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01. A Revolução Industrial é considerada um conjunto de transformações ocorridas nos séculos XVIII e XIX, abrangendo a indústria, a agricultura, os 

transportes, as finanças, o comércio e as comunicações. Assinale o processo que NÃO pode ser considerado integrante desse conjunto de transformações. 

A) A concentração da propriedade da terra e a implantação de melhorias técnicas na produção agrícola. 
B) A substituição do sistema manufatureiro de produção pelo trabalho doméstico familiar. 

C) A modernização dos sistemas de transporte e de comunicações com a utilização do ferro e, mais tarde, do aço 

D) O surgimento de novas reações de trabalho, com destaque para o assalariamento da mão-de-obra. 
 

02. "Movimento intelectual, o Iluminismo, apesar das diversidades de leituras que lhe são contemporâneas, conservou uma grande certeza quanto à 

racionalidade do mundo e do homem." (Francisco Falcon) 
O movimento Iluminista, no século XVIII, representou a: 

A) Crítica ao desenvolvimentismo científico, fundamentada  nos dogmas do pensamento religioso católico. 

B) Justificativa da dominação do homem pelo homem, representada nas práticas escravistas. 
C) Defesa da teocracia  pontifícia, frente aos abusos cometidos pela monarquia absoluta. 

D) Afirmação das ideias do progresso e natureza, o que permitiu o avanço do conhecimento racional. 

 
03. Portugal inicia a colonização do Brasil, que começa a se efetivar em 1530,  e que deveria ser um ‘bom negócio’, convertendo-se no pioneiro da exploração 

agrícola da América e, para tanto, optou: 

A) Pela produção, visando ao mercado europeu, de cana-de-açúcar, em latifúndios, com trabalho escravo. 
B)  Pela produção de fumo e algodão, em regime de pequena propriedade e trabalho livre. 

C) Pelo extrativismo do pau-brasil, produto que interessava ao Estado e à burguesia, em regime de escambo com o indígena. 

D) Pela mineração, que, a exemplo da América Espanhola, atingia os objetivos da acumulação capitalista. 
 

04. Assinale a alternativa que representa uma característica da vida política brasileira na década de 1970. 

A) Implantação de nova ordem jurídico-institucional, marcada por: censura, repressão e suspensão das liberdades civis. 
B) Insatisfação social em função das novas diretrizes econômicas do processo de transição neoliberal. 

C) Implantação do populismo, marcado por: autoritarismo, desprezo às instituições políticas e presença de líderes carismáticos. 

D) Mobilização social em torno da nacionalização de empresas estrangeiras e da reforma agrária, propostas pelo Estado. 
 

05. A Revolução Francesa representou um marco da história ocidental pelo caráter de ruptura em relação ao Antigo Regime. Dentre as características da crise 

do Antigo Regime, na França está: 
A) a crescente mobilização do Terceiro Estado, liderado pela burguesia contra os privilégios do clero e da nobreza. 

B) o desequilíbrio econômico da França, decorrente da  Rev. Industrial. 

C) a retomada da expansão comercial francesa, liderada por Colbert. 
D) o apoio da monarquia às sucessivas rebeliões camponesas contrárias à nobreza. 

 

06. A Revolução Russa de outubro/novembro de 1917 implantou no país um regime socialista baseado nas ideias marxistas de Estado proletário. No entanto, 
além da classe operária, outro grupo social participou ativamente da luta pela queda do governo czarista, foi: 

A) a burguesia, buscando aumentar seu desenvolvimento com a ajuda francesa. 

B) o camponês, explorado, faminto e sofrendo os efeitos da 1.ª Grande Guerra. 
C) a intelectualidade, partidária da implantação do liberalismo econômico na Rússia. 

D) o clero, descontente com a influência do monge Rasputin nas decisões políticas. 

 
07. Sobre a conquista e colonização do Continente Africano no século XIX, (Neocolonialismo) , podemos afirmar que: 

A) A conquista do continente africano não reproduziu o genocídio provocado pelos europeus durante a colonização americana da Era Moderna. 

B) Apesar da exploração sofrida durante o neocolonialismo, os países africanos emergiram desse processo como nações civilizadas e estabilizadas. 
C) A razão e a ciência foram duas bandeiras utilizadas pelos povos europeus na imposição do neocolonialismo do século XIX na África. 

D) Os colonizadores europeus pretendiam mudar a condição de miséria dos povos africanos, contribuindo para a construção de uma África forte. 

 
08. Considerando a história do continente americano, assinale a afirmativa INCORRETA. 

A) A conquista da América promoveu uma desestruturação social e cultural entre as sociedades nativas, gerando um impacto significativo na demografia da 
região. 

B) Impactos biológicos, como as grandes epidemias, resultantes do contato entre ameríndios e colonizadores, contribuem para a explicação da variação 

populacional verificada na América. 
C) O crescimento populacional, verificado a partir do século XVIII, pode ser relacionado à migração de europeus, ao tráfico de africanos e ao processo de 

adaptação dos ameríndios. 

D) Os ritmos de trabalho impostos pela colonização foram o elemento responsável pelo decréscimo da população, verificado em todo o período de colonização 
até a história recente da América. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

09. O período compreendido entre 1865 e 1870 foi marcado pelas questões externas. A mais importante, no final, comandada pelo Conde D’Eu e Duque de 
Caxias, foi: 

A) A Confederação do Equador, que teve como mártir e herói Frei Caneca.  

B)  A Conjuração "dos Alfaiates", inspirada nos documentos da Revolução Francesa, mas sem grandes heróis, pois seus participantes eram pobres mulatos da 
Bahia.  

C) A Guerra contra o Paraguai, pela Tríplice Aliança – Brasil, Áustria e Argentina – sob o comando do Conde D'Eu.  

D) A Guerra contra o Paraguai – ou melhor, contra o ditador Francisco Solano Lopez – que dizimou a população paraguaia e na qual o Conde D’Eu e Duque 
de Caxias deixaram uma triste memória, por ordenar a decapitação de crianças, velhos e mulheres.  

 

10. Assinale a opção que apresenta uma característica comum a todas as revoltas ocorridas no Brasil, no período Regencial. 
A) De cunho liberal, pregavam a extensão da liberdade às populações escravas presentes no território brasileiro. 

B) Defenderam uma política protecionista do governo imperial em relação aos produtos agropecuários. 

C) Foram movimentos articulados pelas elites provinciais, não contando com a participação popular. 
D) Representaram a emergência dos interesses autonomistas e regionalistas, sufocados pela constituição federal. 

 

11. As três afirmações abaixo referem-se ao contexto histórico do reconhecimento da Independência Brasileira  em 1822. 
I. A abertura dos portos às nações amigas e os Tratados de 1810 acabaram com o monopólio colonial português no Brasil. A maior beneficiária destas medidas 

foi a Inglaterra, que passou a ter o mercado brasileiro como o maior consumidor de seus produtos industrializados; 

II. Para o reconhecimento, formalizado em 1825, Portugal exigiu do Brasil uma compensação de 2 milhões de libras. 
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III. Uma importante condição imposta pela Inglaterra nas negociações com o Brasil foi a promessa de extinção imediata do tráfico de escravos africanos, 
condição que, embora gerasse discordâncias, acabou por ser plena e imediatamente aceita. 

Assinale a alternativa correta: 
A) se apenas I é correta.             B) se apenas II é correta. 

C) se apenas I e II é correta.       D) se I, II e III são corretas. 

 
12. D. Pedro I outorgaria (impunha) ao Brasil a sua primeira Constituição. A Constituição brasileira de 1824, que estabelecia caráter autoritário para o 

imperador, ficou caracterizada pelo(a):  

A) Imposição do Poder Moderador e do voto censitário, permitindo que votassem apenas os eleitores com renda anual superior a cem mil réis. 
B) Estabelecimento do “voto universal” e aberto para os homens, excluindo porém, os mendigos, os padres e os menores de 21 anos. 

C) Nos estados haveria autonomia jurídica e seriam de suas responsabilidade a  elaboração dos Códigos Civil e Penal. 

D) Manutenção do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, cujas funções passaram a serem igualmente divididas com o poder Executivo. 
 

 

13. Sobre o fenômeno do Coronelismo, muito presente no Brasil, principalmente na República Velha, das alternativas abaixo, assinale a falsa: 

A) No Brasil atual, ainda presenciamos de forma clara os resquícios do coronelismo.  

B) O Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro eram os dois partidos mais organizados da República Velha e conseguiram se alternar no 

poder graças a uma maquina eleitoral montada, que controlava os votos e os eleitores 
C) A base da política dos governadores da República Velha é o coronelismo, uma vez que os coronéis exerciam um grande poder sobre seus parentes, 

agregados e moradores locais; controlavam, pela força ou coação, uma grande parcela do eleitorado.  

D) O Governo Federal aproveitava-se do controle dos votos dos trabalhadores do campo. Havia ligações políticas entre o Governo Federal, o Estadual e os 
coronéis. O órgão-chave foi a Comissão de Verificação do Congresso Federal, no qual a eleição de candidatos das oposições não era reconhecida.  

 

14. As alternativas abaixo comparam o processo de industrialização do Brasil, na chamada “Era Vargas”, com as experiências anteriores ocorridas durante o 
Segundo Império e República Velha. Assinale a alternativa que aponta corretamente as diferenças entre esses processos de industrialização. 

A) Os governos do Império e da República Velha financiaram a instalação de indústrias de bens de consumo, visando substituir importações, enquanto que na 

“Era Vargas”, o Estado passou a atrair empresas multinacionais interessadas em explorar riquezas minerais e construir a infraestrutura. 
B) No Império e na República Velha a industrialização baseava-se em capitais e mão-de–obra de imigrantes estrangeiros; enquanto que na “Era Vargas”, esta 

industrialização foi conduzida pelos capitais privados da burguesia brasileira, adquirindo um forte conteúdo nacionalista. 

C) Até o governo Vargas, o poder político das oligarquias agrárias orientava a economia e a industrialização para o mercado interno. Com a derrota destas 
oligarquias, o mercado externo foi priorizado com a adoção de uma política econômica que privilegiou a indústria em detrimento da agricultura. 

D) Uma das principais diferenças desse processo está relacionada à atuação do Estado na “Era Vargas” que adotou, pela primeira vez, uma política de 

industrialização, com investimentos diretos do setor estatal na indústria pesada e na infraestrutura. 
 

15. Sobre a Reforma religiosa do século XVI, assinale o que for correto.  

A)  Fundamentou-se nas doutrinas da salvação pela fé e na infalibilidade da Igreja.  
B) Uma de suas variações foi o calvinismo, que postulava a teoria da predestinação, disciplina rigorosa e mantendo a teoria do justo preço católica, onde o 

lucro era visto como pecado. 

C) Lutero defendia a livre interpretação da Bíblia, a sua tradução para as línguas nacionais e a existência de uma Igreja nacional, sem altas hierarquias e sem o 
celibato.  

D)  A catequização dos indígenas americanos pelos jesuítas é uma ação que integra a um dos princípios da reforma Protestante. 

 
16. A Constituição de 1988 marca o avanço dos direitos civis e democráticos no Brasil, cujo longo processo pode ser identificado na institucionalização 

A) do princípio da igualdade jurídica, reivindicado pela Conjuração Baiana, e contemplada pela Constituição Imperial promulgada em 1822. 

B) da equidade política, com a implantação, por plebiscito, do parlamentarismo, no ato da maioridade de D. Pedro II. 
C) do peso eleitoral do voto urbano sobre o voto rural na condução do processo eleitoral, devido à expansão do operariado, na Primeira República. 

D) do direito de participação política com a ampliação do direito ao voto, sem restrições a gênero, na Carta Magna do período democrático do governo Vargas. 

  
17. Recentemente, o Governo Federal instituiu a Comissão da Verdade que tem por objetivo esclarecer os crimes de tortura praticados no Brasil na história 

recente. Apesar da tortura ser considerada um crime contra a humanidade, a Lei da Anistia brasileira garante proteção inclusive aos torturadores.  Marque a 

opção que indica a função da Comissão da Verdade corretamente.  
A) Estudar os arquivos referentes ao período e estabelecer punições.  

B) Estudar os arquivos e esclarecer a verdade sobre os fatos ocorridos.  
C) Analisar os documentos, esclarecer o destino dos desaparecidos e julgar os culpados.  

D) Julgar os criminosos e estabelecer as penas legais.  

 
16. Considere as afirmativas abaixo, sobre o fascismo italiano e o nacional-socialismo alemão. 

I. O desemprego, a inflação galopante, as greves operárias, o total distanciamento entre o povo e os representantes parlamentares  

fizeram crescer a oposição aos governos liberais, tanto no caso da Itália como da Alemanha. 
II. Ambos são regimes totalitários de direita, e tiveram como instrumentos de propaganda o culto à personalidade do grande líder, o uso de uniformes 

estilizados e de símbolos, as festas patrióticas, os desfiles militares e vários organismos de socialização ideológica. 

III. Os regimes – fascista e nazista – eram hostis aos princípios da democracia igualitária e ao sufrágio universal, além do racismo característico.  O Estado 
assume o papel de “protetor dos fracos”. 

Está/ Estão correta(s) 

A) apenas I.             B) apenas II. 
C) apenas III.          D) I, II e III. 

 

17. Estabelecendo uma comparação entre a política econômica varguista e o desenvolvimentismo do período JK, podemos afirmar que: 
A) Ambas eram totalmente contrárias ao capital estrangeiro. 

B) Enquanto JK deu ênfase especial à indústria de base, Vargas procurou desenvolver somente a indústria leve. 

C) Vargas pautou sua política econômica no intervencionismo e Nacionalismo, já o desenvolvimentismo de JK baseava-se no tripé capital estrangeiro, capital 
privado nacional e empresas estatais. 

D) A política varguista voltou-se exclusivamente para o setor industrial, enquanto JK priorizava a agricultura e a educação. 

 
18. Em 31 de março de 1964, um golpe de Estado, de caráter militar, depôs o presidente João Goulart. Seguiram-se praticamente duas décadas de ditadura 

militar no Brasil, com restrições políticas variadas.  

Sobre esse contexto histórico, pode-se afirmar que: 
A) A queda de João Goulart já estava prevista, haja vista que seu objetivo era transformar  Brasil em comunista. 

B) A população brasileira, pela sua tradição democrática, negou-se a apoiar ou aprovar a atitude dos militares, tendo boicotado os sucessivos governos 

militares que dirigiram o país. 
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C) Durante toda a ditadura, eleições diretas para os governos estaduais foram respeitadas e o Congresso Nacional manteve-se em funcionamento. 
D) O Golpe Militar no Brasil foi planejado e financiado pelo governo dos EUA, que estavam interessados em conter o avanço comunista na América Latina. 

 
19. Um dos maiores conflitos da história da humanidade, a II Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, mudou a feição mundial na segunda metade do século XX. A 

respeito desse conflito, assinale o que for incorreto: 

A) A invasão da Polônia pela Alemanha nazista gerou uma reação imediata da França e da Inglaterra que declararam guerra à Alemanha, dando início a II 
Guerra Mundial. 

B) O inesperado ataque japonês à base naval de Pearl Harbour, no Hawai, provocou a entrada efetiva dos Estados Unidos na Guerra. 

C) O norte da África, região estratégica durante a Guerra, foi cenário de grandes batalhas entre aliados e nazistas. 
D) O lançamento da bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki fez com que o Japão não se rendesse imediatamente, como havia acontecido com a 

Alemanha nazista e Itália fascista. 

 
20. “A 28 de junho de 1914, durante visita a Sarajevo, capital da Bósnia, Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia foram assassinados a tiros por militantes da 

Jovem Bósnia. (...) Era a fagulha que faltava para atear fogo ao barril de pólvora. Um mês depois, a guerra começou 

Um dos fatores responsáveis pela referida guerra relaciona-se 
A) à rivalidade entre a Inglaterra, pioneira na industrialização, e a Alemanha, que alcançara a unificação política e crescia economicamente. 

B) à disputa, entre os países europeus, por regiões ricas em ouro e prata e por fornecedores de produtos manufaturados. 

C) às tensões entre Estados Unidos e União Soviética, que queriam ampliar suas respectivas áreas de influência no mundo. 
D) ao acirramento da questão das nacionalidades na África, onde se iniciavam os movimentos de emancipação colonial. 

 

21. São características do Estado Nacional Absolutista: 
A) para garantir o poder absoluto, o rei fez acordos com a nobreza, burguesia e principalmente com os camponeses. 

B)  o rei se utilizou das teorias de várias filósofos que defendiam o povo e a democracia para manter seu poder. 

C) O clero não tinham grandes interesses econômicos em apoiar os reis. 
D) As liberdades individuais e a preservação dos direitos alcançados pelos servos não foram características do período absolutista. 

 

 
 

 

 

GABARITO 

01 .B 02. D 03. A 04. A 05. A 06. B 07. C 08. D 09. D 10. D 

11. C 12. A 13. D 14. B 15. C 16. D 17. B 18. D 19. C 20. D 

21. D 22. A 23. D 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


