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Escolha  a  única  alternativa correta,  dentre as opções apresentadas, que responde ou com-
pleta cada questão, assinalando-a, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no Cartão de
Respostas.

Questões de História

33 A partir da eleição pelo Colégio Eleitoral do Presidente Tancredo Neves, em 1985, inicia-se um
novo período republicano brasileiro, que alguns autores chamam de Nova República.

Sobre esse período, assinale a única resposta que associa corretamente uma característica
do governo ao respectivo governante.

[A] No dia de sua posse , Fernando Collor de Mello confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava
no país.

[B] No governo do Presidente Itamar Franco, restabeleceu-se o cruzeiro como moeda nacional, extin-
guindo-se o cruzado.

[C] Alguns meses após assumir a Presidência da República, Fernando Henrique Cardoso anunciou o
Plano Real, o qual passou a vigorar no País em 1º de julho de 1994.

[D] Fernando Henrique Cardoso, na campanha eleitoral, expunha uma imagem de político renovador,
preocupado em caçar “marajás”.

[E] No dia 2 de outubro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumiu, governando interinamente,
até 29 de dezembro, quando o Congresso Nacional declarou vaga a presidência, por falecimento de Tancredo
Neves.

34 Nos primeiros anos da década de 1930, o mundo assistiu a uma grave crise econômica que
atingiu boa parte do mundo capitalista. Para combatê-la o governo dos Estados Unidos da América
adotou um conjunto de medidas que ficou conhecido como New Deal. Esse programa

[A] diminuiu a intervenção do Estado na economia.
[B] aumentou a intervenção do Estado na economia.
[C] retirou a presença do Estado da economia.
[D] tornou a economia americana mais liberal.
[E] provocou a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, dando origem ao episódio que ficou

conhecido como a “quinta-feira negra”.

35 Leia as afirmações abaixo.

I- Permitiu o acesso à cidadania a todos os norte-americanos.
II- Abalou o prestígio do rei na Inglaterra e provou que era possível fazer valer a soberania

popular.
III- Trouxe prejuízos aos povos indígenas, pois suas terras, localizadas em sua maior parte a

oeste do Mississipi, passaram a ser atacadas pelos proprietários de terra e comerciantes de peles
de origem europeia.

IV- Propiciou a abolição da escravidão nos Estados Unidos.

São repercussões imediatas da independência norte-americana

[A] as afirmações I, II, III e IV.                                         [B] apenas as afirmações I e II.
[C] apenas as afirmações II e III.                                      [D] apenas as afirmações II e IV.
[E] apenas as afirmações III e IV.

36 Durante o período conhecido por “República Velha”, para assegurar a manutenção do contro-
le das oligarquias sobre a vida política do país foi criada pelo(a)(s)

[A] Congresso Nacional a Comissão de Verificação de Poderes.
[B] Governo Federal a Guarda Nacional, composta de grandes proprietários rurais, que recebiam o

título de coronéis.
[C] presidentes estaduais, verdadeiros exércitos que impunham a vontade popular contra a vontade

política dos governantes.
[D] Presidente da República, Prudente de Morais, primeiro presidente civil e paulista, a política café-

com-leite.
[E] Constituição dos Estados Unidos do Brazil, o voto de cabresto, que permitia transparência na

escolha dos candidatos por parte do eleitor.
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41 “O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de
recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo da ____________ na
Revolução Industrial”.(BOULOS Jr, p.421)

Das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é:

[A] Alemanha
[B] Holanda
[C] Itália
[D] Inglaterra
[E] Espanha

40 Após cerca de 3 (três) anos de intensos combates e milhões de baixas, em julho de 1953, foi
assinado o Armistício de Pan-munjom, que confirmou a divisão da Coreia.

Leia as afirmações abaixo.

I – O Armistício de Pan-munjom, selou a paz definitiva entre as duas Coreias e os Estados
Unidos.

II – O conflito iniciou-se com um ataque surpresa de tropas da República Popular da Coreia,
ao vizinho do sul, em junho de 1950.

III – O Armistício de Pan-munjom acirrou as diferenças ideológicas entre os Estados Unidos
(capitalista) e a União Soviética (socialista), dando início à Guerra Fria.

IV – Durante o conflito, o Conselho de Segurança da ONU autorizou o envio de tropas interna-
cionais para a região, sob o comando do general estadunidense Douglas MacArthur.

Estão corretas
[A] as afirmativas I, II, III e IV.                                         [B] apenas as afirmativas I e II.
[C] apenas as afirmativas II e III.                                      [D] apenas as afirmativas II e IV.
[E] apenas as afirmativas I e III.

39 Uma das características que podemos reconhecer no sistema feudal europeu

[A] é a organização da sociedade feudal em dois grupos bem definidos: os senhores e os escravos.
[B] são os ideais de honra e fidelidade oriundos da sociedade islâmica.
[C] é a obrigação anual de corveia e o pagamento da talha e banalidades como obrigações de servos

aos senhores feudais.
[D] é o dinamismo econômico, voltado para o comércio entre feudos vizinhos.
[E] são as relações escravocratas de produção.

38 O absolutismo desenvolveu-se no ocidente europeu durante a Idade Moderna (séculos XV ao
XVIII), favorecido, principalmente, pela(o)(s):

[A] falta de freio nas concepções morais e nos costumes da época.
[B] fortalecimento da Igreja Católica e pelos lucros auferidos pelas vitórias dos cruzados.
[C] formação dos estados nacionais e transferência do eixo econômico do Oceano Atlântico para o

Mar Mediterrâneo.
[D] riquezas obtidas pelos reis europeus na América, África e Ásia.
[E] reforma protestante e transferência do eixo econômico do Oceano Atlântico para o Mar Mediterrâ-

neo.

37 No início do século XIX, Napoleão Bonaparte ordenou a ocupação de Portugal, motivando com
isso a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Esse evento desencadeou primeiramente a(o)

[A] Conjuração Baiana.
[B] abdicação de D. Pedro I.
[C] elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves.
[D] introdução das ideias revolucionárias francesas no Brasil.
[E] estabelecimento do Pacto Colonial.
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(A)I e IV são características do nacionalismo de Vargas, e II e III são características do nacionalismo
desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek.

(B)I e IV são características do nacionalismo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, e II e III
são características nacionalismo de Vargas.

(C)I e III são características da industrialização com limitação da remessa de lucros de Juscelino
Kubitschek, e II e IV são características do nacionalismo limitado de Getúlio.

(D)I e III são características da política industrial de Getúlio Vargas no pós-II Guerra Mundial, e II e IV
correspondem ao nacionalismo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek.

(E)I, III e IV são características da política industrial de Juscelino Kubitschek incluídas no Plano de
Metas, e a característica II pertence ao nacionalismo pragmático de Getúlio Vargas.

44

I- O Estado devia associar-se ao capital privado nacional e estrangeiro, para promover a
industrialização acelerada do país.

II- O Estado devia intervir na economia, controlando as indústrias de base e os setores de
energia, comunicações e transporte.

III- O governo devia limitar a remessa de lucros.
IV- O governo buscava atrair capitais estrangeiros, concedendo às empresas multinacionais

facilidades para importar maquinário e isenção de impostos por vários anos.

Leia as afirmações abaixo relacionadas ao Brasil.

Pode-se afirmar que as medidas

42 “Os primeiros trinta anos da História do Brasil são conhecidos como período Pré-Colonial.
Nesse período, a coroa portuguesa iniciou a dominação das terras brasileiras, sem no entanto,
traçar um plano de ocupação efetiva, […] A atenção da burguesia metropolitana e do governo
português estavam voltados para o comércio com o Oriente, que desde a viagem de Vasco da
Gama, no final do século XV, havia sido monopolizado pelo Estado português. […] O desinteresse
português em relação ao Brasil estava em conformidade com os interesses mercantilistas da épo-
ca, como observou o navegante Américo Vespúcio, após a exploração do litoral brasileiro, pode-
se dizer que não encontramos nada de proveito”.(Berutti,2004)

[A]  desinteresse português pelo Brasil nos primeiros anos de colonização, deu-se em decorrência dos
tratados comerciais assinados com a Espanha, que tinha prioridade pela exploração de terras situadas a
oeste de Greenwich.

[B] maior distância marítima era a maior desvantagem brasileira em relação ao comércio com as
Índias.

[C] desinteresse português pode ser melhor explicado pela resistência oferecida pelos indígenas que
dificultavam o desembarque e o reconhecimento das novas terras.

[D] abertura de um novo mercado na América do Sul, ampliava as possibilidades de lucro da burguesia
metropolitana portuguesa.

[E] relativo descaso português pelo Brasil, nos primeiros trinta anos de História, explica-se pela
aparente inexistência de artigos (ou produtos) que atendiam aos interesses daqueles que patrocinavam as
expedições.

Sobre o período retratado no texto, pode-se afirmar que o(a)

43 A Revolução Francesa teve início em 1789. Neste processo a(o)
[A] Assembleia Nacional Constituinte, representando interesses das classes populares, foi responsá-

vel por abolir a escravidão, por acabar com os privilégios do clero e da nobreza e por instituir o voto
universal.

[B] partir de 1792, os girondinos deram início ao Período do Terror, executando milhares de pessoas
acusadas de serem contrarrevolucionários.

[C] Diretório foi um governo que conseguiu conciliar diferentes interesses, obtendo o apoio dos
jacobinos, através de medidas populares como o tabelamento de preços de alimentos, e da alta  burguesia,
estimulando o desenvolvimento da indústria de algodão.

[D] 18 Brumário foi um golpe de estado que recebeu o apoio de um grupo político-militar e foi
responsável por consolidar os interesses burgueses na França.

[E] Convenção Nacional teve início com a tomada da Bastilha, símbolo da arbitrariedade do poder real
e pôs fim ao absolutismo francês, limitando o poder do rei com a instauração de uma monarquia  constitu-
cional.
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