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

PROVA DE HISTÓRIA

[A] Rio Grande e Itamaracá.

[C] Santana e Ilhéus.

[E] São Vicente e Pernambuco.

35  Do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias, implantado em 1534, não alcançou os
resultados esperados pelos portugueses. Entre as poucas capitanias que progrediram e obtive-
ram lucros, principalmente com a produção de açúcar, estavam as de

 [B] São Vicente e Rio Grande.

[D] Maranhão e Pernambuco.

36

[A] conquista de Porto Calvo por Matias de Albuquerque.

[C] governo de Maurício de Nassau.

[E] Batalhas de Guararapes.

 Durante o período conhecido por União Ibérica, ocorreu o Embargo Espanhol ao comércio das
colônias portuguesas com os holandeses. Isto motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro
com a finalidade de romper o embargo e reativar as rotas comerciais entre o Brasil e a Europa. É
fato relacionado à primeira investida dos holandeses ao Brasil, ocorrida em 08 de maio de 1624, a
(o)(s)

[B] ocupação de Salvador.

 [D] fundação do Arraial do Bom Jesus.

37 Durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias
nacionais em grande parte da Europa. Desse processo resultou o absolutismo monárquico. Dentre
os argumentos usados para se justificar tal condição, havia um que definia o poder absoluto como
condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Assinale a alternativa abaixo que
apresenta o responsável por tal pensamento.

[A] Thomas Hobbes

 [C] John Locke

[E] Jacques Bossuet

 [B] Immanuel Kant

[D] Jean Le Rond D’ Alembert

33

[A] Manuel.             [B] João.          [C] Afonso Henriques.     [D] Dinis.            [E] Fernando.

Portugal foi um dos primeiros países europeus a pôr em prática uma eficiente centralização
político-administrativa. Em 1383, para solucionar problemas relacionados a sua sucessão dinásti-
ca e, também, para evitar a sua anexação pelo reino de Castela, deflagrou-se um movimento que
ficou conhecido como Revolução de Avis. Esta levou ao poder Dom

[A] I e II                 [B] I e III         [C] II e III                    [D] II e IV           [E] III e IV

No período do Renascimento, ocorreram mudanças significativas na produção cultural
europeia. Considerando:

I- o desenvolvimento da Teoria do Heliocentrismo
II- o desenvolvimento da imprensa
III- a estratificação da sociedade
IV- a ação dos mecenas
Assinale abaixo o item que apresenta os aspectos que influenciaram o aumento da produção

cultural renascentista, assim como da sua qualidade.

34
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[A] Leis Intoleráveis

[B] Lei do Chá

[C] Lei dos Alojamentos

[D] Lei do Selo

[E] Lei do Açúcar

38  A partir de 1764, o governo inglês adotou medidas que aumentaram a arrecadação fiscal e
restringiram a autonomia das 13 colônias norte-americanas. Nas alternativas abaixo, assinale a
medida que provocou o protesto dos representantes das 13 colônias que realizaram o Primeiro
Congresso da Filadélfia.

39 Procurando colocar em prática a politica de solidariedade esboçada no Congresso de Viena,
Alexandre I propôs, em 1815, a criação de uma organização militarizada, denominada Santa Alian-
ça entre as monarquias europeias tradicionais e cristãs. Participaram da Santa Aliança o

[A] Reino da Prússia, Império Francês e Império Britânico.

[B] Império Austríaco, Império Britânico e Reino da Prússia.

[C] Império da Rússia, Império Austríaco e Reino da Prússia.

[D] Império da Rússia, Império Francês e Império Britânico.

[E] Império Britânico, Império Austríaco e Império Francês.

40 Quase duas décadas depois da Conjuração Baiana, durante a estada da Família Real portu-
guesa no Brasil e o governo de D. João VI, ocorreu um levante emancipacionista em Pernambuco
que ficaria conhecido como Revolução Pernambucana. Um dos motivos desta revolta foi

[A] o fim do monopólio comercial de Portugal sobre a colônia.

[B] a grande seca de 1816.

[C] a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves.

[D] a liberação da atividade industrial no Brasil.

[E] a cobrança forçada de impostos atrasados.

41

[A] I e II                [B] II e IV            [C] II e III                [D] I e IV           [E] III e IV

Em 1834, numa tentativa de harmonizar as diversas forças em conflito no País, grupos políti-
cos, como o dos moderados, promoveram uma reforma na Constituição do Império, mediante a
promulgação do Ato Adicional. Observe os enunciados abaixo.

I- Criação do Conselho de Estado.
II- Criação das Assembleias Legislativas provinciais.
III- A regência deixava de ser trina para se tornar una.
IV- Fundação do Clube da Maioridade.

Assinale a opção em as afirmativas estão  relacionadas ao Ato Adicional.
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  Final da Prova de História

O início do período republicano no Brasil foi marcado por uma série de conflitos que culmina-
ram com a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Abaixo estão listados atos e
fatos relacionados a nossa história.

I- Modelo econômico agroexportador.
II- Comissão Verificadora de Poderes.
III- Possibilidade do Presidente nomear Interventores estaduais.
IV- Criação da Consolidação das Leis Trabalhistas.

Assinale a opção que apresenta elementos relacionados à Primeira República.

[A] I e II                [B] I e III             [C] II e III                [D] II e IV          [E] III e IV

42

No início do século XX, os trabalhadores brasileiros se organizaram para defenderem seus
direitos. Duas ideologias oriundas do século XIX predominavam nesta época: o comunismo e o
anarquismo. Avalie as afirmações abaixo.

I- Defendia a conquista do Estado e o estabelecimento de uma ditadura.
II- Era contraria a existência do Estado.
III- Valorizava o partido politico como meio de organizar as lutas.
IV- Não concordava com as eleições pois viam nestas um meio de manipulação do povo.

A opção que apresenta os fatos relacionados à doutrina do Anarquismo é

43

[A] I e II.
[B] II e IV.
[C] I e IV.
[D] II e III.
[E] I e III.

44 Entre 1945 e 1964, existiam no Brasil dois projetos de Nação que disputavam a preferência
dos eleitores, o nacional estatismo, liderado por Getúlio Vargas, e o liberalismo conservador, lide-
rado por Carlos Lacerda. Avalie as informações abaixo listadas.

I- O Estado devia intervir na economia.
II- Abertura total às empresas e aos capitais estrangeiros.
III- O Brasil deveria alinhar-se com os EUA incondicionalmente.
IV- Criação das empresas estatais em áreas estratégicas.

A alternativa que apresenta propostas do liberalismo conservador é

[A] I e II.
[B] I e III.
[C] II e III.
[D] II e IV.
[E] III e IV.
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