforços	constantes	de	predição	do	futuro,	
provavelmente	oriundos	das	crenças	dos	primeiros	
habitantes	do	continente.				

			
51.	(Unesp	2015)			

	
	
A	imagem	reproduz	um	auto	de	fé.	Essas	cerimônias		
a)	ocorreram	em	todos	os	países	da	Europa	e	nas	regiões	

colonizadas	por	portugueses	e	espanhóis.				
b)	permitiram	a	difusão	do	catolicismo	e	tiveram	papel	

determinante	na	erradicação	do	protestantismo	na	
Europa	central.				

c)	eram	conduzidas	por	autoridades	leigas,	pois	a	Igreja	
Católica	não	tinha	vínculo	com	a	perseguição	e	a	punição	
dos	hereges.				

d)	tinham	caráter	exemplar,	expondo	publicamente	os	réus	
forçados	a	pedir	perdão,	antes	de	serem	encaminhados	
para	a	execução.				

e)	visavam	a	executar	os	judeus	e	islâmicos,	não	atingindo	
protestantes	nem	católicos	romanos	ou	ortodoxos.				

			
52.	(Unesp	2015)		O	pensamento	iluminista,	baseado	no	
racionalismo,	individualismo	e	liberdade	absoluta	do	
homem,	ao	criticar	todos	os	fundamentos	em	que	se	
assentava	o	Antigo	Regime,	revelava	as	suas	contradições	e	
as	tornava	transparentes	aos	olhos	de	um	número	cada	vez	
maior	de	pessoas.	
	

(Modesto	Florenzano.	As	revoluções	burguesas,	1982.	
Adaptado.)	

	
	
Entre	as	críticas	ao	Antigo	Regime,	mencionadas	no	texto,	
podemos	citar	a	rejeição	iluminista	do		
a)	princípio	da	igualdade	jurídica.				
b)	livre	comércio.				
c)	liberalismo	econômico.				
d)	republicanismo.				
e)	absolutismo	monárquico.				
			
53.	(Unesp	2015)		A	partilha	da	África	entre	os	países	
europeus,	no	final	do	século	XIX,		
a)	buscou	conciliar	os	interesses	de	colonizadores	e	

colonizados,	valorizando	o	diálogo	e	a	negociação	
política.				

b)	respeitou	as	divisões	políticas	e	as	diferenças	étnicas	
então	existentes	no	continente	africano.				

c)	ignorou	os	laços	comerciais,	políticos	e	culturais	até	
então	existentes	no	continente	africano.				

d)	privilegiou,	com	a	atribuição	de	maiores	áreas	coloniais,	
os	países	que	haviam	perdido	colônias	em	outras	partes	
do	mundo.				

e)	afetou	apenas	as	áreas	litorâneas,	sem	interferir	no	
Centro	e	no	Sul	do	continente	africano.				

			
54.	(Unesp	2015)		Não	há	livro	didático,	prova	de	vestibular	
ou	resposta	correta	do	Enem	que	não	atribua	a	miséria	e	os	
conflitos	internos	da	África	a	um	fator	principal:	a	partilha	
do	continente	africano	pelos	europeus.	Essas	fronteiras	
teriam	acotovelado	no	mesmo	território	diversas	nações	e	
grupos	étnicos,	fazendo	o	caos	imperar	na	África.	Porém,	
guerras	entre	nações	rivais	e	disputas	pela	sucessão	de	
tronos	existiam	muito	antes	de	os	europeus	atingirem	o	
interior	da	África.	Graves	conflitos	étnicos	aconteceram	
também	em	países	que	tiveram	suas	fronteiras	mantidas	
pelos	governos	europeus.	É	incrível	que	uma	teoria	tão	
frágil	e	generalista	tenha	durado	tanto	–	provavelmente	
isso	acontece	porque	ela	serve	para	alimentar	a	
condescendência	de	quem	toma	os	africanos	como	“bons	
selvagens”	e	tenta	isentá-los	da	responsabilidade	por	seus	
problemas.	
	

NARLOCH,	Leandro.	Guia	politicamente	incorreto	da	
história	do	mundo,	2013.	Adaptado.	
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A	partir	da	leitura	do	texto,	é	correto	afirmar	que:		
a)	as	desigualdades	sociais	e	econômicas	no	mundo	atual	

originam-se	exclusivamente	das	contradições	materiais	
do	capitalismo.				

b)	o	conhecimento	histórico	que	privilegia	a	“óptica	dos	
vencidos”	apresenta	um	grau	superior	de	objetividade	
científica.				

c)	na	relação	entre	diferentes	etnias,	o	etnocentrismo	é	um	
fenômeno	antropológico	exclusivo	dos	países	ocidentais	
modernos.				

d)	para	explicar	a	existência	dos	atuais	conflitos	étnicos	na	
África,	é	necessário	resgatar	os	pressupostos	da	
ideologia	colonialista.				

e)	a	tese	filosófica	sobre	um	“estado	de	natureza”	livre	e	
pacífico	é	insuficiente	para	explicar	os	conflitos	étnicos	
atuais	na	África.				

			
55.	(Unesp	2015)		Entre	os	fatores	que	contribuíram	para	o	
início	da	Primeira	Guerra	Mundial	(1914-1918),	podemos	
citar		
a)	a	corrida	espacial	entre	Estados	Unidos	e	União	

Soviética.				
b)	o	conflito	étnico	entre	sérvios	e	croatas	na	região	da	

antiga	Iugoslávia.				
c)	o	confronto	entre	Áustria	e	Hungria	pelo	controle	dos	

Bálcãs.				
d)	a	disputa	comercial	e	industrial	entre	Inglaterra	e	

Alemanha.				
e)	a	invasão	da	Polônia	pelas	tropas	da	Alemanha.				
			
56.	(Unesp	2015)		A	influência	e	o	domínio	do	povo	pelo	
“partido”,	isto	é,	por	alguns	recém-chegados	(os	ideólogos	
comunistas	procedem	dos	centros	urbanos),	já	destruiu	a	
influência	e	a	energia	construtiva	desta	promissora	
instituição	que	eram	os	sovietes.	No	momento	atual,	são	os	
comitês	do	partido	e	não	os	sovietes	que	governam	a	
Rússia.	E	sua	organização	padece	de	todos	os	defeitos	da	
organização	burocrática.	
	

KROPOTKIN,	Piotr.	“Carta	a	Lênin	(04.03.1920)”.	Textos	
escolhidos,	1987.	

	
As	críticas	do	anarquista	Kropotkin	a	Lênin,	presentes	nessa	
carta	de	1920,	indicam	a	sua		
a)	crença	de	que	o	partido	bolchevique	consiga	reconhecer	

o	poder	supremo	dos	sovietes	e	extinguir	a	injustiça	
social,	a	hegemonia	burguesa	e	o	autoritarismo.				

b)	insatisfação	em	relação	à	diminuição	da	influência	das	
associações	de	soldados	e	trabalhadores	e	ao	aumento	
da	influência	política	das	lideranças	bolcheviques.				

c)	disposição	de	anular	a	influência	dos	sovietes,	para	que	o	
Estado	russo	seja	eliminado	e	se	instale	uma	nova	
organização	política,	baseada	na	supressão	de	toda	
forma	de	poder.				

d)	avaliação	de	que	o	partido	social-democrata	se	tornou,	
após	a	Revolução	de	Outubro	de	1917,	o	único	grupo	
político	capaz	de	conter	as	manifestações	sociais	e	
reestruturar	o	Estado	russo.				

e)	discordância	diante	do	esforço	organizativo	do	país,	
empreendido	pelos	bolcheviques,	e	sua	aposta	no	
retorno	da	monarquia	parlamentar	derrubada	pela	
Revolução	de	Outubro	de	1917.				

			
57.	(Unesp	2015)		A	maior	parte	das	regiões	vizinhas	[da	
antiga	Mesopotâmia]	caracteriza-se	pela	aridez	e	pela	falta	
de	água,	o	que	desestimulou	o	povoamento	e	fez	com	que	
fosse	ocupada	por	populações	organizadas	em	pequenos	
grupos	que	circulavam	pelo	deserto.	Já	a	Mesopotâmia	
apresenta	uma	grande	diferença:	embora	marcada	pela	
paisagem	desértica,	possui	uma	planície	cortada	por	dois	
grandes	rios	e	diversos	afluentes	e	córregos.	
	

(Marcelo	Rede.	A	Mesopotâmia,	2002.)	
	
	
A	partir	do	texto,	é	correto	afirmar	que		
a)	os	povos	mesopotâmicos	dependiam	apenas	da	caça	e	

do	extrativismo	vegetal	para	a	obtenção	de	alimentos.				
b)	a	ocupação	da	planície	mesopotâmica	e	das	áreas	

vizinhas	a	ela,	durante	a	Antiguidade,	teve	caráter	
sedentário	e	ininterrupto.				

c)	a	ocupação	das	áreas	vizinhas	da	Mesopotâmia	tinha	
características	nômades	e	os	povos	mesopotâmicos	
praticavam	a	agricultura	irrigada.				

d)	a	ocupação	sedentária	das	regiões	desérticas	
representava	uma	ameaça	militar	aos	habitantes	da	
Mesopotâmia.				

e)	os	povos	mesopotâmicos	jamais	puderam	se	
sedentarizar,	devido	às	dificuldades	de	obtenção	de	
alimentos	na	região.				

			
58.	(Unesp	2015)		Em	minha	proclamação	como	Rei,	já	há	
quase	quatro	décadas,	assumi	o	firme	compromisso	de	
servir	aos	interesses	gerais	da	Espanha,	com	o	afã	de	que	os	
cidadãos	chegassem	a	ser	os	protagonistas	do	seu	próprio	
destino,	e	nossa	Nação,	uma	democracia	moderna,	
plenamente	integrada	na	Europa.		
	
Propus-me	então	a	encabeçar	a	apaixonante	tarefa	
nacional	que	permitiu	aos	cidadãos	elegerem	seus	legítimos	
representantes	e	levarem	a	cabo	essa	grande	e	positiva	
transformação	da	Espanha,	da	qual	tanto	necessitávamos.		
	
Hoje,	quando	olho	para	trás,	não	posso	sentir	senão	
orgulho	e	gratidão	por	vocês.	
	
Discurso	de	abdicação	do	Rei	Juan	Carlos,	da	Espanha,	em	

02.06.2014.	http://brasil.elpais.com	
	
A	ascensão	de	Juan	Carlos	ao	trono	da	Espanha,	
mencionada	no	texto,	deu-se	com		
a)	o	fim	da	Guerra	Civil	Espanhola,	vencida	pelos	fascistas,	

que	extinguiram	a	república	e	reinstauraram	a	
monarquia	no	país.				

b)	a	revolução	social	encabeçada	pelos	republicanos,	que	
contaram	com	amplo	apoio	de	tropas	internacionais	de	
voluntários.				
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c)	a	derrota	dos	movimentos	separatistas	basco	e	catalão,	
que,	durante	a	ditadura	franquista,	haviam	provocado	a	
fragmentação	política	e	territorial	da	Espanha.				

d)	a	incorporação	da	Espanha	à	União	Europeia,	após	o	
golpe	monárquico	que	derrubou	o	regime	fascista	que	
controlou	o	país	por	quase	quatro	décadas.				

e)	o	início	de	um	processo	amplo	de	redemocratização	do	
país,	após	ter	atravessado	quase	quatro	décadas	sob	a	
ditadura	franquista.				

		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
A	partir	do	século	VII	a.C.,	muitas	comunidades	nas	ilhas,	na	
Grécia	continental,	nas	costas	da	Turquia	e	na	Itália	
construíram	grandes	templos	destinados	a	deuses	
específicos:	os	deuses	de	cada	cidade.		
	
As	construções	de	templos	foram	verdadeiramente	
monumentais.	[...]	Tornaram-se	as	novas	moradias	dos	
deuses.	Não	eram	mais	deuses	de	uma	família	aristocrática	
ou	de	uma	etnia,	mas	de	uma	pólis.	Eram	os	deuses	da	
comunidade	como	um	todo.	A	religião	surgiu,	assim,	como	
um	fator	aglutinador	das	forças	cooperativas	da	pólis.	[...]		
	
A	construção	monumental	foi	influenciada	por	modelos	
egípcios	e	orientais.	Sem	as	proezas	de	cálculo	matemático,	
desenvolvidas	na	Mesopotâmia	e	no	Egito,	os	grandes	
monumentos	gregos	teriam	sido	impossíveis.	
	

GUARINELLO,	Norberto	Luiz.	História	antiga,	2013.		
	

	
59.	(Unesp	2015)		A	relação	estabelecida	no	texto	entre	a	
arquitetura	grega	e	a	arquitetura	egípcia	e	oriental	pode	ser	
justificada	pela		
a)	circulação	e	comunicação	entre	povos	da	região	

mediterrânica	e	do	Oriente	Próximo,	que	facilitaram	a	
expansão	das	construções	em	pedra.				

b)	dominação	política	e	militar	que	as	cidades-estados	
gregas,	lideradas	por	Esparta,	impuseram	ao	Oriente	
Próximo.				

c)	presença	hegemônica	de	povos	de	origem	árabe	na	
região	mediterrânica,	que	contribuiu	para	a	expansão	do	
Islamismo.				

d)	difusão	do	helenismo	na	região	mediterrânica,	que	
assegurou	a	incorporação	de	elementos	culturais	dos	
povos	dominados.				

e)	força	unificadora	do	cristianismo,	que	assegurou	a	
integração	e	as	recíprocas	influências	culturais	entre	a	
Europa	e	o	norte	da	África.				

			
60.	(Unesp	2015)		Segundo	o	texto,	um	papel	fundamental	
da	religião,	na	Grécia	antiga,	foi	o	de		
a)	eliminar	as	diferenças	étnicas	e	sociais	e	permitir	a	

igualdade	social.				
b)	estabelecer	identidade	e	vínculos	comunitários	e	unificar	

as	crenças.				
c)	impedir	a	persistência	do	paganismo	e	afirmar	os	valores	

cristãos.				

d)	eliminar	a	integração	política,	militar	e	cultural	entre	as	
cidades-estados.				

e)	valorizar	as	crenças	aristocráticas	e	eliminar	as	formas	de	
culto	populares.				

		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
O	Brasil	colonial	foi	organizado	como	uma	empresa	
comercial	resultante	de	uma	aliança	entre	a	burguesia	
mercantil,	a	Coroa	e	a	nobreza.	Essa	aliança	refletiu-se	
numa	política	de	terras	que	incorporou	concepções	rurais	
tanto	feudais	como	mercantis.	

COSTA,	Emília	Viotti	da.	Da	Monarquia	à	República,	1987.		
	

	
61.	(Unesp	2015)		A	constatação	de	que	“Essa	aliança	
refletiu-se	numa	política	de	terras	que	incorporou	
concepções	rurais	tanto	feudais	como	mercantis”	justifica-
se,	pois	a	política	de	terras	desenvolvida	por	Portugal	
durante	a	colonização	brasileira		
a)	permitiu	tanto	o	surgimento	de	uma	ampla	camada	de	

pequenos	proprietários,	cuja	produção	se	voltava	para	o	
mercado	interno,	quanto	a	implementação	de	sólidas	
parcerias	comerciais	com	o	restante	da	América.				

b)	determinou	tanto	uma	rigorosa	hierarquia	nobiliárquica	
nas	terras	coloniais,	quanto	o	confisco	total	e	imediato	
das	terras	comunais	cultivadas	por	grupos	indígenas	ao	
longo	do	litoral	brasileiro.				

c)	envolveu	tanto	a	cessão	vitalícia	do	usufruto	de	terras	
que	continuavam	a	ser	propriedades	da	Coroa,	quanto	a	
orientação	principal	do	uso	da	terra	para	a	monocultura	
exportadora.				

d)	garantiu	tanto	a	prevalência	da	agricultura	de	
subsistência,	quanto	a	difusão,	na	região	amazônica	e	
nas	áreas	centrais	da	colônia,	das	práticas	da	pecuária	e	
da	agricultura	de	exportação.				

e)	assegurou	tanto	o	predomínio	do	minifúndio	no	
Nordeste	brasileiro,	quanto	uma	regular	distribuição	de	
terras	entre	camponeses	no	Centro-Sul,	com	o	objetivo	
de	estimular	a	agricultura	de	exportação.				

			
62.	(Unesp	2015)		A	afirmação	de	que	“O	Brasil	colonial	foi	
organizado	como	uma	empresa	comercial	resultante	de	
uma	aliança	entre	a	burguesia	mercantil,	a	Coroa	e	a	
nobreza”	indica	que	a	colonização	portuguesa	do	Brasil		
a)	desenvolveu-se	de	forma	semelhante	às	colonizações	

espanhola	e	britânica	nas	Américas,	ao	evitar	a	
exploração	sistemática	das	novas	terras	e	privilegiar	os	
esforços	de	ocupação	e	povoamento.				

b)	implicou	um	conjunto	de	articulações	políticas	e	sociais,	
que	derivavam,	entre	outros	fatores,	do	exercício	do	
domínio	político	pela	metrópole	e	de	uma	política	de	
concessões	de	privilégios	e	vantagens	comerciais.				

c)	alijou,	do	processo	colonizador,	os	setores	populares,	
que	foram	impedidos	de	se	transferir	para	a	colônia	e	
não	puderam,	por	isso,	aproveitar	as	novas	
oportunidades	de	emprego	que	se	abriam.				

d)	incorporou	as	diversas	classes	sociais	existentes	em	
Portugal,	que	mantiveram,	nas	terras	coloniais,	os	
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mesmos	direitos	políticos	e	trabalhistas	de	que	
desfrutavam	na	metrópole.				

e)	alterou	as	relações	políticas	dentro	de	Portugal,	pois	
provocou	o	aumento	da	participação	dos	burgueses	nos	
assuntos	nacionais	e	eliminou	a	influência	da	aristocracia	
palaciana	sobre	o	rei.				

		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
Leia	o	texto	para	responder	à(s)	questão(ões).	
	
	 A	casa-grande,	residência	do	senhor	de	engenho,	é	
uma	vasta	e	sólida	mansão	térrea	ou	em	sobrado;	
distingue-se	pelo	seu	estilo	arquitetônico	sóbrio,	mas	
imponente,	que	ainda	hoje	empresta	majestade	à	paisagem	
rural,	nas	velhas	fazendas	de	açúcar	que	a	preservaram.	
Constituía	o	centro	de	irradiação	de	toda	a	atividade	
econômica	e	social	da	propriedade.	A	casa-grande	
completava-se	com	a	capela,	onde	se	realizavam	os	ofícios	
e	as	cerimônias	religiosas	[...].	Próximo	se	erguia	a	senzala,	
habitação	dos	escravos,	os	quais,	nos	grandes	engenhos,	
podiam	alcançar	algumas	centenas	de	“peças”.	Pouco	além	
serpenteava	o	rio,	traçando	através	da	floresta	uma	via	de	
comunicação	vital.	O	rio	e	o	mar	se	mantiveram,	no	período	
colonial,	como	elementos	constantes	de	preferência	para	a	
escolha	da	situação	da	grande	lavoura.	Ambos	constituíam	
as	artérias	vivificantes:	por	meio	delas	o	engenho	fazia	
escoar	suas	safras	de	açúcar	e,	por	elas,	singravam	os	
barcos	que	conduziam	as	toras	de	madeira	abatidas	na	
floresta,	que	alimentavam	as	fornalhas	do	engenho,	ou	a	
variedade	e	a	multiplicidade	de	gêneros	e	artigos	
manufaturados	que	o	engenho	adquiria	alhures	[...].	
	
(Alice	Canabrava	apud	Déa	Ribeiro	Fenelon	(org.).	50	textos	

de	história	do	Brasil,1986.)		
	

	
63.	(Unesp	2015)		Quanto	à	organização	da	vida	e	do	
trabalho	no	engenho	colonial,	o	texto		
a)	destaca	a	ausência	de	quaisquer	relações	de	trabalho	e	

de	amizade	dos	senhores	com	os	seus	escravos.				
b)	demonstra	a	distribuição	espacial	das	construções	e	seu	

papel	no	funcionamento	e	na	lógica	do	poder	dentro	do	
engenho.				

c)	enfatiza	a	predominância	do	trabalho	compulsório	e	os	
lucros	obtidos	na	comercialização	de	escravos	de	origem	
africana.				

d)	denuncia	o	descaso	dos	senhores	de	engenho	com	a	
escolha	da	localização	para	a	instalação	do	engenho.				

e)	atesta	a	irracionalidade	do	posicionamento	das	
edificações	e	os	problemas	logísticos	trazidos	pela	falta	
de	planejamento	espacial.				

			
64.	(Unesp	2015)		Quanto	à	relação	do	engenho	colonial	
com	as	áreas	externas	a	ele,	o	texto		
a)	revela	o	papel	decisivo	que	a	Igreja	Católica	

desempenhou	no	impedimento	da	escravização	das	
populações	indígenas.				

b)	defende	a	ideia	de	que	a	colonização	portuguesa	no	
Brasil,	no	lugar	de	explorar	as	riquezas	naturais,	
privilegiou	a	ocupação	do	território.				

c)	caracteriza	sua	preocupação	ambiental,	demonstrando	o	
respeito	dos	administradores	às	matas	e	aos	rios	que	
compunham	a	paisagem	rural.				

d)	identifica	articulações	entre	as	atividades	internas	e	a	
dinâmica	de	circulação	de	mercadorias	dentro	e	fora	dos	
limites	da	colônia.				

e)	sustenta	sua	autonomia	e	autossuficiência,	mostrando-o	
como	desvinculado	do	restante	da	empresa	colonial.				

		
TEXTO	PARA	A	PRÓXIMA	QUESTÃO:		
Leia	o	texto	para	responder	à(s)	questão(ões).	
	
	 A	África	só	começou	a	ser	ocupada	pelas	potências	
europeias	exatamente	quando	a	América	se	tornou	
independente,	quando	o	antigo	sistema	colonial	ruiu,	
dando	lugar	a	outras	formas	de	enriquecimento	e	
desenvolvimento	das	economias	mais	dinâmicas,	que	se	
industrializavam	e	ampliavam	seus	mercados	
consumidores.	Nesse	momento	foi	criado	um	novo	tipo	de	
colonialismo,	implantado	na	África	a	partir	do	final	do	
século	XIX	[...].	
	

(Marina	de	Mello	e	Souza.	África	e	Brasil	africano,	2007.)		
	

	
65.	(Unesp	2015)		O	“novo	tipo	de	colonialismo”,	
mencionado	no	texto,	tem,	entre	suas	características,		
a)	a	busca	de	fontes	de	energia	e	de	matérias-primas	pelas	

potências	europeias,	associada	à	realização	de	
expedições	científicas	de	exploração	do	continente	
africano.				

b)	a	tentativa	das	potências	europeias	de	reduzir	a	
hegemonia	norte-americana	no	comércio	internacional	e	
retomar	posição	de	liderança	na	economia	mundial.				

c)	o	esforço	de	criação	de	um	mercado	consumidor	global,	
sem	hierarquia	política	ou	prevalecimento	comercial	de	
um	país	ou	continente	sobre	os	demais.				

d)	a	aquisição	de	escravos	pelos	mercadores	africanos,	para	
ampliar	a	mão	de	obra	disponível	nas	colônias	
remanescentes	na	América	e	em	ilhas	do	Oceano	
Pacífico.				

e)	o	estabelecimento	de	alianças	políticas	entre	líderes	
europeus	e	africanos,	que	favorecessem	o	avanço	militar	
dos	países	do	Ocidente	europeu	na	Primeira	Guerra	
Mundial.				

			
66.	(Unesp	2014)		O	comércio	foi	de	fato	o	nervo	da	
colonização	do	Antigo	Regime,	isto	é,	para	incrementar	as	
atividades	mercantis	processava-se	a	ocupação,	
povoamento	e	valorização	das	novas	áreas.	E	aqui	ressalta	
de	novo	o	sentido	da	colonização	da	época	Moderna;	indo	
em	curso	na	Europa	a	expansão	da	economia	de	mercado,	
com	a	mercantilização	crescente	dos	vários	setores	
produtivos	antes	à	margem	da	circulação	de	mercadorias	–	
a	produção	colonial	era	uma	produção	mercantil,	ligada	às	
grandes	linhas	do	tráfico	internacional.	
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(Fernando	A.	Novais.	Portugal	e	Brasil	na	crise	do	Antigo	

Sistema	Colonial	(1777-1808),	1981.	Adaptado.)	
	
	
O	mecanismo	principal	da	colonização	foi	o	comércio	entre	
colônia	e	metrópole,	fato	que	se	manifesta		
a)	na	ampliação	do	movimento	de	integração	econômica	

europeia	por	meio	do	amplo	acesso	de	outras	potências	
aos	mercados	coloniais.				

b)	na	ausência	de	preocupações	capitalistas	por	parte	dos	
colonos,	que	preferiam	manter	o	modelo	feudal	e	a	
hegemonia	dos	senhores	de	terras.				

c)	nas	críticas	das	autoridades	metropolitanas	à	
persistência	do	escravismo,	que	impedia	a	ampliação	do	
mercado	consumidor	na	colônia.				

d)	no	desinteresse	metropolitano	de	ocupar	as	novas	terras	
conquistadas,	limitando-se	à	exploração	imediatista	das	
riquezas	encontradas.				

e)	no	condicionamento	político,	demográfico	e	econômico	
dos	espaços	coloniais,	que	deveriam	gerar	lucros	para	as	
economias	metropolitanas.				

			
67.	(Unesp	2014)		A	efervescência	que	conheceram	nas	
Minas	[Gerais,	do	século	XVIII]	as	artes	e	as	letras	também	
teve	feição	peculiar.	Pela	primeira	vez	na	Colônia	buscava-
se	solução	própria	para	a	expressão	artística.	

(Laura	Vergueiro.	Opulência	e	miséria	das	Minas	Gerais,	
1983.)	

	
São	exemplos	do	que	o	texto	afirma:		
a)	a	pintura	e	a	escultura	renascentistas.				
b)	a	poesia	e	a	pintura	românticas.				
c)	a	arquitetura	barroca	e	a	poesia	árcade.				
d)	a	literatura	de	viagem	e	a	arquitetura	gótica.				
e)	a	música	romântica	e	o	teatro	barroco.				
			
68.	(Unesp	2014)		Em	1534,	a	Coroa	portuguesa	
estabeleceu	o	regime	de	capitanias	hereditárias	no	Brasil	
Colônia.	Entre	as	funções	dos	donatários,	podemos	citar		
a)	a	nomeação	de	funcionários	e	a	representação	

diplomática.				
b)	a	erradicação	de	epidemias	e	o	estímulo	ao	crescimento	

demográfico.				
c)	a	interação	com	os	povos	nativos	e	a	repressão	ao	

trabalho	escravo.				
d)	a	organização	de	entradas	e	bandeiras	e	o	extermínio	

dos	indígenas.				
e)	a	fundação	de	vilas	e	cidades	e	a	cobrança	de	impostos.				
			
69.	(Unesp	2014)		Ao	lado	do	latifúndio,	a	presença	da	
escravidão	freou	a	constituição	de	uma	sociedade	de	
classes,	não	tanto	porque	o	escravo	esteja	fora	das	relações	
de	mercado,	mas	principalmente	porque	excluiu	delas	os	
homens	livres	e	pobres	e	deixou	incompleto	o	processo	de	
sua	expropriação.		
(Maria	Sylvia	de	Carvalho	Franco.	Homens	livres	na	ordem	

escravocrata,	1983.)	
	

Segundo	o	texto,	que	analisa	a	sociedade	cafeeira	no	Vale	
do	Paraíba	no	século	XIX,		
a)	a	substituição	do	trabalho	escravo	pelo	trabalho	livre	

assalariado	freou	a	constituição	de	uma	sociedade	de	
classes	durante	o	período	cafeeiro.				

b)	o	imigrante	e	as	classes	médias	mantiveram-se	fora	das	
relações	de	mercado	existentes	na	sociedade	cafeeira.				

c)	o	caráter	escravista	impediu	a	participação	direta	dos	
homens	livres	e	pobres	na	economia	de	exportação	da	
sociedade	cafeeira.				

d)	a	inexistência	de	homens	livres	e	pobres	na	sociedade	
cafeeira	determinou	a	predominância	do	trabalho	
escravo	nos	latifúndios.				

e)	a	ausência	de	classes	na	sociedade	cafeeira	deveu-se	
prioritariamente	ao	fato	de	que	o	escravo	estava	fora	
das	relações	de	mercado.				

			
70.	(Unesp	2014)		A	proclamação	da	República	não	é	um	
ato	fortuito,	nem	obra	do	acaso,	como	chegaram	a	insinuar	
os	monarquistas;	não	é	tampouco	o	fruto	inesperado	de	
uma	parada	militar.	Os	militares	não	foram	meros	
instrumentos	dos	civis,	nem	foi	um	ato	de	indisciplina	que	
os	levou	a	liderar	o	movimento	da	manhã	de	15	de	
novembro,	como	tem	sido	dito	às	vezes.	Alguns	deles	
tinham	sólidas	convicções	republicanas	e	já	vinham	
conspirando	há	algum	tempo	[...].	Imbuídos	de	ideias	
republicanas,	estavam	convencidos	de	que	resolveriam	os	
problemas	brasileiros	liquidando	a	Monarquia	e	instalando	
a	República.	
	

(Emília	Viotti	da	Costa.	Da	monarquia	à	república,	1987.)	
	
	

O	texto	identifica	a	proclamação	da	República	como	
resultado		
a)	da	unidade	dos	militares,	que	agiram	de	forma	coerente	

e	constante	na	luta	contra	o	poder	civil	que	prevalecia	
durante	o	Império.				

b)	da	fragilidade	do	comando	exercido	pelo	Imperador	
frente	às	rebeliões	republicanas	que	agitaram	o	país	nas	
últimas	décadas	do	Império.				

c)	de	um	projeto	militar	de	assumir	o	comando	do	Estado	
brasileiro	e	implantar	uma	ditadura	armada,	afastando	
os	civis	da	vida	política.				

d)	da	disseminação	de	ideais	republicanos	e	salvacionistas	
nos	meios	militares,	que	articularam	a	ação	de	
derrubada	da	Monarquia.				

e)	de	uma	conspiração	de	civis,	que	recorreram	aos	
militares	para	derrubar	a	Monarquia	e	assumir	o	
controle	do	Estado	brasileiro.				

			
71.	(Unesp	2014)			
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A	charge	caracteriza	o	Ato	Institucional	n.º	5,	de	dezembro	
de	1968,	como		
a)	uma	forma	de	estimular	o	aumento	dos	protestos	da	

classe	média	contra	o	regime	militar.				
b)	uma	medida	dura,	mas	necessária	para	o	

restabelecimento	da	ordem	e	da	tranquilidade	no	país.				
c)	um	instrumento	de	coersão,	que	limitava	os	direitos	e	a	

capacidade	de	defesa	dos	cidadãos.				
d)	uma	tentativa	de	frear	o	avanço	dos	militares,	que	

haviam	assumido	o	controle	do	governo	federal.				
e)	um	esforço	de	democratização	e	reformas	sociais,	num	

momento	de	crise	e	instabilidade	econômica.				
			
72.	(Unesp	2014)		Durante	o	período	da	presidência	de	
Rodrigues	Alves	(1902-1906),	o	Rio	de	Janeiro	passou	por	
um	amplo	processo	de	reurbanização.	Um	dos	objetivos	
desse	processo	foi		
a)	a	democratização	no	uso	do	espaço	urbano,	com	a	

criação	de	áreas	de	lazer	e	de	divertimento	popular.				
b)	o	estímulo	ao	turismo	e	à	organização	de	grandes	

eventos	na	cidade,	aumentando	a	captação	de	recursos	
financeiros.				

c)	a	ocupação	sistemática	dos	morros,	ampliando	a	
disponibilidade	de	áreas	de	residência	e	prestação	de	
serviços.				

d)	a	melhoria	da	higiene	e	do	saneamento	urbanos,	com	a	
vacinação	obrigatória	e	a	erradicação	de	epidemias.				

e)	o	combate	à	violência	e	ao	crime	organizado,	que	
proliferavam	nos	morros	e	nas	áreas	centrais	da	cidade.				

			
73.	(Unesp	2014)		O	cavaleiro	é	um	dos	principais	
personagens	nas	narrativas	difundidas	durante	a	Idade	
Média.	Esse	cavaleiro	é	principalmente	um		
a)	camponês,	que	usa	sua	montaria	no	trabalho	cotidiano	e	

participa	de	combates	e	guerras.				
b)	nobre,	que	conta	com	equipamentos	adequados	à	

montaria	e	participa	de	treinamentos	militares,	torneios	
e	jogos.				

c)	camponês,	que	consegue	obter	ascensão	social	por	meio	
da	demonstração	de	coragem	e	valentia	nas	guerras.				

d)	nobre,	que	ocupa	todo	seu	tempo	com	a	preparação	
militar	para	as	Cruzadas	contra	os	mouros.				

e)	nobre,	que	conquista	novas	terras	por	meio	de	sua	ação	
em	torneios	e	jogos	contra	outros	nobres.				

			
74.	(Unesp	2014)		Inserido	em	um	empreendimento	
mercantil,	financiado	com	o	objetivo	de	exploração	
econômica	para	o	fortalecimento	do	absolutismo	espanhol,	
o	navegante	genovês	[Cristóvão	Colombo]	encontra	uma	
realidade	na	América	que	não	permite	a	identificação	das	
imaginadas	riquezas	orientais,	dando	origem	a	uma	dupla	
narrativa:	a	do	esperado	e	a	do	experimentado,	em	que	o	
discurso	é	pressionado	pela	necessidade	de	obter	
informações	e	um	projeto	colonizador.	
	

(Wilton	Carlos	Lima	da	Silva.	As	terras	inventadas,	2003.	
Adaptado.)	

	
Segundo	o	texto,	o	relato	de	Colombo		
a)	revela	a	convicção	do	navegador	de	que	as	novas	terras	

oferecem	riquezas	imediatas	e	poder	planetário	aos	reis	
da	Espanha.				

b)	expõe	o	esforço	do	navegador	de	conciliar	o	
reconhecimento	da	especificidade	americana	com	as	
expectativas	europeias	ante	a	viagem.				

c)	confirma	o	caráter	casual	da	descoberta	da	América	e	o	
desconsolo	do	navegador	diante	das	pressões	comerciais	
da	metrópole.				

d)	demonstra	a	superioridade	religiosa	e	tecnológica	dos	
navegadores	europeus	em	relação	aos	nativos	
americanos.				

e)	mostra	a	decepção	do	navegador	com	o	que	encontrou	
na	América,	pois	não	havia	riquezas	que	justificassem	a	
longa	viagem.				

			
75.	(Unesp	2014)		Ó	mar	salgado,	quanto	do	teu	sal	
São	lágrimas	de	Portugal!	
Por	te	cruzarmos,	quantas	mães	choraram,	
Quantos	filhos	em	vão	rezaram!	
Quantas	noivas	ficaram	por	casar	
Para	que	fosses	nosso,	ó	mar!	
	
Valeu	a	pena?	Tudo	vale	a	pena	
Se	a	alma	não	é	pequena.	
Quem	quer	passar	além	do	Bojador	
Tem	que	passar	além	da	dor.	
Deus	ao	mar	o	perigo	e	o	abismo	deu,	
Mas	nele	é	que	espelhou	o	céu.	
	

(Fernando	Pessoa.	Mar	Português.	Obra	poética,	1960.	
Adaptado.)	

	
	
Entre	outros	aspectos	da	expansão	marítima	portuguesa	a	
partir	do	século	XV,	o	poema	menciona		
a)	o	sucesso	da	empreitada,	que	transformou	Portugal	na	

principal	potência	europeia	por	quatro	séculos.				
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b)	o	reconhecimento	do	papel	determinante	da	Coroa	no	
estímulo	às	navegações	e	no	apoio	financeiro	aos	
familiares	dos	navegadores.				

c)	a	crença	religiosa	como	principal	motor	das	navegações,	
o	que	justifica	o	reconhecimento	da	grandeza	da	alma	
dos	portugueses.				

d)	a	percepção	das	perdas	e	dos	ganhos	individuais	e	
coletivos	provocados	pelas	navegações	e	pelos	riscos	
que	elas	comportavam.				

e)	a	dificuldade	dos	navegadores	de	reconhecer	as	
diferenças	entre	os	oceanos,	que	os	levou	a	confundir	a	
América	com	as	Índias.				

			
76.	(Unesp	2014)		O	Congresso	de	Viena,	entre	1814	e	
1815,	reuniu	representantes	de	diversos	Estados	europeus	
e	resultou		
a)	na	afirmação	do	caráter	laico	dos	regimes	políticos	e	da	

importância	da	separação	entre	Estado	e	Igreja.				
b)	na	criação	da	Santa	Aliança	e	no	esforço	de	reafirmar	

valores	do	Antigo	Regime.				
c)	na	validação	da	nova	divisão	política	da	Europa,	definida	

pelas	conquistas	napoleônicas.				
d)	na	derrubada	dos	regimes	republicanos	e	na	restauração	

monárquica	na	França	e	na	Inglaterra.				
e)	na	defesa	dos	princípios	do	livre	comércio	e	da	

emancipação	das	colônias	na	América.				
			
77.	(Unesp	2014)		A	viagem	levou	uns	vinte	minutos.	O	
caminhão	parou;	via-se	um	grande	portão	e,	em	cima	do	
portão,	uma	frase	bem	iluminada	(cuja	lembrança	ainda	
hoje	me	atormenta	nos	sonhos):	ARBEIT	MACHT	FREI	–	o	
trabalho	liberta.	
Descemos,	fazem-nos	entrar	numa	sala	ampla,	nua	e	
fracamente	aquecida.	Que	sede!	O	leve	zumbido	da	água	
nos	canos	da	calefação	nos	enlouquece:	faz	quatro	dias	que	
não	bebemos	nada.	Há	uma	torneira	e,	acima,	um	cartaz:	
proibido	beber,	água	poluída.	Besteira:	é	óbvio	que	o	aviso	
é	um	deboche.	“Eles”	sabem	que	estamos	morrendo	de	
sede	[...].	Bebo,	e	convido	os	companheiros	a	beber	
também,	mas	logo	cuspo	fora	a	água:	está	morna,	
adocicada,	com	cheiro	de	pântano.	
Isto	é	o	inferno.	Hoje,	em	nossos	dias,	o	inferno	deve	ser	
assim:	uma	sala	grande	e	vazia,	e	nós,	cansados,	de	pé,	
diante	de	uma	torneira	gotejante,	mas	que	não	tem	água	
potável,	esperando	algo	certamente	terrível	acontecer,	e	
nada	acontece,	e	continua	não	acontecendo	nada.	
	

(Primo	Levi.	É	isto	um	homem?,	1988.)	
	
A	descrição,	por	Primo	Levi,	de	sua	chegada	a	Auschwitz	em	
1944	revela		
a)	o	reconhecimento	da	própria	culpa,	por	um	prisioneiro	

recolhido	a	um	campo	de	concentração	nazista.				
b)	o	alívio	com	o	fim	da	viagem	em	direção	à	prisão	e	a	

aceitação	das	condições	de	vida	existentes	no	campo	de	
concentração.				

c)	a	expectativa	de	que,	apesar	dos	problemas	na	chegada,	
houvesse	tratamento	digno	aos	prisioneiros	dos	campos	
de	concentração.				

d)	a	falta	de	entendimento	do	funcionamento	do	campo	de	
concentração	e	a	disposição	de	colaborar	com	as	
autoridades	nazistas.				

e)	a	sensação	de	horror,	angústia	e	submissão	que	
caracterizavam	a	condição	dos	prisioneiros	nos	campos	
de	concentração	nazistas.				

			
78.	(Unesp	2014)		No	final	da	primavera	de	1921,	um	
grande	artigo	de	Lenin	define	o	que	será	a	NEP	[Nova	
política	econômica]:	supressão	das	requisições,	impostos	
em	gêneros	(para	os	camponeses);	liberdade	de	comércio;	
liberdade	de	produção	artesanal;	concessões	aos	
capitalistas	estrangeiros;	liberdade	de	empresa	–	é	verdade	
que	restrita	–	para	os	cidadãos	soviéticos.	[...]	Ao	mesmo	
tempo,	recusa	qualquer	liberdade	política	ao	país:	“Os	
mencheviques	continuarão	presos”,	e	anuncia	uma	
depuração	do	partido,	dirigida	contra	os	revolucionários	
oriundos	de	outros	partidos,	isto	é,	não	imbuídos	da	
mentalidade	bolchevique.	
	

(Victor	Serge.	Memórias	de	um	revolucionário,	1987.)		
	
O	texto	identifica	duas	características	do	processo	de	
constituição	da	União	Soviética:		
a)	a	reconciliação	entre	as	principais	facções	social-

democratas	e	a	implantação	de	um	sistema	político	que	
atribuía	todo	poder	aos	sovietes	de	soldados,	operários	
e	camponeses.				

b)	o	reconhecimento	do	fracasso	político	e	social	dos	ideais	
comunistas	e	o	restabelecimento	do	capitalismo	liberal	
como	modo	de	produção	hegemônico	no	país.				

c)	a	estatização	das	empresas	e	dos	capitais	estrangeiros	
investidos	no	país	e	a	nacionalização	de	todos	os	meios	
de	produção,	com	a	implantação	do	chamado	
comunismo	de	guerra.				

d)	a	aguda	centralização	do	poder	nas	mãos	do	partido	
governante	e	o	restabelecimento	temporário	de	algumas	
práticas	capitalistas,	que	visavam	à	aceleração	do	
crescimento	econômico	do	país.				

e)	o	fim	da	participação	russa	na	Guerra	Mundial,	
defendida	pelas	principais	lideranças	do	Exército	
Vermelho,	e	a	legalização	de	todos	os	partidos	
socialistas.				

			
79.	(Unesp	2014)		Entre	as	diferenças	políticas	que	levaram	
o	Norte	e	o	Sul	dos	Estados	Unidos	à	Guerra	Civil,	em	1861,	
podemos	citar		
a)	a	disputa	pelo	mercado	consumidor	europeu	de	

matérias-primas	e	pelo	mercado	consumidor	latino-
americano	de	manufaturados.				

b)	a	disputa	em	relação	às	terras	do	Oeste,	que	vinham	
sendo	conquistadas	e	gradualmente	incorporadas	à	
União.				

c)	o	apoio	nortista	às	lutas	pela	independência	de	Cuba	e	a	
rejeição	sulista	às	emancipações	políticas	no	Caribe.				

d)	a	anexação	de	terras	do	México	por	estados	do	Norte	e	a	
defesa	sulista	da	autonomia	e	da	soberania	territorial	
mexicana.				
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e)	o	esforço	de	expansão	para	o	Sul	e	o	consequente	
estabelecimento	de	hegemonia	norte-americana	sobre	a	
América	Latina.				

			
80.	(Unesp	2014)		Mais	ou	menos	a	partir	do	século	XI,	os	
cristãos	organizaram	expedições	em	comum	contra	os	
muçulmanos,	na	Palestina,	para	reconquistar	os	“lugares	
santos”	onde	Cristo	tinha	morrido	e	ressuscitado.	São	as	
cruzadas	[...].	Os	homens	e	as	mulheres	da	Idade	Média	
tiveram	então	o	sentimento	de	pertencer	a	um	mesmo	
grupo	de	instituições,	de	crenças	e	de	hábitos:	a	
cristandade.	
	
(Jacques	Le	Goff.	A	Idade	Média	explicada	aos	meus	filhos,	

2007.)	
	
Segundo	o	texto,	as	cruzadas		
a)	contribuíram	para	a	construção	da	unidade	interna	do	

cristianismo,	o	que	reforçou	o	poder	da	Igreja	Católica	
Romana	e	do	Papa.				

b)	resultaram	na	conquista	definitiva	da	Palestina	pelos	
cristãos	e	na	decorrente	derrota	e	submissão	dos	
muçulmanos.				

c)	determinaram	o	aumento	do	poder	dos	reis	e	dos	
imperadores,	uma	vez	que	a	derrota	dos	cristãos	
debilitou	o	poder	político	do	Papa.				

d)	estabeleceram	o	caráter	monoteísta	do	cristianismo	
medieval,	o	que	ajudou	a	reduzir	a	influência	judaica	e	
muçulmana	na	Palestina.				

e)	definiram	a	separação	oficial	entre	Igreja	e	Estado,	
estipulando	funções	e	papéis	diferentes	para	os	líderes	
políticos	e	religiosos.				

		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
Leia	o	texto	para	responder	à(s)	questão(ões)	a	seguir.	
	
Apesar	de	não	ter	sido	tão	complexo	quanto	os	governos	
modernos,	o	Império	[Romano]	também	precisava	pagar	
custos	muito	altos.	Além	de	seus	funcionários,	da	
manutenção	das	estradas	e	da	realização	de	obras,	
precisava	manter	um	grande	exército	distribuído	por	toda	a	
sua	extensão.	A	cobrança	de	impostos	é	que	permitia	ao	
governo	continuar	funcionando	e	pagando	seus	gastos.	
	

(Carlos	Augusto	Ribeiro	Machado.	Roma	e	seu	império,	
2004.)		

	
	
81.	(Unesp	2014)		Sobre	o	recolhimento	de	impostos	e	os	
gastos	públicos	no	Império	Romano,	é	correto	afirmar	que		
a)	os	patrícios	e	os	proprietários	de	terras	não	pagavam	

tributos,	uma	vez	que	estes	eram	de	responsabilidade	
exclusiva	de	arrendatários	e	escravos.				

b)	o	desenvolvimento	da	engenharia	civil	foi	essencial	para	
integrar	o	Império	e	facilitar	o	deslocamento	dos	
exércitos.				

c)	as	obras	financiadas	com	recursos	públicos	foram	apenas	
as	de	função	religiosa,	como	altares	ou	templos.				

d)	a	desvalorização	da	moeda	foi	uma	das	formas	utilizadas	
pelos	governantes	para	aliviar	o	peso	dos	impostos	sobre	
a	população	despossuída.				

e)	os	tributos	eram	cobrados	por	coletores	enviados	
diretamente	de	Roma,	não	havendo	qualquer	
intermediação	ou	intervenção	de	autoridades	locais.				

			
82.	(Unesp	2014)		Os	gastos	militares	intensificaram-se	a	
partir	dos	séculos	III	e	IV	d.C.,	devido		
a)	ao	esforço	romano	de	expandir	suas	fronteiras	para	o	

centro	da	África.				
b)	às	perseguições	contra	os	cristãos,	que,	bem	sucedidas,	

permitiram	o	pleno	retorno	ao	politeísmo.				
c)	à	necessidade	de	defesa	diante	de	ataques	simultâneos	

de	bárbaros	em	várias	partes	da	fronteira.				
d)	aos	anseios	expansionistas,	que	levaram	os	romanos	a	

buscar	o	controle	armado	e	comercial	do	mar	
Mediterrâneo.				

e)	à	guerra	contra	Cartago	pelo	controle	de	terras	no	norte	
da	África	e	na	Península	Ibérica.				

		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
Analise	o	cartaz	da	campanha	presidencial	do	Marechal	
Henrique	Teixeira	Lott	para	responder	à(s)	questão(ões)	a	
seguir.	
	

		
	
	
83.	(Unesp	2014)		A	forma	como	Juscelino	Kubitschek	é	
representado	no	cartaz		
a)	associa	a	construção	de	Brasília	ao	desbravamento	do	

interior	do	país	e	sugere	um	projeto	de	integração	
nacional.				

b)	expressa	o	esforço	para	que	ele	seja	aceito	pelo	
eleitorado,	que	sempre	o	rejeitou	por	ser	descendente	
de	imigrantes.				

c)	questiona	o	autoritarismo	de	seu	governo	e	a	
impopularidade	do	projeto	de	transferência	da	Capital	
para	Brasília.				

d)	caracteriza	a	inauguração	da	nova	Capital	como	
estratégia	de	afastar	o	poder	federal	dos	principais	
centros	econômicos	do	país.				
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e)	é	uma	crítica	ao	arcaísmo	de	suas	ações	políticas	e	uma	
defesa	da	modernização	econômica	e	política	do	país.				

			
84.	(Unesp	2014)		O	cartaz,	que	foi	empregado	na	
campanha	para	a	Presidência	da	República	em	1960,		
a)	confirma	a	presença	de	Vargas	como	principal	

articulador	da	candidatura	de	Lott	e	relembra	as	
dificuldades	na	construção	da	nova	Capital.				

b)	demonstra	a	aliança	do	conjunto	das	classes	sociais	
brasileiras	com	Lott	e	defende	a	necessidade	de	unidade	
política	na	busca	pelo	progresso	do	país.				

c)	celebra	o	desenvolvimentismo	dos	governos	anteriores	e	
alerta	para	o	risco	iminente	de	golpe	militar.				

d)	ressalta	a	aliança	partidária	construída	em	torno	do	
nome	de	Lott	e	destaca	a	continuidade	política	que	sua	
candidatura	representa.				

e)	apresenta	a	candidatura	de	Lott	à	presidência	como	
expressão	do	populismo	e	do	esforço	de	incorporar	os	
setores	trabalhadores	à	política.				

		
TEXTO	PARA	AS	PRÓXIMAS	2	QUESTÕES:		
Roma	provou	ser	capaz	de	ampliar	o	seu	próprio	sistema	
político	para	incluir	as	cidades	italianas	durante	sua	
expansão	penisular.	Desde	o	começo	ela	havia	–	
diferentemente	de	Atenas	–	exigido	de	seus	aliados	tropas	
para	seus	exércitos,	e	não	dinheiro	para	seu	tesouro;	desta	
maneira,	diminuindo	a	carga	de	sua	dominação	na	paz	e	
unindo-os	solidamente	em	tempo	de	guerra.	Neste	ponto,	
seguia	o	exemplo	de	Esparta,	embora	seu	controle	militar	
central	das	tropas	aliadas	fosse	sempre	muito	maior.	
	
(Perry	Anderson.	Passagens	da	Antiguidade	ao	Feudalismo,	

1987.	Adaptado.)		
	

	
85.	(Unesp	2014)		A	comparação	que	o	texto	estabelece	
entre	Roma	e	Esparta	é	pertinente,	uma	vez	que	foi	comum	
às	duas	cidades		
a)	valorizar	a	formação	e	a	disciplina	da	soldadesca	e	

constituir	amplo	aparato	militar.				
b)	instalar	e	manter	importantes	áreas	coloniais	no	Norte	

da	África	e	no	Oriente	Próximo.				
c)	estabelecer	amplo	domínio	militar	e	comercial	sobre	o	

Mar	Mediterrâneo	e	o	Leste	europeu.				
d)	erradicar	a	influência	política	e	militar	de	Atenas	e	

combater	os	exércitos	cartagineses	e	persas.				
e)	viver	sob	regimes	democráticos,	após	terem	atravessado	

períodos	de	oligarquia	e	de	tirania.				
			
86.	(Unesp	2014)		O	texto	caracteriza	uma	das	principais	
estratégias	romanas	de	domínio	sobre	outros	povos	e	
outras	cidades:		
a)	o	estabelecimento	de	protetorados	e	de	

aquartelamentos	militares.				
b)	a	escravização	e	a	exploração	dos	recursos	naturais.				
c)	a	libertação	de	todos	os	escravos	e	a	democratização	

política.				
d)	o	recrutamento	e	a	composição	de	alianças	bélicas.				
e)	a	tributação	abusiva	e	o	confisco	de	propriedades	rurais.				
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Gabarito:			
	
Resposta	da	questão	1:	
	[E]	
	
[Resposta	do	ponto	de	vista	da	disciplina	de	Geografia]	
No	contexto	do	mundo	bipolar	da	Guerra	Fria	(Estados	
Unidos	capitalista	versus	União	Soviética	socialista),	vários	
países,	em	sua	maioria	subdesenvolvidos,	lançaram	o	
Movimento	dos	Não	Alinhados.	Isto	é,	um	grupo	de	nações	
sem	alinhamento	com	os	Estados	Unidos	e	a	União	
Soviética,	mantendo	uma	política	externa	mais	
independente.	A	primeira	conferência	dos	não	alinhados	foi	
em	Bandung,	Indonésia,	1955.	Na	prática,	a	ideia	teve	
pouco	êxito,	e	no	final	das	contas,	a	maioria	dos	países	
subdesenvolvidos	teve	influência	soviética	ou	americana.	
	
[Resposta	do	ponto	de	vista	da	disciplina	de	História]	
A	Conferência	de	Bandung	tratou	de	dois	temas:	(1)	o	não	
alinhamento	no	contexto	da	Guerra	Fria	e	(2)	o	
questionamento	da	colonização	das	potências	europeias	
sobre	África	e	Ásia.	A	partir	dela,	vários	países,	africanos,	
principalmente,	se	posicionaram	contra	o	alinhamento	e	a	
colonização.			
	
Resposta	da	questão	2:	
	[C]	
	
[Resposta	do	ponto	de	vista	da	disciplina	de	História]	
O	primeiro	período	começa	na	queda	da	URSS	(1991)	e	vai	
até	o	início	dos	anos	2000,	englobando	a	participação	dos	
EUA	em	conflitos	regionais,	como	a	Guerra	do	Golfo	e	a	
Guerra	do	Iraque.	
O	segundo	período	começa	após	o	11	de	setembro	(2001)	e	
amplia-se	no	governo	Barack	Obama,	quando	os	EUA	
começam	a	ter	sua	interferência	mundial	contestada.	
	
[Resposta	do	ponto	de	vista	da	disciplina	de	Geografia]	
Após	o	término	da	ordem	bipolar	da	Guerra	Fria	em	1991,	
os	Estados	Unidos	emergiram	como	potência	dominante,	
isto	é,	com	poderio	econômico	e	militar	muito	superior	as	
demais	durante	a	década	de	1990.	Naquele	período,	
aconteceram	intervenções	pontuais	dos	EUA,	a	exemplo	da	
atuação	da	OTAN	no	conflito	entre	a	antiga	Iugoslávia	
(atual	Sérvia)	e	Kossovo	em	1999.	Nos	anos	2000,	após	os	
atentados	de	2011	promovidos	pela	Al	Qaeda,	o	país	
enveredou	por	uma	política	externa	unilateralista	com	
guerras	preventivas	no	Afeganistão	e	Iraque	com	grande	
custo	financeiro,	em	perdas	de	vidas	humanas	e	em	
prestigio	internacional.	A	partir	de	2009,	com	Barack	
Obama,	o	país	recuou	das	intervenções	diretas	e	tendeu	ao	
multilateralismo.			
	
Resposta	da	questão	3:	
	[D]	
	
[Resposta	do	ponto	de	vista	da	disciplina	de	História]	
O	lema	“fazer	a	América	grande	novamente”	encaixa-se	

com	a	visão	de	que	os	EUA	tem	a	obrigação	de	
potencializar-se	como	influenciador	das	questões	
internacionais,	como	expressa	a	frase	da	alternativa	[D].	
	
[Resposta	do	ponto	de	vista	da	disciplina	de	Geografia]	
O	lema	da	campanha	eleitoral	de	Donald	Trump	(Partido	
Republicano),	os	Estados	Unidos	grandes	novamente,	como	
potência	muito	superior	as	demais,	remete	a	um	passado	
que	dificilmente	vai	retornar.	Os	Estados	Unidos	são	uma	
potência	em	declínio	relativo.	O	país	sofreu	um	processo	de	
desindustrialização	devido	à	dispersão	de	empresas	
transnacionais	norte-americanas	pelo	mundo	emergente	e	
subdesenvolvido.	A	China	já	é	a	maior	economia	do	mundo	
considerando	o	PIB-PPC	(Paridade	de	Poder	de	Compra)	e	
com	gastos	militares	crescentes.			
	
Resposta	da	questão	4:	
	[D]	
	
[Resposta	do	ponto	de	vista	da	disciplina	de	História]	
A	construção	de	Brasília	enquadra-se	na	política	de	Estado	
promovida	pelo	governo	de	JK	a	partir	do	chamado	Plano	
de	Metas,	que	pretendia	modernizar	o	país	a	partir	de	uma	
economia	desenvolvimentista	e	aliada	ao	capital	
estrangeiro.	
	
[Resposta	do	ponto	de	vista	da	disciplina	de	Geografia]	
Brasília	foi	criada	como	nova	capital	com	o	objetivo	de	
estimular	o	desenvolvimento	econômico	regional	do	
Centro-Oeste,	favorecer	o	povoamento	da	região,	estimular	
a	atividade	industrial	(construção	civil	e	equipamentos)	e	
afastar	a	capital	do	litoral,	que	seria	mais	vulnerável	do	
ponto	de	vista	militar	e	às	pressões	populares.			
	
Resposta	da	questão	5:	
	[C]	
	
Como	destaca	Sérgio	Buarque	de	Holanda,	a	extração	de	
ouro	não	ocupava	nem	1 3 	da	população	que	vivia	nas	
minas.	Segundo	o	autor,	a	maior	parte	da	população	
colonial	exercia	as	mais	variadas	funções	–	como	
mercadores,	médicos,	clérigos	e	escravos	–	e	essa	
população	exigia	uma	infraestrutura	que	a	Colônia	teve	que	
suprir	–	baseada	na	urbanização	e	no	abastecimento	
alimentício	na	região	das	minas.			
	
Resposta	da	questão	6:	
	[E]	
	
Tanto	a	Inconfidência	Mineira	quanto	a	Conjuração	Baiana	
tiveram	influência	iluminista	nas	suas	concepções	políticas	
e	sociais.			
	
Resposta	da	questão	7:	
	[C]	
	
A	participação	brasileira	na	Guerra	do	Paraguai	estava	
ligada	ao	domínio	da	Bacia	do	Prata,	formada,	dentre	
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outros,	pelos	rios	Paraná,	Paraguai	e	da	Prata.	Por	isso,	o	
Tratado	de	Paz	fez	questão	de	destacar	que	nada	poderia	
impedir	a	livre	circulação	por	esses	rios.			
	
Resposta	da	questão	8:	
	[A]	
	
A	revolta	dos	malês	tinha	cunho	religioso,	uma	vez	que	foi	
promovida	por	negros	muçulmanos	que	buscavam	
liberdade	religiosa	através	da	formação	de	um	Estado	
islâmico	na	Bahia.			
	
Resposta	da	questão	9:	
	[C]	
	
Devido	à	Grande	Depressão	(1929-EUA),	o	café	brasileiro	
perdeu	mercado,	o	que	causou	um	excesso	de	sacas	em	
estoque.	Devido	às	resoluções	do	Convênio	de	Taubaté,	o	
governo	brasileiro	foi	obrigado	a	comprar	o	café	estocado,	
o	que	contribuiu	para	o	agravamento	da	economia	
brasileira.			
	
Resposta	da	questão	10:	
	[B]	
	
O	plebiscito	votado	em	1963	questionava	a	população	
sobre	o	regime	de	governo	que	deveria	vigorar	no	país:	
presidencialista	ou	parlamentarista.	O	plebiscito	veio	à	tona	
após	a	renúncia	de	Jânio	Quadros,	em	1962,	e	a	formação	
de	um	governo	parlamentarista	para	governar	o	país	
enquanto	se	discutia	a	posse	ou	não	do	vice	João	Goulart.	
Goulart	era	rejeitado	por	parte	da	população	brasileira	
devido	aos	seus	ideais	de	reforma	social.			
	
Resposta	da	questão	11:	
	[B]	
	
A	falta	de	apoio	do	Congresso	ao	presidente	da	República	
manifestou-se,	na	história	brasileira,	nos	governos	de	
Vargas	(1954),	Jânio	(1961),	Jango	(1964),	Collor	(1992)	e	
Dilma	(2016).			
	
Resposta	da	questão	12:	
	[D]	
	
O	texto	aborda	o	destacável	sentimento	de	pertencimento	
a	uma	mesma	cultura	mostrado	pelos	gregos	apesar	da	
fragmentação	política	característica	da	divisão	em	cidades-
estados,	típica	da	Grécia	Antiga.			
	
Resposta	da	questão	13:	
	[A]	
	
O	texto	deixa	claro	que,	na	passagem	da	Antiguidade	para	a	
Idade	Média,	uma	das	poucas	“pontes”	foi	a	presença	e	
influência	da	Igreja	Católica.	Surgida	durante	o	Império	
Romano,	a	Igreja	Católica	“sobreviveu”	ao	caos	da	

derrocada	romana	e	tornou-se	a	instituição	mais	influente	
do	Feudalismo.				
	
Resposta	da	questão	14:	
	[B]	
	
O	movimento	citado	no	texto	–	quebra	das	máquinas	–	era	
o	ludismo.	Ele	simbolizava	uma	resistência	a	duas	coisas:	(1)	
a	rigidez	do	trabalho	nas	fábricas	e	(2)	o	desemprego	
gerado	pela	maquinofatura.			
	
Resposta	da	questão	15:	
	[D]	
	
Para	Maquiavel,	o	principal	objetivo	de	um	governante	
deve	ser	manter-se	no	poder,	garantindo	a	preservação	da	
ordem	na	sociedade.	E,	para	isso,	o	príncipe	deve	guiar	sua	
conduta	política	de	acordo	com	as	circunstâncias,	não	se	
preocupando	com	a	moralidade	dos	seus	atos.			
	
Resposta	da	questão	16:	
	[C]	
	
O	Renascimento,	ao	buscar	inspiração	na	arte	greco-
romana,	valorizou	a	figura	humana	nas	suas	obras	e	exaltou	
as	capacidades	do	homem.	Sendo	assim,	no	quadro	acima,	
a	valorização	do	corpo	de	Cristo,	em	perspectiva	
geométrica	e	extremamente	fiel	à	realidade,	é	uma	
característica	do	Renascimento.			
	
Resposta	da	questão	17:	
	[E]	
	
Segundo	a	crença	do	Destino	Manifesto,	os	EUA	e	os	norte-
americanos	foram	escolhidos	pela	Providência	Divina	para	
dominar	a	maior	parte	dos	territórios	da	América	do	Norte	
e	para	espalhar	sua	influência	pelo	restante	do	continente.			
	
Resposta	da	questão	18:	
	[C]	
	
Na	Baixa	Idade	Média,	o	surgimento	das	manufaturas	de	
tecido	exigiu	uma	mudança	na	concepção	de	tempo,	
atrelada,	a	partir	de	então,	à	rotina	de	trabalho	dos	
artesãos	no	ambiente	urbano,	em	detrimento	da	
concepção	de	tempo	utilizada	pelo	trabalhador	rural,	na	
agricultura.			
	
Resposta	da	questão	19:	
	[D]	
	
As	pinturas	rupestres	eram	uma	forma	das	sociedades	pré-
históricas	representarem	acontecimentos	do	seu	cotidiano,	
como	a	caça,	por	exemplo,	sempre	presente	durante	o	
Período	Paleolítico.			
	
Resposta	da	questão	20:	
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	[A]	
	
No	ano	da	mostra,	1970,	o	Brasil	vivia	os	chamados	anos	de	
chumbo	do	Regime	Militar,	devido	às	imposições	do	AI-5.	
Logo,	o	trabalho	do	artista	faz	alusão	a	isso.			
	
Resposta	da	questão	21:	
	[A]	
	
O	Plano	de	Metas	de	JK	pretendia	fazer	o	Brasil	crescer	50	
anos	em	5	por	meio	de	investimentos	em	infraestrutura	e	
industrialização.	Para	cumpri-lo,	JK	abriu	a	economia	ao	
capital	estrangeiro	em	busca	de	investimentos	
empresariais.	Ocorria,	assim,	o	Nacional	
Desenvolvimentismo	baseado	em	investimentos	
estrangeiros.			
	
Resposta	da	questão	22:	
	[D]	
	
No	Brasil,	como	ressalta	o	texto,	o	processo	de	
industrialização	ocorreu	após	o	das	potências	europeias.	
Outra	característica	da	nossa	industrialização	foi	o	fato	de	
que	ela	sempre	foi	valorizada	em	períodos	nos	quais	não	
podíamos	importar	da	Europa,	como	durante	as	Grandes	
Guerras.	Fazíamos,	assim,	a	chamada	industrialização	por	
substituição	de	importação.				
	
Resposta	da	questão	23:	
	[B]	
	
A	preocupação	de	d.	Pedro	II	com	relação	ao	rio	da	Prata	
era	a	possibilidade	de	a	Argentina	invadir	e	dominar	o	Rio	
Grande	do	Sul	e	o	Mato	Grosso.			
	
Resposta	da	questão	24:	
	[C]	
	
Durante	o	Segundo	Reinado,	no	período	em	que	o	tráfico	
intercontinental	esteve	proibido,	o	governo	brasileiro	
apoiou	a	vinda	de	imigrantes	para	substituir	o	trabalho	
escravo	nas	lavouras	de	café.	Os	imigrantes	eram	trazidos	a	
partir	do	sistema	de	parceria,	no	qual	recebiam	uma	ajuda	
de	custo	para	fazer	a	viagem	e,	por	isso,	ficavam	presos	à	
companhia	que	os	ajudou	até	que	pagassem	suas	dívidas.			
	
Resposta	da	questão	25:	
	[B]	
	
Dentre	as	características	do	modelo	sindical	criado	por	
Lindolfo	Collor	estavam	a	união	sindical	de	acordo	com	a	
profissão	do	trabalhador	e	a	defesa	do	corporativismo	
trabalhista.			
	
Resposta	da	questão	26:	
	[A]	
	

O	governo	militar	brasileiro,	através	de	ampla	propaganda,	
vendia	à	população	a	ideia	de	que	o	regime	militar	
promovia	o	avanço	da	sociedade	brasileira,	seja	em	termos	
políticos,	econômicos,	sociais	ou	culturais.	Assim,	tais	
cartazes	refletem	a	base	do	pensamento	do	governo	sobre	
esse	avanço,	amparada	no	discurso	de	amor	à	pátria.			
	
Resposta	da	questão	27:	
	[D]	
	
O	encilhamento	foi	a	crise	provocada	pelo	excesso	de	
emissão	de	papel-moeda	sem	que	houvesse	caixa	no	
Tesouro	Nacional	para	tanto,	o	que	provocou	especulação	e	
inflação.			
	
Resposta	da	questão	28:	
	[D]	
	
A	política	dos	governadores,	bem	como	a	política	do	café	
com	leite,	foram	marcas	da	República	Oligárquica	no	Brasil.	
Tal	política	consistia	em	uma	troca	de	favores	entre	o	
presidente,	os	governadores	e	os	coronéis	para	que	todos	
se	mantivessem	no	poder.			
	
Resposta	da	questão	29:	
	[E]	
	
O	discurso	deixa	claro	que	a	importância	da	luta	não	está	
na	manutenção	da	condição	livre	de	cada	um,	mas	na	
manutenção	da	condição	superior	que	Atenas	tinha	com	
relação	a	outras	cidades-Estado	gregas.			
	
Resposta	da	questão	30:	
	[C]	
	
A	vida	nos	mosteiros	era	completamente	fechada	com	
relação	ao	mundo	exterior,	mas	isso	não	impedia	os	
mosteiros	de	serem	verdadeiras	casas	do	saber,	uma	vez	
que	aos	monges	cabia	estudar	e	aprimorar	os	preceitos	da	
época	e	o	latim.			
	
Resposta	da	questão	31:	
	[B]	
	
O	texto	e	a	imagem	descrevem	a	cerimônia	que	acontecia	
para	que	fosse	estabelecido	o	laço	da	nobreza	mais	
importante	do	Feudalismo:	o	laço	de	suserania	e	
vassalagem.			
	
Resposta	da	questão	32:	
	[D]	
	
A	sociedade	islâmica	desenvolveu	uma	apurada	vocação	
para	as	ciências,	em	especial	a	Medicina.	Logo,	houve	uma	
série	de	descobertas	e	avanços	medicinais	durante	a	Alta	
Idade	Média	nos	lugares	habitados	pelos	árabes.			
	



http://historiaonline.com.br	

VUNESP	–	2014-2017	-	HISTÓRIA	
	

		 	 																								 		

 

Resposta	da	questão	33:	
	[B]	
	
A	precoce	formação	monárquica	(século	XII)	e	as	aptidões	
marítimas	da	dinastia	dos	Avis	(conhecimentos	
cartográficos	e	astronômicos)	são	algumas	as	explicações	
para	o	pioneirismo	português	nas	Grandes	Navegações.			
	
Resposta	da	questão	34:	
	[C]	
	
O	Iluminismo,	movimento	contrário	ao	Absolutismo	e	que	
defendia	o	direito	à	liberdade	e	à	igualdade	dos	povos,	
influenciou	uma	série	de	movimentos	mundo	afora,	
incluindo	a	Independência	das	13	Colônias.			
	
Resposta	da	questão	35:	
	[E]	
	
O	texto	deixa	claro	duas	coisas	que	a	Revolução	Industrial	
produziu:	(1)	a	divisão	do	trabalho	e	(2)	a	criação	do	cargo	
de	coordenador	ou	gerente,	gerando	uma	hierarquia	
dentro	das	fábricas.			
	
Resposta	da	questão	36:	
	[A]	
	
Dentre	os	questionamentos	promovidos	pelos	protestantes	
religiosos	estavam:	(1)	a	corrupção	da	Igreja	(venda	de	
indulgências	e	simonia),	(2)	a	intromissão	da	Igreja	em	
assuntos	políticos	e	(3)	o	excesso	de	poder	do	Papa.			
	
Resposta	da	questão	37:	
	[C]	
	
Foram	consequências	do	processo	da	Guerra	Fria	mundo	
afora,	na	década	de	1960:	a	Guerra	do	Vietnã,	o	surgimento	
do	movimento	hippie	nos	EUA	para	questionar	a	
participação	estadunidense	nesse	conflito	e	a	ocorrência	da	
Revolução	Cubana,	que	levou	Cuba	a	adotar	a	forma	
socialista	de	governo.			
	
Resposta	da	questão	38:	
	[B]	
	
Marx	considerava	que	a	luta	de	classes	–	que	deveria	ser	
promovida,	segundo	ele,	a	partir	da	Revolução	do	
Proletariado	–	era	o	que	movia	a	sociedade	no	caminho	da	
evolução.	Para	Marx,	um	operário	consciente	de	sua	
situação	social	era	capaz	de	modificar	o	meio	em	que	vivia.			
	
Resposta	da	questão	39:	
	[B]	
	
Todos	os	preceitos	selecionados	do	Código	de	Hamurabi	
revelam	que	a	sociedade	babilônica	de	sua	época	valorizava	
a	formação	familiar,	com	clara	ascendência	da	figura	
masculina	na	mesma.			

	
Resposta	da	questão	40:	
	[C]	
	
A	plantation	nada	mais	era	do	que	um	modo	de	produção	
formado	pelas	seguintes	características:	latifúndio,	
monocultura,	escravidão	e	venda	para	o	mercado	externo.			
	
Resposta	da	questão	41:	
	[D]	
	
A	relação	Europa-África	baseava-se	no	fator	comercial,	em	
especial	de	trocas,	e	o	europeu	soube	desvalorizar	a	cultura	
africana	frente	à	cultura	europeia	como	forma	de	justificar	
a	escravização	negra	pelos	brancos.			
	
Resposta	da	questão	42:	
	[A]	
	
O	organismo	citado	era	a	Liga	das	Nações,	que	foi	criada	
com	o	intuito	de	impedir	a	ocorrência	de	eventos	bélicos	
como	a	Primeira	Guerra.			
	
Resposta	da	questão	43:	
	[E]	
	
Devido,	principalmente,	a	descoberta	do	que	ocorria	nos	
Campos	de	Concentração	nazistas,	os	alemães	
desenvolveram	uma	política	que	rejeitava	o	beligerismo	e	o	
militarismo.			
	
Resposta	da	questão	44:	
	[A]	
	
A	guerra	justa,	segundo	os	colonizadores	–	em	especial	
amparados	por	uma	argumentação	católica	–	era	natural	
porque	representava	a	dominação	de	uma	raça	inferior	(os	
indígenas)	por	outra	superior	(os	europeus).			
	
Resposta	da	questão	45:	
	[D]	
	
O	texto	retrata	duas	ocorrências	diferentes	de	canibalismo:	
(1)	os	rituais	religiosos	antropofágicos	promovidos	pelos	
tupinambás	brasileiros	e	(2)	a	vingança	proporcionada	
pelos	católicos	aos	protestantes	na	França.	Basicamente,	a	
maior	diferença	entre	eles	é	que,	no	caso	indígena,	a	
explicação	para	tal	ato	é	cultural,	e	não	meramente	um	
impulso	humano.			
	
Resposta	da	questão	46:	
	[A]	
	
São	Paulo	era	o	principal	centro	econômico	brasileiro	na	
época	do	Segundo	Reinado.	Nesse	estado,	o	movimento	
republicano	priorizou	a	discussão	acerca	da	adoção	do	
federalismo,	que	conferiria	ao	estado	autonomia	para	
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gerenciar	seus	assuntos	políticos	e	econômicos,	utilizando,	
assim,	sua	economia	em	benefício	próprio.			
	
Resposta	da	questão	47:	
	[A]	
	
Somente	a	alternativa	[A]	está	correta.	A	questão	remete	
ao	Período	Regencial,	1831-1840.	O	texto	do	padre	e	depois	
regente	Feijó	aponta	para	alguns	elementos	da	escravidão	
no	Brasil.	Primeiramente	Feijó	mostra	o	aspecto	negativo	
da	escravidão	ao	afirmar	“que	realmente	tantos	males	
acarreta	para	a	civilização	e	para	a	moral”	em	seguida	
levanta	aspecto	positivo	da	escravidão	no	povo	brasileiro	
quando	escreve	“criou	no	espírito	dos	brasileiros	este	
caráter	de	independência	e	soberania,	que	o	observador	
descobre	no	homem	livre”.	A	alternativa	[A]	está	
condizente	com	o	texto.			
	
Resposta	da	questão	48:	
	[D]	
	
Somente	a	alternativa	[D]	está	correta.	A	charge,	de	1952,	
remete	ao	segundo	governo	Vargas	de	1950-1954	no	
contexto	da	República	Liberal	Populista.	O	cartunista	Théo	
elaborou	um	diálogo	entre	Vargas	(pai	dos	pobres)	com	o	
bom	velhinho	Papai	Noel.	“Ser	pai	dos	pobres	dá	mais	
trabalho	do	que	ser	Papai	Noel:	a	mim	eles	chateiam	o	ano	
inteiro”.	Desde	1930,	Vargas	adotou	uma	política	populista,	
nacionalista	e	intervencionista.	Criou	a	CLT,	a	Consolidação	
das	Leis	Trabalhistas	para	os	trabalhadores	urbanos	e	
tutelou	os	sindicatos.	Foi	desenvolvido	através	do	DIP,	
Departamento	de	Imprensa	e	Propaganda,	a	ideia	de	“pai	
dos	pobres”.	O	governo	Vargas	buscava	o	apoio	do	povo	
para	realizar	seu	projeto	político.			
	
Resposta	da	questão	49:	
	[E]	
	
Somente	a	alternativa	[E]	está	correta.	A	questão	remete	
ao	poder	político	na	Europa	durante	o	medievo.	O	texto	do	
historiador	francês	Jacques	Le	Goff	aponta	para	a	
“feudalidade”.	O	pensador	defende	que	o	feudalismo	não	
se	caracterizou	pela	destruição	de	poder.	Ao	contrário,	a	
feudalidade	surgiu	para	preencher	um	vazio	de	poder	que	
se	deu	com	a	queda	do	Império	Romano	do	Ocidente	em	
476	d.C.	Com	a	queda	de	Roma,	acabou	a	centralização	do	
poder	político	surgindo	uma	nova	ordem	social,	econômica	
e	política	(conhecida	como	o	sistema	feudal)	através	da	
fusão	de	romanos	e	germanos.	Trata-se	do	surgimento	da	
Civilização	Cristã	Ocidental	no	começo	da	Idade	Média.	As	
demais	alternativas	estão	incorretas.			
	
Resposta	da	questão	50:	
	[A]	
	
Durante	a	Idade	Média,	a	ideologia	predominante	era	
aquela	criada	e	ditada	pela	Igreja	Católica,	baseada	no	
Cristianismo.	Fundamentos	como	a	terra	ser	o	centro	do	

Universo	e	a	criação	do	homem	e	da	mulher	por	Deus	
faziam	parte	dessa	ideologia.	
	
O	pensamento	humanista	é	posterior	e	marca	o	início	da	
Era	Moderna.			
	
Resposta	da	questão	51:	
	[D]	
	
Os	autos	de	fé,	promovidos	pela	Inquisição	Católica,	
visavam,	além	de	punir	os	hereges	e	os	infiéis,	criar	
exemplos	aos	cristão	acerca	das	condutas	aceitas	ou	não	
pela	Igreja	Católica.	Por	isso,	as	cerimônias	eram	públicas.			
	
Resposta	da	questão	52:	
	[E]	
	
O	movimento	iluminista	criticava,	basicamente,	duas	
instituições:	(1)	o	Absolutismo	Monárquico	e	(2)	a	Igreja	
Católica.			
	
Resposta	da	questão	53:	
	[C]	
	
A	partilha	da	África	criou	as	chamadas	fronteiras	artificiais,	
que	acarretavam	duas	consequências	imediatas:	(1)	
separava	populações	com	laços	de	proximidade	e	(2)	
juntava	num	mesmo	território	populações	com	rivalidades	
étnicas.			
	
Resposta	da	questão	54:	
	[E]	
	
Somente	a	proposição	[E]	está	associada	ao	texto.	O	texto	
de	Leandro	Narloch	é	muito	discutível.	Antes	da	
colonização	dos	Europeus	na	África	a	partir	de	meados	do	
século	XIX,	havia	conflitos	entre	as	diversas	tribos	e	etnias,	
disputas	pelo	trono,	etc.	Isso	também	existiu	em	outros	
lugares	como	na	América	antes	da	chegada	dos	Europeus.	
Basta	lembrar	que	os	irmãos	Huascar	e	Atahualpa	estavam	
brigando	pelo	poder	quando	os	espanhóis	chegaram	no	
Império	Inca	no	início	do	século	XVI.	Porém	nada	se	
compara	com	a	chegada	dos	Europeus	com	suas	armas	de	
fogo	e	sua	extrema	ganância.	A	partir	da	colonização	dos	
Europeus	na	África,	a	situação	piorou	muito	com	as	armas	
de	fogo	que	foram	vendidas	aos	africanos,	com	a	
desestruturação	da	produção	agrícola,	com	a	introdução	de	
novos	valores,	com	a	exploração	capitalista	dos	recursos	
naturais	do	continente	Africano,	com	o	uso	de	pessoas	
africanas	como	cobaias	em	laboratório	científico,	com	a	
utilização	de	africanos	para	lutar	ao	lado	dos	Europeus	nas	
duas	grandes	guerras	mundiais,	etc.	Basta	observar	que	as	
causas	do	Neocolonialismo	foram	a	busca	de	matéria	
prima,	mercado	consumidor,	escoar	o	excedente	
populacional,	entre	outras.	No	contexto	da	Guerra	Fria,	a	
partir	de	1945,	iniciou	a	“Descolonização”	que	consistiu	no	
processo	de	independência	da	África,	Ásia	e	Oceania.	EUA	e	
URSS	com	suas	ideologias	interferiram	neste	processo	



http://historiaonline.com.br	

VUNESP	–	2014-2017	-	HISTÓRIA	
	

		 	 																								 		

 

acirrando	ainda	mais	o	conflito	que	culminaram	em	grandes	
guerras	civis	como	foi	o	caso	de	Angola.			
	
Resposta	da	questão	55:	
	[D]	
	
Dentre	os	fatores	que	originaram	as	polaridades	de	forças	
conflitantes	na	Primeira	Guerra,	o	descontentamento	
alemão	com	relação	à	Partilha	da	África	e	a	consequente	
rivalidade	comercial	entre	Inglaterra	e	Alemanha.			
	
Resposta	da	questão	56:	
	[B]	
	
Somente	a	alternativa	[B]	está	correta.	A	questão	remete	a	
Revolução	Russa	de	1917.	O	texto	do	anarquista	Kropotkin	
a	Lênin	faz	uma	crítica	ao	fato	dos	sovietes	que	eram	os	
conselhos	dos	soldados	e	trabalhadores	terem	perdido	
poder	e	influência	em	detrimento	do	aumento	do	poder	
das	lideranças	do	partido	Bolchevique.	Os	sovietes	
representavam	a	participação	popular.	Os	comitês	do	
partido	dominam	o	povo	e	os	sovietes	que	possuíam	uma	
energia	construtiva	perderam	espaço.	Vale	dizer	que	os	
anarquistas	desde	o	início	da	revolução	criticaram	muito	a	
forma	como	o	partido	Bolchevique	conduzia	a	política.	O	
governo	comunista	após	a	revolução	de	outubro	de	1917	
massacrou	muitos	anarquistas	e	opositores	ao	novo	
regime.	Sob,	o	governo	de	Stálin,	1924-1953,	a	URSS	
aprofundara	o	caminho	rumo	ao	capitalismo	de	Estado:	
uma	burguesia	de	Estado	aliada	à	tecnocracia	falava	em	
nome	do	proletariado.	Em	1945,	a	URSS	avançou	sobre	o	
Leste	Europeu	e	o	mesmo	sistema	de	partido	e	Estado	foi	
instituído.	As	demais	alternativas	estão	incorretas.			
	
Resposta	da	questão	57:	
	[C]	
	
A	existência	dos	rios	Tigre	e	Eufrates	na	região	da	
Mesopotâmia	proporcionou	a	sedentarização	de	
populações	no	local	para	a	prática	da	agricultura.	Já	nas	
regiões	vizinhas,	desérticas,	o	nomadismo	prevalecia.			
	
Resposta	da	questão	58:	
	[E]	
	
Somente	a	alternativa	[E]	está	correta.	A	questão	aponta	ao	
discurso	de	abdicação	do	rei	da	Espanha	em	2014,	Juan	
Carlos	Bourbón.	O	texto	faz	um	balanço	positivo	de	seu	
reinado	(39	anos)	que	começou	em	22	de	novembro	de	
1975.	“Hoje,	quando	olho	para	trás,	não	posso	sentir	senão	
orgulho	e	gratidão	por	vocês”.	O	reinado	de	Juan	Carlos	
começou	em	1975	quando	terminou	a	ditadura	franquista,	
do	general	Francisco	Franco	que	começou	em	1939	depois	
de	três	anos	de	guerra	civil	denominada	de	“Guerra	Civil	
Espanhola”,	1936-1939.	Depois	de	quase	quatro	décadas	de	
ditadura,	começa	o	reinado	de	Juan	Carlos	em	um	contexto	
de	redemocratização	da	Espanha.	Seu	sucessor	é	Felipe	de	
Bourbón	nascido	em	1968.			

	
Resposta	da	questão	59:	
	[A]	
	
Somente	a	alternativa	[A]	está	correta.	No	contexto	da	
Antiguidade	Oriental	surgiram	grandes	civilizações	no	
“Oriente	Próximo”	que	deram	contribuições	relevantes	
para	as	ciências	em	geral.	O	Egito	antigo	desenvolveu	a	
matemática,	medicina,	astronomia	e	usou	muitas	pedras	
em	suas	construções	funerárias	como	as	pirâmides.	A	
Mesopotâmia	também	desenvolveu	as	ciências	para	
construir	suas	torres	denominadas	zigurates.	Estas	
civilizações	antigas	estabeleceram	inúmeros	contatos	
através	do	mar	Mediterrâneo.	Os	gregos	em	suas	viagens	
conheceram	muitos	povos	e	usufruíram	muitos	dos	legados	
destas	civilizações.	As	demais	alternativas	estão	incorretas.			
	
Resposta	da	questão	60:	
	[B]	
	
Somente	a	alternativa	[B]	está	correta.	A	questão	remete	a	
Grécia	Antiga	no	contexto	da	Antiguidade	Clássica.	O	texto	
do	historiador	Norberto	Luiz	Guarinello	aponta	para	a	
construção	de	templos	destinados	aos	deuses	vinculados	as	
pólis.	Cada	cidade-estado,	pólis,	possuía	suas	divindades	na	
qual	se	construíam	templos	para	homenageá-las.	Os	
templos	eram	verdadeiros	monumentos	destinados	aos	
deuses	que	representavam	não	apenas	a	elite	agrária	ou	
um	determinado	grupo	social,	mas	todos	os	moradores	da	
cidade-estado,	toda	a	comunidade.	Desta	forma,	a	religião	
contribuiu	como	um	elemento	de	coesão	social,	unificando	
as	crenças,	estabelecendo	identidade	e	vínculos	
comunitários	entre	os	residentes	das	pólis.	As	demais	
alternativas	estão	incorretas.	A	religião	não	significou	
igualdade	social	dentro	das	pólis	e	não	eliminou	diferenças	
étnicas.			
	
Resposta	da	questão	61:	
	[C]	
	
Somente	a	alternativa	[C]	está	correta.	A	tese	da	
historiadora	Emília	Viotti	da	Costa	de	que	o	Brasil	Colonial	
foi	estruturado	como	uma	“empresa	colonial”	resultante	de	
uma	aliança	entre	rei,	burguesia	mercantil	e	a	nobreza.	Essa	
aliança	refletiu-se	numa	política	de	terras	que	incorporou	
concepções	rurais	tanto	feudais	como	mercantis.	Esta	
afirmação	da	historiadora	se	justifica	considerando	que	a	
política	de	terras	desenvolvida	por	Portugal	durante	a	
colonização	brasileira	se	pautou	através	de	cessão	vitalícia	
do	usufruto	da	terra	que	permaneciam	propriedades	da	
Coroa	e	do	uso	da	terra	para	a	cultura	exportadora.	Basta	
observar	a	implantação	das	Capitanias	Hereditárias	no	
Brasil	em	1534.	As	demais	alternativas	estão	incorretas.	
Não	surgiu	uma	ampla	camada	de	pequenos	proprietários	
cuja	produção	visava	o	mercado	interno.	Não	predominou	
o	minifúndio	no	nordeste	brasileiro.			
	
Resposta	da	questão	62:	
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	[B]	
	
Somente	a	alternativa	[B]	está	correta.	A	questão	remete	
ao	Brasil	Colonial.	O	texto	da	historiadora	Emília	Viotti	da	
Costa	aponta	para	as	características	da	colonização	
brasileira.	Viotti	compreende	que	o	Brasil	Colonial	foi	
estruturado	como	uma	“empresa	colonial”	produto	de	uma	
aliança	entre	a	burguesia	mercantil,	a	Coroa	e	a	nobreza	no	
contexto	da	Idade	Moderna,	transição	do	feudalismo	para	o	
capitalismo.	Desta	forma,	durante	o	período	colonial	havia	
um	domínio	político	da	metrópole	sobre	a	colônia	
convivendo	com	concessões	de	privilégios	bem	como	
vantagens	comerciais.	As	demais	alternativas	estão	
incorretas.	A	colonização	portuguesa	foi	diferente	das	
colonizações	espanhola	e	britânica	nas	Américas.	Os	
setores	populares	não	foram	alijados	do	processo	
colonizador	e	não	foram	impedidos	de	se	transferir	para	a	
colônia.	Nas	terras	coloniais	não	havia	os	mesmos	direitos	
para	as	diferentes	classes	sociais.	Dentro	de	Portugal	não	
foi	suprimida	a	ingerência	da	nobreza	sobre	o	rei.			
	
Resposta	da	questão	63:	
	[B]	
	
O	texto	descreve	espacialmente	o	Engenho,	destacando	a	
Casa-Grande	e	a	Senzala,	locais	de	trabalho	e	de	
hierarquização	social.			
	
Resposta	da	questão	64:	
	[D]	
	
No	trecho	“(...)	o	rio	e	o	mar	(...)	constituíam	as	artérias	
vivificantes:	por	meio	delas	o	engenho	fazia	escoar	suas	
safras	de	açúcar	e,	por	elas,	singravam	os	barcos	que	
conduziam	as	toras	de	madeira	abatidas	na	floresta,	que	
alimentavam	as	fornalhas	do	engenho,	ou	a	variedade	e	a	
multiplicidade	de	gêneros	e	artigos	manufaturados	que	o	
engenho	adquiria	alhures	(...)”	fica	evidenciado	o	exposto	
na	questão.			
	
Resposta	da	questão	65:	
	[A]	
	
O	Imperialismo	ou	Neocolonialismo	foi	promovido	pelas	
potências	europeias	com	os	seguintes	objetivos:	(1)	
encontrar	novos	mercados	consumidores,	(2)	encontrar	
novas	fontes	de	matérias-primas	e	(3)	encontrar	mão	de	
obra	barata.			
	
Resposta	da	questão	66:	
	[E]	
	
Somente	a	proposição	[E]	está	correta.	A	Idade	Moderna,	
XV	ao	XVIII,	foi	caracterizada	pela	transição	do	feudalismo	
para	o	capitalismo	e	pelo	Antigo	Regime	(Absolutismo	e	
Mercantilismo).	Os	Estados	Nacionais	Modernos	surgiram	
no	final	da	Idade	Média	e	se	notabilizaram	nos	Tempos	
Modernos	necessitavam	de	muitos	recursos	para	montar	e	

equipar	o	exército	e	a	marinha	bem	como	manter	a	
burocracia	estatal.	Desta	forma,	o	Sistema	Colonial	visava	
gerar	lucros	e	recursos	para	a	metrópole	(aspecto	
econômico),	a	submissão	da	Colônia	à	Metrópole	(aspecto	
político)	e	ocupar	as	áreas	coloniais	(aspecto	demográfico).	
As	demais	alternativas	estão	incorretas.	As	autoridades	
metropolitanas	não	criticavam	o	escravismo	colonial.	Não	
ocorreu	o	modelo	feudal	na	Colônia.	Havia	o	interesse	da	
metrópole	em	ocupar	as	novas	áreas	conquistadas.			
	
Resposta	da	questão	67:	
	[C]	
	
Somente	a	proposição	[C]	está	correta.	A	mineração	que	
caracterizou	o	Brasil	ao	longo	do	século	XVIII	trouxe	
inúmeras	transformações	para	o	Brasil	Colonial,	entre	elas:	
transferência	da	capital	de	Salvador	para	o	Rio	de	Janeiro,	
mudança	do	eixo	econômico	do	nordeste	para	o	sudeste,	
esboçou-se	um	mercado	interno	contribuindo	para	integrar	
as	regiões,	sociedade	com	um	aspecto	mais	urbano	com	o	
surgimento	de	cidades,	surgiu	uma	“cultura	brasileira”	
caracterizada	pela	Arte	Barroca	e	pelo	Arcadismo	na	
Literatura.	As	demais	alternativas	estão	incorretas.			
	
Resposta	da	questão	68:	
	[E]	
	
Somente	a	proposição	[E]	está	correta.	Cabral	chegou	ao	
Brasil	em	Abril	de	1500.	Não	encontrando	riqueza	fácil	
(metais	e	especiarias),	o	Brasil	ficou	em	segundo	plano	
entre	1500	até	1530.	Em	1530,	Portugal	está	diante	de	um	
dilema:	colonizar	ou	perder	o	Brasil.	A	coroa	portuguesa	
enviou	para	o	Brasil	Martim	Afonso	de	Souza	visando	à	
colonização.	Em	1534,	o	Brasil	foi	dividido	em	capitanias	
hereditárias,	lotes	de	terras	entre	o	litoral	e	a	linha	de	
Tordesilhas.	Estas	terras	foram	doadas	aos	donatários	que	
eram	nobres	portugueses	incumbidos	de	iniciar	o	processo	
de	colonização.	Havia	dois	documentos	relativos	as	
capitanias	hereditárias,	a	“Carta	de	Doação”	que	consistia	
em	um	documento	que	dava	direito	ao	donatário	de	
explorar	a	sua	capitania	e	o	“Foral”	que	estabelecia	os	
direitos	e	deveres	dos	donatários.	Cabia	aos	donatários,	
entre	outros,	a	fundação	de	vilas	e	cidades	e	a	cobrança	de	
impostos.	A	questão	poderia	ser	mais	bem	elaborada	
através	de	um	texto	de	apoio	ou	uma	imagem.	As	demais	
alternativas	estão	incorretas.			
	
Resposta	da	questão	69:	
	[C]	
	
Somente	a	proposição	[C]	está	correta.	Ao	longo	do	
Segundo	Reinado,	1840-1889,	governo	de	D.	Pedro	II,	o	
produto	mais	importante	foi	o	café	que	começou	a	ser	
cultivado	em	larga	escala	no	Vale	do	Paraíba,	no	Rio	de	
Janeiro	no	século	XIX.	No	Vale	do	Paraíba,	a	sociedade	era	
bem	parecida	com	a	sociedade	do	Brasil	Colonial,	ou	seja,	
uma	elite	agrária	e	seu	latifúndio	com	escravos	cultivando	
um	produto	que	vai	para	o	mercado	externo.	Para	a	
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historiadora	Maria	Sylvia	de	Carvalho	e	Franco,	não	
imperou	naquela	região	uma	sociedade	de	classes,	pois	a	
presença	de	escravo	inibiu	a	participação	direta	dos	
homens	livres	e	pobres	na	economia	de	exportação	da	
sociedade	cafeeira.	As	demais	alternativas	estão	incorretas.			
	
Resposta	da	questão	70:	
	[D]	
	
A	alternativa	[D]	está	correta.	A	Guerra	do	Paraguai,	1865-
1870,	foi	um	divisor	de	águas	na	história	do	exército	
brasileiro.	A	partir	deste	conflito,	a	corporação	ganhou	
consciência	de	sua	importância	para	a	nação	e	assumiu	o	
ideal	de	“salvador	da	pátria”.	Os	políticos	denominados	de	
“casacas”	criticaram	esta	nova	postura	do	exército	que	
eram	os	“fardados”.	Assim,	os	jovens	oficiais	apoiados	em	
um	ideário	positivista	criticou	a	monarquia	e	se	
aproximaram	de	ideias	republicanas.	A	politização	de	parte	
do	exército	foi	fundamental	para	derrubar	a	monarquia	e	
implantar	a	República.	Vale	afirmar	que	os	dois	primeiros	
presidentes	do	Brasil	República	foram	militares.	As	
proposições	[A],	[B],	[C]	e	[E]	estão	incorretas.	Não	havia	
unidade	entre	o	exército.	Não	ocorreram	rebeliões	
republicanas	nas	últimas	décadas	do	império.	Não	havia	um	
projeto	militar	de	implantar	uma	ditadura,	o	próprio	
Deodoro	era	monarquista.	A	proclamação	da	República	não	
foi	obra	dos	civis	e	sim	dos	militares.			
	
Resposta	da	questão	71:	
	[C]	
	
Somente	a	proposição	[C]	está	correta.	O	AI-5,	Ato	
Institucional	Número	5,	criado	no	dia	13	de	Dezembro	de	
1968	no	governo	de	Costa	e	Silva,	pode	ser	considerado	um	
golpe	dentro	do	golpe.	Caracteriza	o	auge	da	ditadura	
militar	fechando	o	congresso	por	tempo	indeterminado,	
cassou	mandatos	de	políticos,	lideranças	políticas	e	
estudantis	foram	exiladas,	foi	abolido	o	Estado	de	Direito.	
São	os	“anos	de	chumbo”	caracterizado	pelo	“ame-o	ou	
deixe-o”.	O	governo	de	Médici,	1969-1974,	foi,	sem	dúvida,	
o	período	de	maior	truculência	praticado	pelo	governo	
militar.	As	demais	alternativas	estão	incorretas.	O	AI-5	não	
visava	estimular	o	aumento	de	protestos	contra	o	regime	e	
não	foi	uma	tentativa	de	frear	o	avanço	dos	militares	e	sim	
de	aumentar	seu	poder.			
	
Resposta	da	questão	72:	
	[D]	
	
Somente	a	proposição	[D]	está	correta.	Na	Europa	no	fim	
do	século	XIX	e	início	do	século	XX	imperava	o	pensamento	
positivista	caracterizado	por	grandes	avanços	na	ciência	e	
tecnologia.	As	ideias	positivistas	foram	importantes	no	
Brasil	para	derrubar	a	Monarquia	e	implantar	a	República.	
O	presidente	do	Brasil	Rodrigues	Alves,	o	prefeito	do	Rio	de	
Janeiro	e	o	médico	Oswaldo	Cruz	trabalharam	para	
modernizar	o	Rio	de	Janeiro.	A	capital	do	Brasil	era	uma	
cidade	suja	e	arcaica	que	guardava	muito	do	estilo	colonial.	

A	proposta	era	melhorar	a	cidade	derrubando	prédios	
antigos,	construções	arcaicas	e	fazer	do	Rio	de	Janeiro	uma	
Paris	tropical	com	um	novo	cenário	urbano,	inserir	a	vacina	
obrigatória	para	erradicar	epidemias	como	a	varíola.	Neste	
cenário	ocorreu	a	Revolta	da	Vacina	com	a	manifestação	da	
população	do	Rio	de	Janeiro	contra	as	medidas	adotadas	
pelas	autoridades.	As	demais	alternativas	estão	incorretas.	
A	questão	poderia	ser	mais	bem	elaborada	com	a	utilização	
de	um	bom	texto	ou	uma	imagem	daquele	contexto	
histórico.			
	
Resposta	da	questão	73:	
	[B]	
	
Somente	a	proposição	[B]	está	correta.	A	sociedade	
europeia	no	período	medieval	estava	dividida	em	três	
estamentos	ou	estados,	cada	um	tinha	a	sua	função	dentro	
da	sociedade.	O	clero	era	composto	pelos	membros	da	
Igreja	católica	com	a	função	religiosa,	de	amparo	espiritual,	
os	servos	não	possuíam	terras	e	trabalhavam	pagando	
pesados	impostos	para	manter	a	sociedade.	No	meio	da	
pirâmide	social	estavam	os	nobres	com	seus	títulos	e	
brasões,	entre	eles	havia	os	cavaleiros	que	defendiam	os	
interesses	da	Igreja	e	do	rei.		Havia	o	código	da	cavalaria,	
um	regimento	moral	que	norteava	a	ação	dos	cavaleiros,	
que	se	caracterizava	pela	força	e	coragem.	A	questão	
poderia	ter	uma	imagem	ou	um	texto	de	apoio.	As	demais	
alternativas	estão	incorretas.			
	
Resposta	da	questão	74:	
	[B]	
	
Somente	a	proposição	[B]	está	correta.	Cristóvão	Colombo,	
um	italiano	que	viajou	representando	a	coroa	espanhola,	
chegou	à	América	em	1492.	Na	Europa	estavam	se	
formando	os	Estados	Nacionais	através	de	uma	aliança	
entre	rei	e	burguesia.	Estes	Estados	necessitavam	de	
muitos	recursos	para	montar	e	equipar	exército,	montar	e	
equipar	a	marinha	bem	como	manter	a	burocracia	estatal.	
Assim,	havia	os	interesses	econômicos	nas	grandes	
navegações,	ou	seja,	necessidade	de	metais	preciosos	e	
outras	riquezas	fáceis.	Havia	no	imaginário	europeu	a	
existência	de	um	reino	cristão	no	oriente	associado	à	
riqueza	e	ao	paraíso.	Nutrido	deste	imaginário,	Colombo	
chegou	à	América	e	se	deparou	com	outra	realidade,	as	
peculiaridades	dos	nativos	da	América	Central.	As	demais	
alternativas	estão	incorretas.			
	
Resposta	da	questão	75:	
	[D]	
	
Somente	a	proposição	[D]	está	correta.	Portugal	foi	o	
pioneiro	nas	Grandes	Navegações	iniciando	em	1415	com	a	
tomada	de	Ceuta	no	norte	da	África.	As	Navegações	
Portuguesas	foram	exaltadas	pela	obra	de	Luís	Vaz	de	
Camões,	“Os	Lusíadas”.	Apesar	deste	pioneirismo	
empreendedor	de	Portugal,	a	nação	ibérica	entrou	em	
grave	crise	econômica	nos	séculos	XVIII	e	XIX	levando	o	
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grande	poeta	português	Fernando	Pessoa	a	refletir	se	valeu	
a	pena	os	esforços	das	Grandes	Navegações	considerando	o	
sofrimento	e	morte	que	ocorreram	naquele	cenário.	O	
poeta	conclui	brilhantemente	que	“tudo	vale	a	pena	
quando	a	alma	não	é	pequena”.	As	demais	alternativas	
cometem	graves	equívocos	históricos.	Portugal	não	se	
transformou	em	grande	potência.	A	crença	religiosa	não	foi	
o	motor	que	impulsionou	as	Grandes	Navegações.	Não	
ocorreu	apoio	aos	familiares	dos	navegadores	e,	em	muitos	
casos,	nem	aos	navegadores.			
	
Resposta	da	questão	76:	
	[B]	
	
Somente	a	proposição	[B]	está	correta.	Em	1815	Napoleão	
foi	derrotado	de	forma	definitiva	na	famosa	batalha	de	
Waterloo.	Foi	necessário	fazer	um	grande	congresso	
continental	para	refazer	o	mapa	da	Europa	(uma	vez	que	
Napoleão	conquistou	um	grande	império	na	Europa)	e	
retornar	as	monarquias,	ou	seja,	deixar	a	Europa	como	
estava	até	o	contexto	da	Revolução	Francesa.	Legitimidade,	
restauração	e	equilíbrio	foram	as	palavras	chaves	deste	
congresso.	Inglaterra,	Rússia,	Prússia	e	Áustria	foram	bem	
sucedidas,	pois	conquistaram	territórios.	Assim,	foi	criada	a	
“Santa	Aliança”,	um	braço	armado	do	congresso	de	Viena	
para	fazer	valer	a	vontade	dos	países	exitosos.	As	demais	
alternativas	estão	incorretas.	A	questão	poderia	ser	mais	
bem	elaborada	com	a	utilização	de	um	bom	texto	ou	
imagem	caracterizando	o	período.			
	
Resposta	da	questão	77:	
	[E]	
	
Somente	a	proposição	[E]	está	correta.	Auschwitz	foi	um	
grande	campo	de	concentração	localizado	no	sul	da	
Polônia,	região	dominada	pelo	III	Reich.	Considerado	um	
grande	símbolo	do	holocausto,	morreram	neste	campo	de	
concentração	mais	ou	menos	um	milhão	e	trezentas	mil	
pessoas	sendo	a	grande	maioria	de	judeus	no	contexto	da	
Segunda	Guerra	Mundial.	A	rotina	no	campo	de	
concentração	feria	todos	os	princípios	dos	direitos	
humanos,	muita	humilhação,	privação	de	alimentos,	
angústia	e	submissão	conforme	citação	do	autor.	As	demais	
alternativas	estão	incorretas.	Não	há	o	reconhecimento	da	
própria	culpa	por	parte	do	prisioneiro.	Não	havia	
tratamento	digno	dentro	do	campo	de	concentração.			
	
Resposta	da	questão	78:	
	[D]	
	
Somente	a	proposição	[D]	está	correta.	Lênin	e	Trotsky	
lideraram	a	Revolução	Russa	em	outubro	de	1917	com	
ideias	comunistas	apoiadas	no	pensamento	de	Marx.	O	
comunismo	soviético	foi	caracterizado	por	uma	excessiva	
centralização	do	poder	nas	mãos	do	Estado.	Foi	implantado	
o	comunismo	de	guerra,	1918-1921,	com	a	estatização	dos	
meios	de	produção.	O	comunismo	de	guerra	foi	implantado	
em	um	contexto	de	guerra	civil	entre	brancos	(não	

comunistas)	e	vermelhos	(comunistas)	e,	desta	forma,	a	
política	não	foi	bem	sucedida.	Lênin,	em	1921,	criou	a	NEP	
(Nova	Política	Econômica)	mesclando	elementos	
comunistas	e	capitalistas	para	recuperar	a	economia.	
Segundo	Lênin,	era	preciso	“dar	um	passo	para	trás	para	
depois	dar	dois	passos	para	frente”.	As	alternativas	[A],	[B],	
[C]	e	[E]	estão	incorretas.	Não	ocorreu	a	conciliação	entre	
facções	socialdemocráticas	para	a	revolução	de	outubro	de	
1917	na	Rússia.	Em	1921	com	a	adoção	da	NEP,	Lênin	não	
adotou	o	capitalismo	liberal	como	modo	de	produção	
hegemônico.	O	comunismo	de	guerra	foi	anterior	a	
implantação	da	NEP.			
	
Resposta	da	questão	79:	
	[B]	
	
Somente	a	alternativa	[B]	está	correta.	A	Marcha	para	o	
Oeste	que	ocorreu	nos	EUA,	sobretudo,	na	primeira	metade	
do	século	XIX	aumentou	muito	a	rivalidade	entre	o	Norte	e	
o	Sul	das	Treze	Colônias.	O	Norte	defendeu	o	
protecionismo	e	o	trabalho	livre	assalariado	enquanto	o	Sul	
propugnou	o	livre	cambismo	e	o	regime	escravista.	O	
Acordo	de	Mississipi	de	1820	rezava	que	os	novos	estados	
norte	americanos	surgidos	no	contexto	da	expansão	para	o	
oeste	dependeria	de	sua	localização	geográfica	para	ser	
escravista	ou	livre	assalariado.	O	acordo	foi	rompido	e	
surgiu	a	Compromisso	Clay	no	qual	os	novos	estados	
poderiam	escolhes	seu	regime	de	trabalho.	O	sul,	
escravista,	começou	a	levar	desvantagem	(os	novos	estados	
estavam	se	vinculando	à	União)	e	ficou	temeroso	de	que	o	
congresso	acabasse	com	a	escravidão.	Estas	diferenças	
entre	o	Norte	e	o	Sul	culminaram	na	Guerra	de	Secessão	ou	
a	Guerra	Civil	que	ocorreu	entre	1861-1865.			
	
Resposta	da	questão	80:	
	[A]	
	
O	texto	de	Jacques	Le	Goff	afirma	que	as	Cruzadas	
contribuíram	para	reforçar	a	unidade	cristã	ocidental	bem	
como	a	autoridade	do	papa.	Tal	ideia	se	confirma	através	
da	famosa	“Querela	das	Investiduras”	que	colocou	em	
conflito	Henrique	IV,	imperador	do	sacro	Império	Romano	
germânico,	e	o	Papa	Gregório	VII.	O	conflito	se	deu	por	
conta	da	nomeação	de	bispos	que	era	realizada	dentro	do	
Sacro	Império	Romano	Germânico.	Na	Concordata	de	
Worms,	em	1122,	prevaleceu	o	poder	papal	sobre	o	poder	
temporal	do	imperador.	Somente	a	proposição	[A]	está	
correta.	As	proposições	seguintes	estão	incorretas.	Os	
cristãos	não	conquistaram	definitivamente	à	Palestina.	Não	
aumentou	o	poder	dos	reis	e	imperadores.	Não	ocorreu	a	
separação	entre	a	esfera	religiosa	e	política.			
	
Resposta	da	questão	81:	
	[B]	
	
Ao	longo	da	República	Romana,	509-27	a.C,	e	início	do	
Império	ocorreu	o	processo	de	expansão	romana	
constituindo	um	grande	império	(o	mare	nostrum	romano).	
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Foi	necessária	uma	rede	de	estradas,	pontes,	aquedutos	
para	interligar	as	províncias	com	a	capital	Roma	facilitando	
a	comunicação	e	a	administração.	Neste	sentido,	o	Estado	
Romano	necessitou	de	muitos	recursos	para	investir	nesta	
infraestrutura	do	império	e,	assim,	muitos	impostos	foram	
criados	para	aumentar	a	receita.	Para	atender	esta	
demanda	social	de	comunicação,	a	engenharia	civil	ganhou	
destaque	e	projeção	no	fim	da	República	e	no	Império	
Romano.	Somente	a	proposição	[B]	está	correta.	As	demais	
alternativas	cometem	equívocos	considerando	que	não	
foram	apenas	obras	de	cunho	religioso	que	foram	
financiadas	com	recursos	públicos.	Havia	uma	rede	de	
comunicação	para	facilitar	a	cobrança	de	impostos.			
	
Resposta	da	questão	82:	
	[C]	
	
Somente	a	alternativa	[C]	está	correta.	No	Baixo	Império	
Romano,	séculos	III,	IV	e	V,	o	império	entrou	em	declínio	
devido	à	crise	escravista	que	acabou	engendrando	uma	
crise	generalizada,	economia,	política,	militar,	
administrativa.	Neste	contexto	crítico	ocorreram	as	
invasões	dos	bárbaros	germânicos	sobre	as	fronteiras	
europeias	do	império	romano	necessitando,	então,	de	mais	
gastos	militares	exatamente	quando	o	Império	estava	em	
crise.	As	proposições	[A],	[B],	[D]	e	[E]	estão	incorretas.	
Neste	contexto	o	império	já	havia	expandido.	Não	retomou	
o	politeísmo.	Não	havia	anseios	expansionistas	no	Baixo	
Império,	pois	já	havia	ocorrido	ao	longo	do	período	
republicano	e	no	início	do	império.	As	Guerras	Púnicas,	
Roma	contra	Cartago,	ocorreram	na	República	Romana.			
	
Resposta	da	questão	83:	
	[A]	
	
Somente	a	proposição	[A]	está	correta.	Na	imagem	
Juscelino	Kubitschek	foi	associado	ao	bandeirantismo	
paulista	dos	séculos	XVII	e	XVIII	que	contribuiu	para	ampliar	
o	território	brasileiro.	A	proposta	da	imagem	é	vincular	a	
figura	de	Juscelino	Kubitschek	a	integração,	modernização	e	
desenvolvimento	do	Brasil	que	foram	as	prioridades	do	
“Plano	de	Metas”	de	JK.	A	construção	de	Brasília	seria	a	
meta	síntese	deste	projeto	do	político	do	PSD.	As	demais	
alternativas	não	têm	nenhuma	conexão	com	a	imagem.			
	
Resposta	da	questão	84:	
	[D]	
	
A	alternativa	[D]	está	correta.	Na	campanha	presidencial	de	
1960,	havia	uma	chapa	formada	pelo	candidato	a	
presidente	marechal	Teixeira	Lott,	do	Partido	Social	
Democrata	(PSD)	e,	seu	candidato	à	vice-presidente	João	
Goulart,	do	Partido	Trabalhista	Brasileiro	(PTB).	Se	ambos	
tivessem	ganhado	a	eleição	(somente	João	Goulart	foi	
eleito	como	vice-presidente	e	o	vencedor	do	pleito	eleitoral	
foi	Jânio	Quadros)	teria	dado	continuidade	à	coligação	PSD-
PTB	que	tanto	caracterizou	a	República	Liberal	Populista,	
1946-1964	(principalmente	no	governo	de	JK,	1956-1960).	

No	cartaz	a	coligação	é	representada	por	Vargas	do	PTB	e	
JK	do	PSD.	As	proposições	[A],	[B],	[C]	e	[E]	estão	incorretas.	
Vargas	suicidou	em	agosto	de	1954,	anterior	à	eleição	de	
1960.	A	candidatura	de	Lott	não	tinha	como	prioridade	
alertar	para	o	risco	iminente	do	golpe	militar.			
	
Resposta	da	questão	85:	
	[A]	
	
Somente	a	proposição	[A]	está	correta.	Entre	as	polis	
gregas,	denominadas	de	cidades	estados,	Esparta	foi	
caracterizada	pelo	militarismo,	a	formação	guerreira	de	
seus	habitantes	e	o	conservadorismo	(não	evoluiu	no	
campo	da	política).	Neste	sentido,	diferente	de	Atenas,	
Esparta	não	possuía	uma	vocação	marítima,	não	conheceu	
a	democracia,	não	tinha	uma	vocação	para	o	debate	
filosófico.	Entre	as	cidades	estados	gregas	da	antiguidade,	
Esparta	é	a	que	mais	se	assemelha	a	Roma	no	que	diz	
respeito	ao	militarismo.	As	demais	alternativas	estão	
incorretas.			
	
Resposta	da	questão	86:	
	[D]	
	
Somente	a	proposição	[D]	está	correta.	A	história	de	Roma	
na	antiguidade,	sobretudo	no	período	da	República,	509-
27ac,	foi	pautada	pela	expansão	territorial	e	a	conquista	de	
outros	povos.	Desta	forma,	Roma	montou	um	grande	
exército	para	atender	esta	demanda	expansionista.	Exigia	
de	seus	aliados,	tropas	para	fortalecer	o	exército	e	não	
dinheiro.	Primeiramente,	Roma	dominou	a	Itália	e,	através	
das	Guerras	Púnicas	contra	Cartago,	acabou	dominando	o	
mar	mediterrâneo	(o	mare	nostrum	romano)	montando	um	
grande	império.	Esta	expansão	romana	provocou	uma	série	
de	transformações	que	levaram	ao	fim	da	república	
romana.	As	demais	alternativas	estão	incorretas.			
	
		
	


