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1. (Fuvest 2017)   

 
 
Esta imagem integra o manuscrito de uma das mais 
notáveis obras da cultura medieval. A alternativa que 
melhor caracteriza o documento é:  
a) Fábula que enuncia o ideal eclesiástico, mescla a 

aventura cavalheiresca, o amor romântico e as 
aspirações religiosas que simbolizaram o espírito das 
cruzadas.    

b) Poema inacabado que narra a viagem de formação de 
um cavaleiro e a busca do cálice sagrado; sua 
composição mistura elementos pagãos e cristãos.    

c) Cordel muito popular, elaborado com base nos épicos 
celtas e lendas bretãs, divulgado para a conversão de 
fiéis durante a expansão do Cristianismo pelo Oriente.    

d) Peça teatral que serviu para fortalecer o espírito 
nacionalista da Inglaterra, unindo a figura de um 
governante invencível a um símbolo cristão.    

e) Romance que condensa vários textos, empregado pela 
Igreja para encorajar a aristocracia a assumir uma 
função idealizada na luta contra os inimigos de Deus.     

   
2. (Uefs 2017)   

 
 
Na Antiguidade Clássica, o atual território da Síria foi 
conquistado e dominado  
a) pelas tropas egípcias do faraó Ramsés II, compostas 

especialmente por judeus.    
b) pelos gregos macedônios e, posteriormente, pela 

república romana, no período da sua expansão 
imperialista, ocasião em que essa região foi 
transformada em província.    

c) pela migração dos bárbaros hunos, que, vindos do norte 
da África, exterminaram a cidade de Palmira, joia da 
arquitetura oriental.    

d) pelos judeus, que, ocupando o Líbano, deram origem 
ao povo palestino, grande aliado dos mesopotâmios.    

e) pelos árabes, que, dominando Alepo, fundaram o maior 
califado do mundo ocidental na época.    

   
3. (Upe-ssa 1 2017)  É bem provável que você tenha 
ouvido falar de Alexandre, o Grande (no mínimo, por 
causa do filme com Collin Farrell e Angelina Jolie). É bem 
provável que tenha ouvido falar da democracia ateniense. 
Mas também é bastante provável que nunca tenha se 
dado conta de que esses dois extremos do espectro 
político, a democracia e a monarquia absoluta, assim 
como as sociedades e os mundos diametralmente opostos 
por ele definidos estivessem separados no mundo antigo 
pela duração de uma vida.  
 
SCOTT, Michael. Dos democratas aos reis. Rio de 
Janeiro: Record, 2012, p. 24. 
 
 
Entre os anos finais da democracia ateniense (c. 403 a.C.) 
e o domínio macedônico (388 a.C.), a(s) principal(ais) 
característica(s) sociopolítica(s) de Atenas foi(foram) a  
a) formação dos grandes complexos filosóficos, em 

especial o Socrático.    
b) ampliação da democracia que havia iniciado com 

Péricles, cerca de cem anos antes.    
c) dissolução da cidade-estado e sua incorporação pelas 

cidades vizinhas, como Tebas e Esparta.     
d) desagregação do regime democrático e as constantes 

disputas com as cidades-estado vizinhas.    
e) institucionalização da monarquia com a derrubada do 

regime democrático, instituído um século antes.    
   
4. (Unicamp 2017)   

 
 
A imagem acima retrata parte do mosaico romano de 
Nennig, um dos mais bem conservados que se encontram 
até o momento no norte da Europa. A composição conta 

com mais de 2160 m  e apresenta como tema cenas 

próprias de um anfiteatro romano. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perl_(Sarre)#/media/File:Retia
rius_stabs_secutor_(color).jpg.  
Acessado em: 12/08/2016. 
 
 
A partir da leitura da imagem e do conhecimento sobre o 
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período em questão, pode-se afirmar corretamente que a 
imagem representa  
a) uma luta entre três gladiadores, prática popular entre 

membros da elite romana do século III d. C, que foi 
criticada pelos cristãos.    

b) a popularidade das atividades circenses entre os 
romanos, prática de cunho religioso que envolvia os 
prisioneiros de guerra.    

c) uma das ações da política do pão e do circo, estratégia 
da elite romana que usava cidadãos romanos na arena, 
para lutarem entre si e, assim, divertir o povo.    

d) uma luta entre gladiadores, prática que tinha inúmeras 
funções naquela sociedade, como a diversão, a 
tentativa de controle social e a valorização da guerra.    

   
5. (Espcex (Aman) 2017)  A crise do sistema feudal 
motivou uma série de mudanças sociais e culturais com o 
revigoramento do comércio e das cidades, entre os 
séculos XI e XIII, na Europa. Nas alternativas abaixo, 
assinale aquela que se relaciona com o surgimento da 
burguesia.  
a) Os avanços tecnológicos adotados na agricultura não 

foram suficientes para ampliar o comércio de alimentos, 
incentivando a produção e comercialização de bens 
manufaturados.    

b) A intensificação das invasões bárbaras motivou o 
surgimento de cidades fortificadas onde a prática 
comercial era intensa.    

c) A Peste Negra, por ser mais facilmente combatida nas 
cidades, onde havia melhores condições de higiene, fez 
com que as cidades multiplicassem suas populações e 
ampliassem as trocas comerciais.    

d) O crescimento do comércio com o Oriente e o 
surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da 
Europa favoreceram o estabelecimento de uma nova 
classe social de mercadores e artesãos, assim como o 
surgimento de várias cidades no interior europeu.    

e) O advento da Guerra Santa desmotivou as práticas 
comerciais entre os artesãos e os organizadores das 
Cruzadas, em função de sérias ameaças às rotas 
comerciais no Oriente, limitando o comércio ao 
continente europeu.    

   
6. (Fuvest 2017)   

 
 
Encontram-se assinaladas no mapa, sobre as fronteiras 
dos países atuais, as rotas eurasianas de comércio a 
longa distância que, no início da Idade Moderna, 
cruzavam o Império Otomano, demarcado pelo quadro. 
 
A respeito dessas rotas, das regiões que elas 
atravessavam e das relações de poder que elas 
envolviam, é correto afirmar que  

a) a China, com baixo grau de desenvolvimento político e 
econômico, era exportadora de produtos primários para 
a Europa.    

b) a Índia era uma economia fracamente vinculada ao 
comércio a longa distância, em vista da pouca demanda 
por seus produtos.    

c) a Europa, a despeito do poder otomano, exercia 
domínio incontestável sobre o conjunto das atividades 
comerciais eurasianas.    

d) a África Ocidental se encontrava em posição 
subordinada ao poderio otomano, funcionando como 
sua principal fonte de escravos.    

e) o Império Otomano, ao intermediar as trocas a longa 
distância, forçou os europeus a buscar rotas 
alternativas de acesso ao Oriente.     

   
7. (Mackenzie 2017)   

 
 
A partir do século XII ao XV, na Europa, algumas catedrais 
passaram a ser construídas adotando um novo estilo 
arquitetônico: o gótico. Ao contrário do estilo românico, 
tais igrejas primavam pela verticalidade, leveza, harmonia 
dos traços e luminosidade, através dos vitrais coloridos. O 
surgimento do estilo gótico está ligado ao  
a) movimento cruzadístico que, ao tentar retomar 

Jerusalém do domínio mulçumano, permitiu o contato 
com esse estilo mais decorativo, de características 
orientais.    

b) fortalecimento do sistema feudal e a necessidade de 
valorização dos feudos por meio de tais construções 
monumentais, reafirmando o poder do senhor das 
terras.    

c) advento do trabalho servil, em detrimento do trabalho 
escravo, o que deve ter estimulado a criatividade dos 
construtores da época, possibilitando utilizar novas 
técnicas de construção.    

d) aumento da riqueza e autonomia das cidades, que 
competiam entre si para edificar catedrais mais altas e 
decoradas, sinal de prosperidade do novo núcleo 
urbano.    

e) reavivamento da fé e a necessidade dos senhores 
feudais demonstrarem sua devoção à Igreja Católica e 
ao movimento das Cruzadas, financiando novas igrejas 
a cada vitória alcançada no Oriente.    

   
8. (Ufrgs 2017)  Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) 
as afirmações abaixo, sobre a história da Idade Média 
ocidental. 



 
(     ) A instalação de povos de origem germânica no 

território do Império Romano, as chamadas 
“invasões bárbaras”, ocorreu também por meio de 
processos migratórios pacíficos e negociados com o 
Estado romano. 

(     ) O processo de fragmentação territorial do Império 
Romano Germânico, após a ascensão de Carlos 
Magno no século VIII, foi decorrência da ruptura 
entre o reino franco e a Igreja cristã. 

(     ) A servidão foi uma situação intermediária entre a 
escravidão definitiva e a liberdade plena, pois 
impunha uma série de limitações aos servos, sem 
torná-los propriedade dos seus senhores. 

(    ) A Escolástica, principal método de ensino nas 
universidades medievais, previa o estudo filológico 
da Bíblia e recusava o recurso à filosofia antiga, 
considerada pagã e herética. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é  
a) V – V – F – V.    
b) F – V – F – V.    
c) V – F – V – F.    
d) F – V – V – F.    
e) F – F – V – V.    
   
9. (G1 - cps 2017)  Restritos à Península Arábica até a 
primeira metade do século VII, os árabes chegaram a 
diferentes regiões até o ano de 750 d.C., entrando em 
contato com outros povos. 
 
Observe o mapa que apresenta o alcance desse 
movimento no período citado. 
 

 
 
Sobre esse período e com o auxílio das informações do 
mapa, é correto afirmar que  
a) durante o domínio do Império Romano do Ocidente, a 

expansão árabe facilitou a difusão da língua latina na 
região norte da África.    

b) os povos árabes conseguiram alcançar regiões além do 
oceano Atlântico fazendo uso dos seus conhecimentos 
cartográficos.    

c) durante a Antiguidade, bizantinos, francos e indianos 
permitiram o avanço dos povos árabes, tanto no 
continente europeu, quanto no asiático.    

d) o domínio árabe alcançou cidades como Bizâncio, 
Poitiers e Roma, sobre as quais exerce influência 
cultural, política e econômica até o presente.    

e) a expansão árabe levou para a Europa, sobretudo a 
partir da Península Ibérica, transformações culturais e 
inovações na Álgebra, na Astronomia, na Medicina 
entre outras áreas.    

   
10. (Ufjf-pism 1 2017)  Leia o texto a seguir e observe com 
atenção a imagem da pintura a óleo de um rei francês em 
um campo de batalha. Os dois estão relacionados ao 
período dos Estados Absolutistas Modernos: 
 
“Como é importante que o público seja governado por um 
só, também importa que quem cumpre essa função esteja 
de tal forma elevado acima dos outros que ninguém se 
possa confundir ou se comparar com ele; não se pode 
retirar do seu chefe a mínima marca da superioridade que 
o distingue...”. 
RIBEIRO, R. J. A ética no Antigo Regime. São Paulo: 
Moderna, 1999. p. 54. 
 

 
 
Sobre os Estados Absolutistas, assinale a alternativa 
CORRETA:  
a) a formação de exércitos permanentes, profissionais e 

centralizados era o objetivo militar de Estados 
Absolutistas que pretendiam defender suas fronteiras 
estabelecidas.    

b) os exemplos mais característicos de Estados 
Absolutistas, nos quais o poder do monarca era 
concentrado efetivamente na Europa, eram a Itália e a 
Alemanha.    

c) a política econômica dos Estados Absolutistas combatia 
as propostas que defendiam a unificação de impostos, 
moedas, pesos e medidas em todo seu território.    

d) diferentes representações artísticas traziam a imagem 
idealizada de monarcas dos Estados Absolutistas, 
caracterizando-os como indivíduos semelhantes aos 
seus súditos.    

e) a justificativa do poder exercido pela nobreza nos 
Estados Absolutistas buscava se afastar do princípio da 
origem divina que lhe conferiria um caráter ilimitado.    

   
11. (Ufg 2012)  Analise a imagem a seguir. 
 



 
 
Desde a Idade Média, São Tiago Maior foi retratado de 
várias formas. Nessa imagem do século XVII, que recorre 
à Reconquista na Península Ibérica, sua figura é 
representada como Matamouros. Com base na imagem, 
conclui-se que essa recorrência alude à  
a) valorização da cultura islâmica, derivada do contato 

com os muçulmanos.    
b) apropriação de personagens bíblicos, utilizados para 

legitimar a disputa territorial e religiosa.    
c) formação de uma matriz cultural ibérica, renovada pela 

fusão entre belicismo islâmico e apostolicismo cristão.    
d) incorporação do princípio muçulmano da Guerra Santa, 

favorecida pela expansão árabe.    
e) adoção do ideal muçulmano de martírio, advindo da 

experiência adquirida nas Cruzadas.    
   
12. (Ufjf 2007)  Leia, atentamente, o trecho a seguir, 

através do qual o autor demonstra aspectos da realidade 

vivida por parte da população da Europa Ocidental, no 

início da Idade Moderna: 

 

"Chamava-se Domenico Scandella, conhecido por 

Menocchio. Nascera em 1532 (...), em Montereale, uma 

pequena aldeia nas colinas de Fruili (...). Era casado e 

tinha sete filhos; outros quatro haviam morrido (...). Em 28 

de setembro de 1583 Menocchio foi denunciado ao Santo 

Ofício, sob a acusação de ter pronunciado palavras 

'heréticas e totalmente ímpias' sobre Cristo." 

 (GUINZBURG, C. "O queijo e os Vermes"). 

 

Agora, leia as afirmativas adiante e, em seguida, marque 

a alternativa CORRETA. 

 

I. O trecho acima aponta para a atuação da Inquisição 

como meio de julgar e punir aqueles que fossem suspeitos 

de difundir ideias e práticas religiosas contrárias à fé 

católica. 

II. Para além das grandes transformações pelas quais a 

Europa estava passando, com o desenvolvimento da vida 

urbana e instituições comerciais, grandes contingentes 

populacionais viviam sob péssimas condições de vida, 

perceptíveis nas variações demográficas da instituição 

familiar. 

III. Nesse período, grandes contingentes de camponeses 

migravam para as áreas urbanas e ingressavam no 

trabalho fabril, submetendo-se a longas jornadas de 

trabalho e a baixos salários.  

a) Todas estão corretas.    
b) Todas estão incorretas.    
c) Apenas a I e a II estão corretas.    
d) Apenas a I e a III estão corretas.    
e) Apenas a II e III estão corretas.    
   
13. (Enem 2016)  A África Ocidental é conhecida pela 
dinâmica das suas mulheres comerciantes, 
caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A 
sua presença, que fora atestada por viajantes e por 
missionários portugueses que visitaram a costa a partir do 
século XV, consta também na ampla documentação sobre 
a região. A literatura é rica em referências às grandes 
mulheres como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para 
o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão 
típico da região. 
 
HAVIK, P. Dinâmicas e assimetrias afro-atlânticas: a 
agência feminina e representações em mudança na Guiné 
(séculos XIX e XX). In: PANTOJA. S. (Org.). Identidades, 
memórias e histórias em terras africanas. Brasília: LGE; 
Luanda: Nzila, 2006. 
 
 
A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da 
África Ocidental pode ser relacionada a uma característica 
marcante das cidades no Brasil escravista nos séculos 
XVIII e XIX, que se observa pela  
a) restrição à realização do comércio ambulante por 

africanos escravizados e seus descendentes.    
b) convivência entre homens e mulheres livres, de 

diversas origens, no pequeno comércio.    
c) presença de mulheres negras no comércio de rua de 

diversos produtos e alimentos.    
d) dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente 

de origem dos escravizados.    
e) entrada de imigrantes portugueses nas atividades 

ligadas ao pequeno comércio urbano.    
   
14. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici 2016)  A expansão do 
Império Otomano, do século XIV ao século XVII, teve 
grandes consequências para a organização social, política 
e econômica da Europa. Observe o mapa acima e 
assinale a alternativa CORRETA. 
 

  
a) Os otomanos eram turcos muçulmanos que tomaram 

vários territórios cristãos, inclusive, em 1453, a capital 
do antigo Império Bizantino, Constantinopla. Com esse 
evento, as nações cristãs passaram a utilizar 
principalmente as rotas terrestres para terem acesso às 
Índias.    

b) Com a expansão do Império Otomano, os territórios que 
envolviam o Mar Mediterrâneo foram completamente 
dominados pelos cristãos, pois os muçulmanos foram 



expulsos. Apesar de serem também nações cristãs, 
Portugal e Espanha disputavam o comércio com os 
turcos otomanos e por isso tiveram que começar a 
navegar pelo Atlântico.    

c) O Império Otomano expandiu-se gradativamente por 
territórios da Europa e da África, do século XIV ao 
século XVII, sendo que a sua principal intenção era 
desenvolver a agricultura autossustentável. Dessa 
forma, sua expansão não interferiu no comércio no Mar 
Mediterrâneo.    

d) Com a expansão do Império Otomano, o Mar 
Mediterrâneo foi dominado pelos turcos muçulmanos, 
dificultando o acesso das nações cristãs às Índias para 
realização do comércio. Isso fez com que Portugal e 
Espanha investissem nas navegações pelo Atlântico, o 
que favoreceu a chegada dos europeus nos territórios 
americanos.    

e) O principal objetivo dos turcos otomanos era conquistar 
os territórios africanos. Apesar de terem chegado até 
Argel, não conseguiram adentrar o continente africano, 
pois enfrentaram alta resistência dos europeus, que já 
se encontravam no seu interior.    

   
15. (Espcex (Aman) 2016)  O movimento intelectual 
conhecido como Iluminismo ocorreu no século XVIII. 
 
Leia as informações abaixo. 
 
I. O pensamento político e econômico dos iluministas 

correspondia aos anseios da burguesia e ambos se 
opunham ao Positivismo. 

II. O período ficou conhecido como o Século das Luzes. 
III. O Iluminismo combateu o absolutismo monárquico, o 
mercantilismo e o poder da Igreja. 
IV. O Iluminismo encontrou forte resistência entre os 
adeptos do liberalismo. 
 
Estão corretas  
a) as afirmativas I, II, III, IV.    
b) apenas as afirmativas I e II.    
c) apenas as afirmativas III e IV.    
d) apenas as afirmativas I e IV.    
e) apenas as afirmativas II e III.    
   
16. (Ufjf-pism 2 2016)  Observe a imagem: 
 

 

O Iluminismo foi o movimento cultural europeu ocorrido 
entre a revolução inglesa (1688) e a Revolução francesa 
(1789). Acerca desse movimento assinale a alternativa 
INCORRETA:  

a) Em política atacava-se o poder absoluto dos 
governantes e propunha governos constitucionais.    

b) Criticava-se a Igreja Católica, sustentáculo ideológico 
do Antigo Regime e propunha a separação Igreja – 
Estado.    

c) As propostas do Liberalismo, tais como a não 
intervenção na economia, eram opostas ao 
Mercantilismo dos Estados Absolutistas.    

d) A representação da luz – o sol – símbolo da razão, 
deveria nortear a construção de uma nova sociedade 
capitalista e dissipar a treva identificada com o 
Absolutismo.    

e) O movimento iluminista defendia a manutenção do 
direito divino dos soberanos em oposição ao 
obscurantismo da tradição.    

   
17. (Fgv 2014)  (...) Nós temos essas verdades como 
evidentes por si mesmas: que todos os homens nascem 
iguais; que o seu Criador os dotou de certos direitos 
inalienáveis, entre os quais a Vida, a Liberdade e a 
procura da Felicidade; que para garantir esses direitos, os 
homens instituem entre eles Governos, cujo justo poder 
emana do consentimento dos governados; que, se um 
governo, seja qual for a sua forma, chega a não 
reconhecer esses fins, o povo tem o direito de modificá-lo 
ou de aboli-lo e de instituir um novo governo, que fundará 
sobre tais princípios e de que ele organizará os poderes 
segundo as formas que lhe parecem mais próprias para 
garantir a sua Segurança e a sua Felicidade. 
 
(Declaração de Independência dos Estados Unidos da 
América do Norte, 04 de julho de 1776 apud Gustavo de 
Freitas, 900 textos de História. p. 60) 
 
Segundo o documento, é correto afirmar que  
a) a separação das 13 colônias inglesas da metrópole foi 

ilegítima, uma vez que os sagrados laços coloniais não 
foram rompidos, isto é, o Antigo Sistema Colonial 
assimilou os princípios iluministas.    

b) o rompimento dos laços políticos e econômicos com a 
metrópole baseou-se nos princípios iluministas e deu às 
ex-colônias o direito de serem Estados livres, com o 
consentimento dos governados.    

c) a quebra das relações entre as 13 colônias e a 
metrópole tem a sua legitimidade baseada nos 
princípios do Antigo Sistema Colonial, isto é, na 
Igualdade, na Liberdade e na Felicidade.    

d) os princípios iluministas fundados na Vida, Liberdade e 
procura da Felicidade sustentam os novos Estados 
livres e independentes com o consentimento da elite da 
metrópole.    

e) os direitos inalienáveis como a Vida, a Liberdade e a 
procura da Felicidade referem-se tanto ao povo das 
colônias como ao povo da metrópole, preservando 
assim os sagrados vínculos coloniais.    

   
18. (Ufpr 2015)  Leia o texto abaixo sobre práticas 
protecionistas recentes:  
 
“(...) Tanto o Brasil quanto os EUA adotaram medidas 
protecionistas nos últimos cinco anos. As duas principais 
razões foram a crise econômica internacional e a 
concorrência da China. Do lado americano, o principal 
instrumento foi a concessão de subsídios. Já o Brasil fez 
uso de tarifas de importação, defesa comercial e requisitos 
de conteúdo local.”  



BONOMO, Diego. Protecionismo brasileiro e americano. 
Folha de S. Paulo, 10 de outubro de 2012, p. 3.  
 
Assinale a alternativa correta que identifica as diferenças 
de contexto histórico e econômico em que a prática do 
protecionismo foi adotada no período atual e no período 
da Idade Moderna europeia (século XV-XVIII).   
a) No período moderno, o protecionismo era parte 

integrante do renascimento comercial, caracterizado 
por intervencionismo estatal, balança comercial 
favorável e imperialismo; no período atual, o 
protecionismo é alvo de contestações em nome da 
liberdade de mercado, num contexto de capitalismo 
financeiro neoliberal.     

b) No período moderno, o protecionismo era parte 
integrante do iluminismo, caracterizado por políticas 
fisiocráticas, subsídios estatais à agricultura e à 
manufatura, pacto colonial e metalismo; no período 
atual, o protecionismo é alvo de ações antidumping por 
parte de países em desenvolvimento, num contexto de 
capitalismo financeiro globalizado.     

c) No período moderno, o protecionismo era parte 
integrante do mercantilismo, caracterizado por 
intervencionismo estatal, metalismo, balança comercial 
favorável e colonialismo; no período atual, o 
protecionismo é alvo de contestações em nome da 
liberdade de mercado, num contexto de capitalismo 
financeiro globalizado.     

d) No período moderno, o protecionismo era parte 
integrante do mercantilismo, caracterizado por 
imperialismo, padrão-ouro e intervencionismo estatal; 
no período atual, o protecionismo é alvo de 
contestações de países desenvolvidos em nome da 
liberdade de mercado, num contexto de capitalismo 
financeiro monopolista.     

e) No período moderno, o protecionismo era parte 
integrante do liberalismo, caracterizado por fisiocracia, 
metalismo, incentivo à maquinofatura e pacto colonial; 
no período atual, o protecionismo é alvo de ações 
antitruste em nome da liberdade de mercado, num 
contexto de capitalismo financeiro globalizado.    

   
19. (Acafe 2017)  No ano de 2017, lembram-se os 500  

anos da Reforma Protestante. A publicação das 95  teses 

de Martinho Lutero iniciou um confronto entre Roma e o 
monge agostiniano. 
 
Considere a Reforma Protestante e seus 
desdobramentos, ocorrida na Europa, e analise as 
afirmações a seguir. 
 
I. A ética Calvinista glorificava o trabalho e o lucro e 

classificava a riqueza como uma graça divina. 
II. Para reforçar o catolicismo na Inglaterra e, com o apoio 

do Papa Clemente, Henrique VII fundou a Ordem 
Anglicana. 

III. Em sua doutrina, Lutero manteve o celibato e a liturgia 
em latim. 

lV. Excomungado pela Igreja Católica, Lutero recebeu a 
proteção da nobreza alemã. 

 
Todas as afirmações corretas estão em:  
a) I – II – III    
b) II – III – IV    
c) I – IV    
d) II – III    

   
20. (Uece 2017)  Leia atentamente o trecho a seguir: 
 
“Antes de chegar à ilha, o rei Utopos tinha conhecimento 
de que seus habitantes lutavam continuamente entre si 
por questões religiosas. De fato, concluiu que seria fácil 
conquistar a ilha porque as diferentes seitas estavam 
demasiadamente ocupadas, lutando umas contra outras, 
para se oporem às suas forças. Portanto, tão logo 
conquistou a vitória, decretou que cada um era livre para 
professar a religião de sua própria escolha, podendo fazer 
proselitismo por sua fé, desde que fosse de forma 
racional, discreta e moderada, sem agredir outras 
crenças”. 
 
MORE, Thomas. Utopia. trad. Anah de Melo Franco. 
Brasília: Editora da Universidade de Brasília: Instituto de 
Pesquisa de Relações Internacionais, 2004, p. 115. 
 
 
Publicado em 1516, o clássico Utopia, do inglês Thomas 
More ou Thomas Morus, reflete a visão do autor sobre 
várias questões de sua época. Quanto às questões 
religiosas, tratadas no excerto acima, o livro é bastante 
significativo de sua época, porque  
a) na Europa, apenas uma Igreja existiu no século XVI, a 

Igreja Católica Romana, portanto essa postura 
hipotética seria ideal apenas para lugares com várias 
correntes religiosas.    

b) na Inglaterra, a criação de uma igreja nacional — o 
anglicanismo — provocou profundos choques e 
perseguições aos cristãos católicos e calvinistas pela 
nova igreja fundada pelo rei Henrique VIII.    

c) estabeleceu um modelo de comportamento que foi 
plenamente aceito na Europa quando surgiram as 
igrejas protestantes, o que impediu, posteriormente, os 
conflitos entre as crenças cristãs.    

d) definiu uma forma de interação entre diferentes 
religiões, apaziguando os conflitos entre cristãos, 
judeus e muçulmanos no oriente médio até os dias 
atuais.    

   
21. (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.    

   
22. (Upe-ssa 1 2017)  Quais características do 
Renascimento estão presentes na obra? 
 

  
a) A filosofia Escolástica e a Patrística    
b) A exaltação a Deus e o Teocentrismo    
c) A misoginia e a exaltação do masculino    
d) O Orientalismo e as influências chinesas    
e) O Humanismo e a retomada de temas clássicos    
   
23. (Upf 2016)  A charge a seguir satiriza o padrão de 
beleza durante o Renascimento Cultural. 
 

 
 
Sobre o conjunto de ideias e concepções que marcaram o 
Renascimento, é correto afirmar:  
a) As ideias dos filósofos renascentistas tornaram-se 

populares, influenciando movimentos revolucionários. 
Esses ideais seriam retomados no século XIX pelos 
pensadores socialistas.     

b) Os pensadores do Renascimento recuperaram ideias 
da Antiguidade clássica, agindo de acordo com as 
orientações religiosas da Igreja Católica Romana.    

c) A Igreja Católica, como principal compradora das obras 
dos artistas, se tornou uma defensora das ideias 
renascentistas.    

d) O Renascimento contribuiu para o reforço de valores 
humanistas em toda a Europa.    

e) O Renascimento como movimento intelectual provocou 
uma ruptura na Igreja, dividindo-a a partir de então em 
Igreja Ortodoxa e Igreja Romana.     

   
24. (Udesc 2017)  “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”. 
Estas três palavras, somadas à bandeira azul, branca e 
vermelha, tornaram-se símbolos das ideias defendidas e 
das reivindicações no movimento chamado Revolução 
Francesa. 
 
Com relação à Revolução Francesa, assinale a alternativa 
correta.  
a) Das revoluções de esquerda ocorridas no século XIX, a 

Revolução Francesa é das mais significativas, 
justamente por ser a primeira a contar exclusivamente 
com a participação de classes populares. Seu modelo 
foi reimplementado posteriormente apenas em 1917, 
durante a Revolução Russa.    

b) Apesar de sua relevância histórica, a Revolução 
Francesa não influenciou qualquer movimento 
revolucionário ou reivindicatório fora do território 
europeu.    

c) A relevância da Revolução Francesa pode ser 
compreendida por ter sido, entre outras coisas, o 
primeiro movimento político que instaurou 
popularmente o governo de uma mulher. Esta foi 
personificada como “Marianne” e foi representada por 
Delacroix no famoso quadro Liberdade guiando o povo.    

d) A Revolução Francesa teve reverberações não apenas 
na Europa, mas também na América. Uma das 
principais foi, certamente, a influência que exerceu 
sobre a Independência dos EUA.    

e) A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
proclamada em 1789, ainda que ressaltasse a liberdade 
e a igualdade dos cidadãos perante a lei, era excludente 
em relação às mulheres. Tal fato auxilia compreender a 
composição da Declaração dos Direitos da Mulher e da 
Cidadã, escrita por Olympe de Gouges, em 1791.    

   
25. (Mackenzie 2014)   

 
 
Tendo como base de análise a figura e os aspectos que 
definiram a Primeira Revolução Industrial, considere as 
afirmativas a seguir: 
 
I. Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende-

se até meados do século XIX. A invenção da máquina a 
vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária 



marcam o início das mudanças nos processos 
produtivos. 

II. O Reino Unido foi o primeiro país a reunir condições 
básicas para o início da industrialização devido à 
intensa acumulação de capitais no decorrer do 
Capitalismo Comercial. 

III. Os mais destacados segmentos fabris desta fase foram 
o têxtil, o metalúrgico e o de mineração. 

IV. As transformações produtivas desta fase atingiram 
rapidamente outros países como a Alemanha, França 
e Estados Unidos ainda no Século XVIII recrutando 
operários com salários atrativos promovendo, assim, 
um intenso êxodo rural. 

 
Estão corretas,  
a) apenas I, II e III.    
b) apenas I, II e IV.    
c) apenas II, III e IV.    
d) apenas I, III e IV.    
e) I, II, III e IV.    
   
26. (Upe-ssa 2 2017)  A morte de Carlos I, rei da Inglaterra, 
em 1649, conforme demonstra a imagem abaixo, teve 
como principal(ais) significado(s) sociopolítico(s) a(o) 
 

  
a) crise e o declínio do absolutismo.    
b) implementação da República inglesa.    
c) restabelecimento das relações feudais.    
d) irrupção de movimentos liberais pró-presidencialismo.     
e) estabelecimento da guerra civil e o fim do Reino Unido.    
   
27. (Acafe 2016)  Este ano a imprensa inglesa noticiou que 
multidões comemoram o 90º aniversário da rainha 
Elizabeth, que realizou um passeio público. A Monarquia 
tem uma tradição histórica na Inglaterra e boa parte do 
povo inglês reverenciou os noventa anos da rainha 
Elizabeth. 
 
Nesse contexto, e considerando as raízes históricas do 
atual sistema de governo da Inglaterra é correto afirmar, 
exceto:  
a) Além de garantir a propriedade privada, a Declaração 

de Direitos (1689), elaborada pelo Parlamento Inglês, 
estabelecia a superioridade do parlamento sobre o rei.    

b) A Revolução Gloriosa ocorreu entre 1688 e 1689, 
determinando o fim do absolutismo monárquico, 
estabelecendo a monarquia parlamentar constitucional.    

c) O Primeiro-Ministro da Inglaterra não pode atuar em 
conflitos diplomáticos e na política externa, cabendo à 

rainha este direito, estabelecido pelo Parlamento 
Inglês.    

d) O Parlamento Inglês é formado pela Câmara dos 
Comuns e pela Câmara dos Lordes. Existe também a 
Sala da Rainha, que é aberta para o pronunciamento 
anual da monarca.    

   
28. (Uefs 2017)  Capitalismo Informacional – Essa fase 
também é chamada de Capitalismo do Conhecimento. É 
marcado pelo acúmulo de riquezas por meio do 
conhecimento. Teve início com a intensificação da 
globalização da economia e com as inovações 
tecnológicas. É considerada a Terceira Revolução 
Industrial. Esse tipo de capitalismo é muito visto no Vale 
do Silício, nos Estados Unidos. Adota-se o neoliberalismo 
para minimizar as barreiras aos fluxos globais. Nessa fase 
do capitalismo, dá-se grande importância à especialização 
da mão de obra. (FASES do capitalismo ... 2016). 
 
Nessa fase da evolução do capitalismo, a distribuição da 
riqueza entre os países, em âmbito mundial,  
a) mantém-se inalterada, concentrando-se nos países que 

originariamente se beneficiaram com a primeira 
Revolução Industrial e com os ganhos decorrentes do 
imperialismo.    

b) ampliou-se consideravelmente, alcançando regiões do 
mundo antes exploradas pelo capitalismo industrial, a 
exemplo dos países do sul da África.    

c) tem sido beneficiada com a globalização, visto que a 
livre circulação dos negócios contribui para a elevação 
do nível de vida dos países do mundo.    

d) tem alcançado os países subdesenvolvidos, onde a 
elevação e ampliação do conhecimento alcançam 
indistintamente todas as classes sociais.    

e) depende da formação étnica dos habitantes de cada 
país, sendo mais consistente nos países do mundo 
onde a mestiçagem é menos intensa.    

   
29. (Ufrgs 2017)  Um dos princípios ideológicos da atual 
República da Turquia, estabelecida em 1923 por Kemal 
Ataturk, é o chamado Kemalismo, que, até hoje, continua 
tendo grande importância política no país. 
 
Assinale a alternativa que indica uma de suas principais 
características.  
a) O republicanismo secular e a rejeição da interferência 

religiosa no Estado turco.    
b) O comunismo de inspiração soviética e a defesa do 

socialismo como modelo econômico.    
c) O islamismo político e a adoção irrestrita do Islamismo 

como religião oficial do Estado turco.    
d) O pan-turquismo e a defesa da união de todos os povos 

de origem turca em um mesmo Estado.    
e) O antiocidentalismo e a negação de qualquer 

aproximação política ou econômica com o Ocidente.    
   
30. (Ufrgs 2016)  A Santa Aliança, coalizão entre Rússia, 
Prússia e Áustria, criada em setembro de 1815, após a 
derrota de Napoleão Bonaparte, tinha por objetivo político  
a) promover e proteger os ideais republicanos e 

revolucionários franceses em toda a Europa.    
b) impedir as intenções recolonizadoras dos países 

ibéricos e apoiar as independências dos países latino-
americanos.    

c) lutar contra a expansão do absolutismo monárquico e a 
influência do papado em todos os países europeus.    



d) combater e prevenir a expansão dos ideais 
republicanos e revolucionários franceses em toda a 
Europa.    

e) apoiar o retorno de Napoleão ao governo francês e 
garantir o equilíbrio entre as potências europeias.    

   
31. (G1 - ifsp 2017)  A crise de 1929 foi uma profunda e 
longa recessão econômica que atingiu o centro financeiro 
estadunidense (Wall Street) com consequências 
desastrosas para a economia mundial quando 
estabelecida a depressão da década de 1930. Esta crise 
foi gerada no “Boom” da Bolsa de Nova Iorque, em 1928. 
Assinale a alternativa que apresenta as características 
econômicas deste “Boom”.  
a) Especulação, política expansionista europeia e 

recessão dos bancos latino-americanos.    
b) Aumento na importação de produtos provenientes da 

Europa pelos Estados Unidos, expansão dos créditos e 
alta na oferta de emprego.    

c) Queda na exportação de produtos americanos pela 
Europa, consumismo desenfreado e baixa produção 
agrícola nos Estados Unidos.    

d) Aumento da produção agrícola internacional, aumento 
da produção agrícola nos Estados Unidos e 
supervalorização das ações.    

e) Especulação, política monetária expansionista, 
excesso de produção e falta de mercado para escoar 
os produtos americanos.    

   
32. (Pucsp 2017)  “Virou-se para Teoria. Este ainda não 
dormia. Sem Medo segredou-lhe: 
– O que conta é a ação. Os problemas do Movimento 
resolvem-se, fazendo a ação armada. A mobilização do 
povo de Cabinda faz-se desenvolvendo a ação. Os 
problemas pessoais resolvem-se na ação. Não uma ação 
à toa, uma ação por si. Mas a ação revolucionária. O que 
interessa é fazer a Revolução, mesmo que ela venha a ser 
traída.” 
 
Pepetela. Mayombe. São Paulo: Leya, 2013, p. 237. 
 
 
O trecho, extraído de um romance angolano, refere-se à 
luta do Movimento Popular de Libertação de Angola 
(MPLA), na década de 1970, pela independência de 
Angola. Nessa obra de ficção, aparecem diversos temas 
presentes nesse conflito. Entre eles,  
a) a impossibilidade de saídas negociadas, as 

divergências entre os vários grupos que lutavam contra 
a colonização portuguesa, o personalismo de algumas 
lideranças.    

b) o apoio da comunidade internacional à independência 
angolana, a articulação da luta das várias tribos, a 
preocupação dos portugueses com reformas políticas e 
sociais.    

c) o temor do povo angolano face à ameaça de invasão 

estrangeira, o diálogo ininterrupto com os representantes 

portugueses, o abandono da luta armada.    
d) a aliança da guerrilha angolana com os fascistas 

portugueses, a ampla mobilização popular em favor da 
emancipação política, a unidade dos grupos em luta.    

   
33. (Enem 2016)   

 
 
O regime do Apartheid adotado de 1948 a 1994 na África 
do Sul fundamentava-se em ações estatais de 
segregacionismo racial. 
 
Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a “lei do passe” 
que regulamentava o(a)  
a) concentração fundiária, impedindo os negros de tomar 

posse legítima do uso da terra.    
b) boicote econômico, proibindo os negros de consumir 

produtos ingleses sem resistência armada.    
c) sincretismo religioso, vetando os ritos sagrados dos 

negros nas cerimônias oficiais do Estado.    
d) controle sobre a movimentação, desautorizando os 

negros a transitar em determinadas áreas das cidades.    
e) exclusão do mercado de trabalho, negando à população 

negra o acesso aos bens de consumo.    
   
34. (Unicamp 2014)  Como os abolicionistas americanos 
previram, os problemas da escravidão não cessariam com 
a abolição. O racismo continuaria a acorrentar a 
população negra às esferas mais baixas da sociedade dos 
Estados Unidos. Mas se tivessem tido a oportunidade de 
fazer uma viagem pelo Brasil de seus sonhos – o país 
imaginado por tanto tempo como o lugar sem racismo – 
eles teriam concluído que entre o inferno e o paraíso não 
há uma tão grande distância afinal. 
 
(Adaptado de Célia M. M. Azevedo, Abolicionismo: 
Estados Unidos e Brasil, uma história comparada (século 
XIX). São Paulo: Annablume, 2003, p. 205.) 
 
Sobre o tema, é correto afirmar que:  
a) A experiência da escravidão aproxima a história dos 

Estados Unidos e do Brasil, mas a questão do racismo 
tornou-se uma pauta política apenas nos EUA da 
atualidade.    

b) Os abolicionistas norte-americanos tinham uma visão 
idealizada do Brasil, pois não identificavam o racismo 
como um problema em nosso país.    

c) A imagem de inferno e paraíso na questão racial 
também é adequada às divisões entre o sul e o norte 
dos EUA, pois a questão racial impactou apenas uma 
parte daquele país.    

d) A abolição foi uma etapa da equiparação de direitos nas 
sociedades norte-americana e brasileira, pois os 
direitos civis foram assegurados, em ambos os países, 
no final do século XIX.    

   
35. (Mackenzie 2014)  “Se a América Latina não foi 
esquartejada como a África, deveu-se ao fato – é preciso 
reconhecê-lo – de ter tido, sem que houvesse solicitado, 



um ‘tutor’. Um tutor ousado, porque se atreveu a dizer que 
a América era para os americanos, num momento em que 
apenas tinha a ilusão de ser uma potência. No entanto, 
quando esse tutor se transformou em grande potência, 
mudou seu discurso e gritou que era dono”. 
 
(Héctor Hernan Bruit. O Imperialismo. São Paulo: Atual, 
1994, p.49) 
 
A partir da análise do texto, é correto afirmar que  
a) a América Latina, desde a primeira metade do século 

XIX, é um instrumento do imperialismo estadunidense, 
que, historicamente, impôs, àqueles países, políticas 
como a Doutrina Monroe e a Política do Big Stick.    

b) as divisões sofridas pela África, decorrentes do 
imperialismo do século XIX, não puderem acontecer no 
continente americano em virtude da imposição ao 
respeito, feita na Conferência de Berlim, entre EUA e 
potências europeias, da autodeterminação da América 
Latina.    

c) o século XIX viu nascer a pretensa hegemonia 
estadunidense sobre os países latino-americanos, 
envolvendo disputas – desde aquela época – entre 
capitalistas e socialistas, ambientados na Guerra Fria.    

d) os americanos, há dois séculos, convivem com a 
supremacia estadunidense sobre os diversos países do 
continente, resultando em políticas impositivas como a 
da “Boa Vizinhança” e a Aliança para o Progresso.    

e) a América sempre foi protegida, resultando na criação 
de diversos acordos econômicos e na aliança de todo o 
continente em torno deles, apesar do domínio que os 
Estados Unidos exercem sobre o restante do mundo.    

   
36. (Uemg 2016)  "Há duzentos anos, em 9 de junho de 
1815, encerrava-se o Congresso de Viena, conferência de 
países europeus que, após nove meses de deliberações, 
estabeleceu um plano de paz de longo prazo para o 
continente, que vivia um contexto político conturbado(...). 
Para alcançar esse objetivo, os diplomatas presentes ao 
Congresso de Viena criaram um mecanismo de pesos e 
contrapesos conhecido como "Concerto Europeu"(...). O 
Concerto Europeu procurou substituir um arranjo unipolar 
por um sistema inovador de consultas plurilaterais. Esse 
esforço visava a garantir a estabilidade europeia no pós-
guerra".  
 
http://blog.itamaraty.gov.br/63-historia/146-200-anos-do-
congresso-de-viena.Acesso em: 20/7/2015. 
 
 

 

 
O contexto conturbado vivido pela Europa antes do 
Congresso de Viena e os resultados deste foram, 
respectivamente:   
a) A guerra dos sete anos que colocaram em confronto 

Inglaterra e França em função de disputas territoriais na 
América. – A expulsão da França da Liga das nações 
por ter desrespeitado regras internacionais 
preestabelecidas.     

b) A disputa imperialista protagonizada pelas nações 
europeias em função da crise econômica vivida no 
século XIX. – Evitou-se provisoriamente um conflito de 
proporções mundiais já que, por meio de concessões, 
garantiu-se um equilíbrio político.     

c) A expansão napoleônica que destronou reis e 
promoveu a invasão e ocupação militar sobre diversas 
regiões. – Restauração das monarquias depostas por 
Napoleão, legitimação das existentes à época e a 
criação da Santa Aliança.     

d) A primeira grande guerra, que foi consequência de um 
momento marcado pelo nacionalismo exacerbado e por 
rivalidades econômicas e territoriais. – A imposição de 
uma paz despreocupada com o equilíbrio mundial pois 
humilhava os derrotados.    

   
37. (Ufjf-pism 2 2015)  Analise a figura abaixo: 
 

 
 
Ao longo do século XIX, milhões de pessoas deixaram a 
Europa para viver em outros continentes. Pessoas 
abandonaram suas famílias, lares, modo de vida e 
práticas cotidianas para habitar um mundo 
completamente novo. Esse contingente migratório é 
considerado um dos maiores da história mundial dos 
últimos 200 anos. Sobre as migrações europeias do 
século XIX, marque a alternativa INCORRETA.  
a) As novas medidas de higiene e inovações médicas 

geraram baixa taxa de mortalidade, resultando em 
crescimento populacional na Europa.    

b) A esperança de se livrar da pobreza e do desemprego 
levou muitos jovens a deixarem seu país de origem, em 
busca de melhores condições econômicas e de vida em 
outros continentes.    

c) Os Estados Unidos da América receberam o maior 
contingente populacional migratório da Europa. 
Naquela região, essa mão de obra era utilizada na 
exploração das vastas áreas despovoadas do oeste e 
na construção de estradas de ferro.    

d) Em geral, os emigrantes conseguiram alcançar um 
imediato prestígio econômico nos locais de chegada, 



vivendo com condições de vida acima do que se 
esperava, o que intensificava o movimento migratório.    

e) As maiores parcelas de emigração foram provenientes 
da Grã-Bretanha, Itália, Irlanda e Alemanha, cujos 
destinos mais comuns foram a América do Norte, 
Austrália e América Latina, entre outras regiões.    

   
38. (Uerj 2014)   

 
 
Na década de 1960, muitas expressões artísticas 
representaram uma postura crítica frente a problemas da 
época, em especial os conflitos da Guerra Fria. Um 
exemplo é o Festival de Woodstock, ocorrido em 1969 nos 
E.U.A., em cujo cartaz se lê “Três dias de paz e música”. 
 
Nesse contexto da década de 1960, destacava-se a 
denúncia sobre:  
a) presença soviética na China    
b) intervenção militar no Vietnã    
c) dominação europeia na África do Sul    
d) exploração econômica no Oriente Médio    
   
39. (Uefs 2017)  A perestroika e a glasnost espalharam-se 
entre os povos do Leste europeu, ressentidos da 
dominação soviética e preocupados com as crescentes 
dificuldades econômicas. Durante 1989 e 1990, os 
europeus orientais demonstraram sua insatisfação com a 
liderança comunista e exigiram reformas democráticas. 
(PERRY. 2002. p. 657). 
 
O contexto histórico nos quais os termos perestroika e 
glasnost foram aplicados no texto diz respeito  
a) ao auge da Guerra Fria, quando a União Soviética e os 

Estados Unidos dividiam a influência política e 
ideológica entre Oriente e Ocidente.    

b) à maior expansão militarista da União Soviética, quando 
seus cientistas enviaram o primeiro satélite espacial à 
Lua.    

c) ao levante das oposições contra a violência do governo 
stalinista, do qual resultou a queda daquele ditador.    

d) aos conflitos entre a União Soviética e o Japão 
socialista, na disputa pelo controle da navegação militar 
no Oceano Pacífico.    

e) à crise estrutural do Estado soviético, levando Mikhail 
Gorbachev a propor uma abertura política e uma nova 

orientação econômica na União Soviética, para 
enfrentar os problemas nacionais.    

   
40. (Ueg 2017)  Leia o texto a seguir. 
  
Árabes, Turcos, Mongóis, que sucessivamente invadiram 
a Índia, cedo ficaram indianizados, uma vez que, segundo 
uma lei eterna da história, os conquistadores bárbaros são 
eles próprios conquistados pela superior civilização dos 
seus súditos. Os Britânicos foram os primeiros 
conquistadores superiores e, por conseguinte, 
inacessíveis à civilização hindu. Destruíram-na, 
rebentando com as comunidades nativas, arrancando 
pela raiz a indústria nativa e nivelando tudo o que era 
grande e elevado na sociedade nativa.  
 
Karl Marx. In. PRAXEDES, Walter. Eurocentrismo e 
racismo nos clássicos da filosofia e das ciências sociais. 
Revista Espaço Acadêmico. n. 83. Abril de 2008. 
Disponível em: 
<www.espacoacademico.com.br/083/83praxedes.html>. 
Acesso em: 02 set. 2016.  
 
 
O autor do texto citado foi Karl Marx (1818-1883), um dos 
mais destacados intelectuais da segunda metade do 
século XIX. 
 
Como documento histórico de uma época, o texto revela 
que  
a) o marxismo foi uma teoria que, apesar dos seus apelos 

socialistas, foi criada para defender os interesses 
colonialistas dos países capitalistas europeus.     

b) o hinduísmo é uma religião sofisticada e “elevada”, que 
garantiu a manutenção da identidade cultural hindu 
frente a todos os conquistadores.    

c) a universal “lei eterna da história”, apregoada pelo 
autor, retrata coerentemente a conquista de Roma 
pelos bárbaros e a invasão britânica na Índia.    

d) a concepção eurocêntrica do autor, um homem de seu 
tempo, levou-o a ressaltar a superioridade cultural 
britânica frente à civilização hindu.    

e) a dominação capitalista britânica não teve condições 
efetivas de desenvolver-se na Índia, em virtude da 
debilidade de sua indústria nativa.     

   
41. (Uel 2017)  Sobre o processo histórico da denominada 
Guerra do Ópio, ocorrida na China, em 1841, assinale a 
alternativa correta.  
a) Os Estados Unidos da América iniciaram a expansão 

para o Oriente, comercializando o ópio monopolizado 
pelos chineses, o que provocou uma guerra entre eles, 
encerrada com o acordo de divisão igualitária das cotas 
comerciais.    

b) O Japão, em suas conquistas imperialistas no 
continente asiático, travou uma guerra com a China 
pelo domínio do comércio do ópio na região; nesse 
processo, estabeleceram o Tratado de Pequim, no qual 
Hong Kong passou ao domínio japonês.    

c) O império russo, parceiro da China no comércio do ópio, 
transportava-o para os portos de Xangai com maior 
agilidade e altas taxas aduaneiras, o que fez com que 
exigisse a franquia desse produto.    

d) A Inglaterra, que dominava a comercialização do ópio 
na China, impôs aos chineses uma indenização por eles 
terem, a pretexto de proteger a saúde de sua 



população, confiscado e destruído uma grande carga 
de ópio.    

e) A França teve uma de suas colônias, o Afeganistão, 
como um grande produtor de ópio e concorrente 
comercial dos chineses, que monopolizavam essa 
atividade com elevados lucros; visando quebrar tal 
monopólio, os franceses bloquearam os portos 
chineses.    

   
42. (Ufrgs 2017)  Observe a imagem abaixo. 
 

 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes à Guerra Civil Espanhola (1936-1939) 
e ao subsequente regime franquista (1939-1978). 
 
(     ) A Guerra Civil teve seu estopim quando setores 

nacionalistas conservadores insurgiram-se contra a 
Segunda República e o governo eleito de Manuel 
Azaña. 

(     ) O regime de Francisco Franco foi caracterizado pela 
laicidade, pelo respeito à autonomia regional e pela 
defesa da república como forma de governo. 

(     ) As Brigadas Internacionais foram constituídas de 
milhares de voluntários de diferentes países que, 
durante a Guerra Civil, juntaram-se à causa 
republicana e à luta contra o fascismo. 

(     ) O regime franquista chegou ao fim em 1978, após 
um golpe de estado contra Francisco Franco, 
encabeçado por setores monarquistas vinculados 
ao então príncipe herdeiro Juan Carlos I. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é  
a) F – V – F – V.    
b) F – F – V – V.    
c) V – V – F – F.    
d) V – F – V – F.    
e) F – V – V – F.    
   
43. (Uece 2017)  Atente ao enunciado a seguir: 
 
“Essas classes médias conservadoras eram, está claro, 
defensoras potenciais ou mesmo convertidas do fascismo, 
devido à maneira como se traçaram as linhas de combate 
político no entreguerras. A ameaça à sociedade liberal e 

todos os seus valores parecia vir exclusivamente da 
direita; a ameaça à ordem social, da esquerda. As 
pessoas da classe média escolhiam sua política de acordo 
com seus temores. Os conservadores tradicionais em 
geral simpatizavam com os demagogos do fascismo e 
dispunham-se a aliar-se a eles contra o inimigo maior. O 
fascismo italiano tinha uma cobertura de imprensa mais 
ou menos favorável na década de 1920, e mesmo na de 
1930, exceto da que ia do liberalismo até a esquerda”. 
 
Eric J. Hobsbawn. Era dos Extremos: O breve século XX. 
2ª Edição. 
São Paulo, Cia. das Letras, 1994. p. 126. 
 
 
No que diz respeito aos regimes nazifascistas que se 
desenvolveram na Europa nas décadas de 1920 e 1930, 
é INCORRETO afirmar que  
a) apesar de defender um Estado militarista e policialesco 

que reduziria os direitos individuais, sobretudo dos 
grupos tidos como minoritários, o nazifascismo teve 
apoio das classes médias conservadoras.    

b) a imprensa italiana deu uma cobertura mais ou menos 
favorável ao fascismo, pois, com a exceção de jornais 
liberais e de esquerda, era conservadora.    

c) as classes médias, citadas por Hobsbawn, tomavam 
seus posicionamentos políticos fundadas no medo de 
perder vantagens ou privilégios.    

d) apesar de contar com apoio popular, o nazifascismo 
não contava com apoio das classes médias, pois estas 
eram formadas pelos setores mais instruídos e 
educados da sociedade.    

   
44. (Espm 2011)  O diálogo a seguir circunscreve-se à 
realidade política do mapa abaixo, cujo país deixou de 
existir: 
 
“Foram os sérvios que fizeram isso, pai?” pergunta o 
garoto de 7 anos. A tensão aumenta, e é prontamente 
repreendido. “Não fale essa palavra aqui, em voz alta,” 
aconselha Milomir, visivelmente perturbado. 
(Carta Capital, 11 de agosto de 2010.) 
 

 
 
A tensão retratada no texto refere-se à:  
a) herança deixada pela hegemonia política croata, à 

época da existência da Iugoslávia e que hoje prossegue 
na Eslovênia.    



b) convivência entre sérvios muçulmanos e bósnios 
cristãos na atual Bósnia-Herzegovina.    

c) convivência entre bósnios-croatas e bósnios-
muçulmanos no novo país erigido após a dissolução 
iugoslava e hoje formado por duas entidades na Bósnia 
Herzegovina.    

d) realidade na atual Sérvia-Montenegro, formada por dois 
povos rivais, os cristãos ortodoxos e os bósnios 
muçulmanos.    

e) nova realidade vivida no Kosovo, o mais jovem país do 
mundo, onde convivem duas nações distintas e 
inimigas, os croatas cristãos e os albaneses 
muçulmanos.    

   
45. (Pucpr 2017)  “O nascimento dos movimentos de 
unificação não coincidiu com o nascimento do 
imperialismo; por volta de 1870, o pan-eslavismo já havia 
se libertado das vagas e confusas teorias dos eslavófilos, 
e já em meados do século XIX o sentimento pangermânico 
era corrente na Áustria. Contudo, somente após a triunfal 
expansão imperialista das nações ocidentais nos anos 80 
cristalizaram-se movimentos, seduzindo a imaginação de 
camadas mais amplas. As nações da Europa central e 
oriental, que não tinham possessões coloniais e mal 
podiam almejar a uma presença no ultramar, decidiram 
então que “tinham o mesmo direito à expansão que os 
outros grandes povos e que, se não [lhes] fosse concedida 
essa possibilidade no além-mar, [seriam] forçadas a fazê-
lo na Europa”. 
 
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012, p. 314. 
 
 
Acerca dos movimentos do pan-eslavismo e do 
pangermanismo, assinale a alternativa CORRETA.  
a) A Rússia combateu ambos os movimentos, pois tinha 

interesses imperialistas no leste europeu, dificultados 
pelo nacionalismo de tais grupos que resistiam a uma 
possível anexação ao Império Russo.    

b) A chamada Crise dos Bálcãs foi resolvida somente após 
a assinatura do Tratado de Versalhes que separou o 
antigo Império Austro-Húngaro em diversos países e 
criou a Iugoslávia, unindo os povos eslavos num 
mesmo Estado.    

c) O Pangermanismo criado no século XIX propunha o 
estabelecimento de um único Estado reunindo os povos 
de língua alemã, por isso mesmo, durante a Primeira 
Guerra Mundial (1914-18) a Alemanha tentou anexar 
territórios entrando em confronto contra o Império 
Austro-Húngaro.    

d) Movimento nacionalista pela união de todos os povos 
de origem eslava da Europa oriental, o pan-eslavismo 
era liderado pelos sérvios e esteve envolvido no 
estopim da Primeira Guerra Mundial, quando um 
estudante do movimento assassinou o arquiduque 
austríaco Francisco Ferdinando e sua esposa.    

e) Tal como o pan-eslavismo, o pangermanismo foi 
discutido no período pós-guerra, levando à assinatura 
no Tratado de Versalhes em 1919, quando a Alemanha 
consegue o direito de anexar territórios a leste, como o 
Porto de Dantzig.    

   
46. (Fgv 2017)  Controle público absolutamente 
indispensável. (...) Corrupção inevitável (...) A prática do 
socialismo exige uma completa subversão no espírito das 

massas (...). Instintos sociais em lugar dos instintos 
egoístas (...). Mas ele [Lênin] se engana completamente 
no emprego dos meios. Decreto, poder ditatorial dos 
inspetores de fábrica, sanções draconianas, terror (...). A 
única via que leva a um renascimento é a própria escola 
da vida pública, uma democracia mais ampla (...). É 
justamente o terror que desmoraliza. 
 
Rosa Luxemburgo. A Revolução Russa (1918), apud Marc 
Ferro. A Revolução Russa de 1917, 1974. Adaptado. 
 
 
A partir do fragmento, é correto afirmar que  
a) o processo de criação do Estado socialista na Rússia, 

a partir de 1917, faz-se com métodos violentos, 
defendidos pela autora: esvaziamento do poder dos 
sovietes, fortalecimento da polícia secreta, burocracia e 
implantação de uma ditadura para realizar as 
mudanças econômicas tão importantes naquele 
momento de crise.    

b) o texto da militante comunista é uma crítica à forma 
como a Revolução de 1917, liderada por Lênin, 
organizou o Estado de forma centralizadora, 
burocrática, sem tolerar a oposição, impunha a 
requisição de grãos, a estatização com o comunismo de 
guerra, afastando-se da democracia.    

c) a militante anarquista russa critica a forma como a 
liderança menchevique usa meios violentos para 
implantar o socialismo, baseado na reforma agrária, no 
controle dos bancos, dos transportes e das riquezas do 
subsolo, na tentativa de diminuir as distâncias sociais e 
aumentar o poder dos sovietes.    

d) a autora considera que a Revolução Russa de 1917 
havia avançado no seu projeto de construção do Estado 
socialista e no êxito de suas realizações econômicas: 
controle da máquina administrativa para evitar a 
corrupção, a organização do Estado de forma 
democrática e o estabelecimento da propriedade 
coletiva.    

e) a militante comunista alemã, a partir de uma crítica 
contundente, aponta erros na rota planejada por Lênin 
para o Estado socialista russo e sugere caminhos 
como: o controle público da economia, o terror com a 
polícia secreta, sanções contra a corrupção 
administrativa e, por fim, a ditadura para garantir os 
princípios socialistas.    

   
47. (Upe-ssa 3 2017)   

 
 
Com o advento da Revolução Russa, os líderes 
revolucionários perceberam a necessidade de se criar 
uma identidade visual que representasse a Revolução e 
seus ideais. Dos signos adotados, a foice e o martelo 
foram os mais importantes e se tornaram símbolos 
universais do socialismo.  
SANTOS, Leonardo. Construtivismo Russo. A arte e o 
design gráfico dos cartazes soviéticos. Lajeado: 
Monografia de final de curso. Univates, 2014. 



 
 
Esses dois símbolos representam, respectivamente, a  
a) dissolução do Estado para a implementação do 

socialismo real.    
b) luta da URSS na primeira Guerra Mundial contra a 

Tríplice Entente.    
c) união da classe operária com a camponesa em prol de 

melhores condições sociais.    
d) dissolução dos sovietes na regulamentação da 

produção de material para indústria e campo.    
e) sociedade comunista composta pelos operários, 

camponeses, militares, intelectuais e pela juventude.    
   
48. (Unicamp 2014)   

 
 
Observe a obra do pintor Delacroix, intitulada A Liberdade 
guiando o povo (1830), e assinale a alternativa correta.  
a) Os sujeitos envolvidos na ação política representada na 

tela são homens do campo com seus instrumentos de 
ofício nas mãos.    

b) O quadro evoca temas da Revolução Francesa, como 
a bandeira tricolor e a figura da Liberdade, mas retrata 
um ato político assentado na teoria bolchevique.    

c) O quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa 
reavivado pelas lutas políticas de 1830 na França 
quanto a posição política do pintor.    

d) No quadro, vê-se uma barricada do front militar da 
guerra entre nobres e servos durante a Revolução 
Francesa, sendo que a Liberdade encarna os ideais 
aristocráticos.    

   
49. (Uerj 2017)  Durante a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), a ação do Partido Nazista na Alemanha 
ampliou a propaganda contra os que foram considerados 
os inimigos internos da nação germânica. O cartaz abaixo 
é um exemplo dessa política. 
 

 
 
Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz 
é:  
a) antissemitismo    
b) anticapitalismo    
c) anticomunismo    
d) antiamericanismo    
   
50. (G1 - ifba 2017)  A primeira metade do século XX foi 
marcada por intensos conflitos, envolvendo grandes 
potências, crise econômica mundial e ascensão de 
Regimes Totalitários. Sobre esse contexto, analise as 
assertivas: 
 
I. A Primeira Guerra Mundial foi resultado de conflitos já 

existentes, especialmente na região dos Bálcãs, tendo 
início após o assassinato do Arqueduque Francisco 
Ferdinando na Bósnia. 

II. A ascensão de Hitler na Alemanha culminou numa 
aliança com a França até o final da Segunda Guerra 
Mundial. 

III. As duas Guerras Mundiais mantiveram inalteradas as 
fronteiras da Europa e as relações diplomáticas entre 
as principais potências. 

IV. Os regimes autoritários ganharam força na Europa 
após a crise de 1929, a exemplo do Fascismo na Itália 
e Nazismo na Alemanha. 

V. A Segunda Guerra Mundial resultou no saldo de 
grandes perdas humanas e materiais, além de ter 
representado o triunfo da democracia. 

 
Estão corretas as assertivas:  
a) I, IV e V.    
b) I, II e IV.    
c) II, III e V.    
d) I, III e IV.    
e) III, IV e V.    


