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QUESTÃO 25

Leia este trecho do documento:

Eu el-rei faço saber a vós [...] fidalgo de minha casa que vendo eu 
quanto serviço de Deus e meu é conservar e enobrecer as capitanias e 
povoações das terras do Brasil e dar ordem e maneira com que melhor e 
seguramente se possam ir povoando para exaltamento da nossa santa fé 
e proveito de meus reinos e senhorios e dos naturais deles ordenei ora de 
mandar nas ditas terras fazer uma fortaleza e povoação grande e forte em 
um lugar conveniente para daí se dar favor e ajuda às outras povoações 
e se ministrar justiça e prover nas coisas que cumprirem a meus serviços 
e aos negócios de minha fazenda e a bem das partes [...]

É CORRETO afirmar que, nesse trecho de documento, se faz referência 

A) à criação do Governo Geral, com sede na Bahia.

B) à implantação do Vice-Reinado no Rio de Janeiro.

C) à implementação da Capitania-sede em São Vicente. 

D) ao estabelecimento de Capitanias Hereditárias, no nordeste.

QUESTÃO 26

Considerando-se as características do Antigo Regime, é INCORRETO  
afirmar que

A) a economia foi fortemente marcada pela atividade comercial, regida por 
concepções e práticas denominadas Mercantilismo.

B) a expansão comercial associada à expansão marítima provocou forte 
migração e consequente despovoamento das cidades europeias. 

C) a organização política predominante era fundamentada no Absolutismo 
monárquico e se legitimou pela teoria do Direito Divino dos Reis. 

D) o processo de ocupação e colonização de territórios além-mar ajudou a 
expandir a cultura e os valores da Europa. 
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QUESTÃO 27

O século XVIII foi palco de uma série de movimentos e sedições, nos quais, 
em diferentes graus e a partir de diferentes estratégias, os vassalos da América 
Portuguesa procuraram redefinir o formato de suas relações com a Coroa 
Portuguesa. 

Considerando-se esse contexto, é CORRETO afirmar que

A) a revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, na primeira metade desse 
século, reforçou os mecanismos de controle sobre os vassalos.

B) a revolta do Vintém e a do Quebra-quilos, na segunda metade desse século, 
ao desafiarem a Coroa, colocaram em crise a sede do Vice-Reinado. 

C) a revolta dos Távora procurou estabelecer novos limites para a cobrança 
do Subsídio Literário, destinado à educação dos vassalos. 

D) os conflitos entre paulistas e emboabas, nas Minas Gerais, levaram à 
instalação das casas de fundição nessa Capitania.
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QUESTÃO 28

Analise estas duas imagens: 

           

Relacionando-se essas imagens à crise da ordem imperial brasileira, é 
CORRETO afirmar que elas expressam

A) a força dos ideais contrários à abolição da escravidão e à república, que 
retardou a crise da ordem imperial brasileira após a Guerra do Paraguai. 

B) a fusão dos ideais monárquicos e republicanos, o que ajudou a acelerar 
a abolição da escravidão no final do século XIX.

C) o militarismo predominante no Império do Brasil, indicado pela presença 
marcante dos militares  inclusive o próprio Imperador  no poder. 

D) os efeitos da Guerra do Paraguai sobre a ordem imperial e a crescente 
influência do republicanismo no cenário político brasileiro. 
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QUESTÃO 29

Considerando-se as intervenções do Imperialismo europeu na Ásia durante 
os séculos XIX e XX, é CORRETO afirmar que

A) a Austrália se lançou com voracidade à conquista de territórios vizinhos à 
Oceania, com vistas a fortalecer sua posição de colônia recém-liberta (1905).

B) a conquista da Coréia foi uma das expressões do Imperialismo japonês, 
ocupação que, iniciada em 1910, abriu caminho à posterior invasão da 
China.

C) o Império Chinês foi extinto e, em seu território, surgiram várias colônias 
europeias, como desdobramentos da intervenção estrangeira na Revolta 
dos Boxer de 1911.

D) os ingleses ocuparam e colonizaram a Indochina, na última década do  
século XIX, para garantir a segurança de suas possessões na Indonésia. 

QUESTÃO 30

Leia estes versos: 
Mataram-nos à traição quando dormiam,
E foram companheiros que os mataram
Não foi a guerra, foi o crime que os matou
Dormiam no quartel, de madrugada,
Mas a seu lado,
Em sinistra vigília,
Companheiros sem alma conspiravam,
Sem alma porque a tinham vendido
Ao estrangeiro de vestes vermelhas....
Eram os filhos malditos de Caim.

MAUL, Carlos. “Toque de Silêncio” .

É CORRETO afirmar que, nesses versos, o autor faz referência

A) à insurreição de novembro de 1935.

B) à Revolução Constitucionalista de 1932.

C) à Revolução de Outubro de 1930.

D) ao golpe civil-militar de 1964. 
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QUESTÃO 31

Em meados dos anos 1950, iniciou-se, nos Estados Unidos, um vigoroso 
movimento pelos direitos civis dos negros, liderado, entre outros, pelo pastor 
Martin Luther King. 

Considerando-se esse movimento, é INCORRETO afirmar que

A) a fundação da Conferência da Liderança Cristã no Sul, uma organização 
de igrejas e sacerdotes negros de que participou Luther King, objetivava 
acabar, mediante manifestações pacíficas, com as leis de segregação.

B) a passeata de Washington, quando King proferiu seu famoso discurso  
“I have a dream”, contribuiu para que a luta dos negros norte-americanos 
passasse a ter projeção internacional e ganhasse força no País.

C) o método defendido por Luther King para combater o racismo e a violência 
contra os negros se baseava na desobediência civil, isto é, defendia a 
desobediência às proibições e limitações legais a que eram submetidos. 

D) o primeiro ganho político dos negros, imediatamente após a passeata 
de Washington, foi o direito ao voto sem restrições à escolaridade, o que 
tornou cidadãos todos os negros norte-americanos. 
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QUESTÃO 32

Sob pressão do cartel de produtores de petróleo, a OPEP, o preço do 
produto, então baixo e, em termos reais, caindo desde a guerra, mais ou 
menos quadruplicou em 1973 [...] Na verdade, a gama real de flutuações 
foi ainda mais sensacional: em 1970 o petróleo era vendido a um preço 
médio de 2,53 dólares o barril, mas no fim da década de 1980 o barril 
valia 41 dólares. 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. O breve século XX: 
1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 459. 

Considerando-se a chamada Crise do Petróleo de 1973 e seus impactos, é 
INCORRETO afirmar que

A) a origem da crise foi o embargo da OPEP à exportação de petróleo, cuja 
intenção era a de pressionar pela desocupação do Canal de Suez.

B) essa crise é um dos fatores que explicam a recessão econômica e o 
aumento do desemprego nos países centrais, em meados da década de 
1970. 

C) o incremento nos preços gerou o enriquecimento súbito dos exportadores 
árabes e o excesso de recursos nas mãos desse grupo resultou no 
fenômeno dos petrodólares. 

D) os países prejudicados pela encarecimento do petróleo responderam 
com várias medidas, que abrangeram do racionamento de combustíveis 
à pesquisa de fontes energéticas alternativas. 


