Provas resolvidas da UFRGS 2007
História
01. Resposta (D)
No poema “A Odisséia”, Homero relata
as aventuras de Ulisses (Odisseu), rei de
Ítaca, a partir do final da Guerra de
Tróia entre Agamenon, rei de Micenas e
os habitantes de Ílion (Tróia).
02. Resposta (C)
A afirmativa II está errada porque na
Alta Idade Média ocorreu o fechamento
do Mediterrâneo, resultado, entre outras
situações, do expansionismo islâmico.
A migração da cidade para o campo
acentuou-se, caracterizando o retrocesso
econômico.
03. Resposta (D)
A Revolução de Avis garantiu a
autonomia conquistada pelos lusos em
relação à Castela, unindo diversos
interesses sócio-econômicos (Igreja,
Burguesia,
Nobreza,
camadas
populares...) no processo de formação
do Estado Nacional Português. A
precoce centralização refletiu-se no
pioneirismo português navegatório que
buscava superar o domínio italiano no
Mediterrêneo.
04. Resposta (A)
O Tribunal do Santo Ofício (Santa
Inquisição) foi de fato um instrumento
da Contra-Reforma, porém foi criado
durante a Baixa Idade Média.
05. Resposta (A)
O absolutismo, apesar de teoricamente
ser um regime onde o poder era
concentrado na figura do monarca, na
prática tinha limites, ainda que esses

não fossem expressos nas leis e
regimentos.
06. Resposta (C)
A concepção geocêntrica foi duramente
combatida pela Igreja Católica durante
muito tempo, o que torna incorreta a
afirmativa II.
07. Resposta (C)
A observação do gráfico demonstra que,
em nenhum momento, a produção de
Goiás e Mato Grosso (mesmo
conjuntamente) superou a produção
aurífera de Minas Gerais, o que torna
incorreta a afirmativa II.
08. Resposta (D)
O período do Diretório (1795-1799) foi
marcado por uma grande instabilidade
política e por um acentuado número de
revoltas, o que comprova a inaptidão
dos Girondinos (Alta Burguesia) para
controlar o Estado Francês.
09. Resposta (D)
A abolição do tráfico negreiro, para a
burguesia inglesa, seria o primeiro
passo para chegar à abolição total da
escravidão, com o objetivo de substituíla pelo trabalho assalariado, criando
assim mercado consumidor para a
crescente produção industrial inglesa.
10. Resposta (A)
A Guarda Nacional, criada no Período
Regencial (18/ago/1831), tinha por
objetivo esvaziar o poder do exército e
regionalizar
o
controle
social,
concedendo assim maior autonomia às
elites provinciais.

11. Resposta (B)
A afirmativa II está incorreta porque a
Guerra dos Farrapos influenciou na
diminuição do fluxo migratório para o
RS. A afirmativa IV é falsa porque a
Revolta dos Mucker ocorreu na região
de imigração alemã, no atual município
de Sapiranga.
12. Resposta (A)
A unificação alemã, liderada pela
Prússia e conduzida por Bismarck,
enfrentou oposição da Áustria e da
França. A partir de então, a
industrialização acelerada levou a
Alemanha a rivalizar diretamente com a
Inglaterra pelo controle dos mercados
mundiais.
13. Resposta (C)
A primeira afirmação está errada porque
durante o período joanino ocorreu a
Insurreição Pernambucana, em 1817,
contrária a monarquia lusa. A última
afirmativa está errada pois ocorreram
revoltas liberais em SP e MG em 1842 e
a Revolução Praieira, em Pernambuco
em 1848.
14. Resposta (C)
A charge refere-se aos efeitos da crise
inflacionária
gerada
pelo
plano
econômico do Governo Provisório de
Deodoro da Fonseca, conhecido como o
“Encilhamento”. Os efeitos dessa
política emissionista se fariam sentir
com maior intensidade no governo de
Prudente de Morais.
15. Resposta (E)
A questão é simplória e o enunciado
pobre, pois não faz nenhuma reflexão
histórica.
O
candidato
deveria
simplesmente associar fato e data, no

caso a fundação de Porto Alegre, em
1772.
16. Resposta (B)
A afirmação I está errada porque os
nazistas ganharam expressão eleitoral já
no início da década de 1930, em função
dos efeitos da Grande Depressão. A
afirmativa III também está incorreta,
pois o avanço do nazismo levou ao
colapso da República de Weimar,
instalada após a I Guerra Mundial.
17. Resposta (A)
A origem da superação da política do
café-com-leite está no tenentismo, no
descontentamento das camadas médias
e populares urbanas e das oligarquias
dissidentes,
especialmente
as
oligarquias gaúcha, mineira e paraibana.
Portanto não há nenhuma relação com a
fundação do Partido Comunista ou com
a influência da URSS.
18. Resposta (E)
O presidente Franklin Delano Roosevelt
aplicou o New Deal, que foi um plano
claramente
antiliberal
e
intervencionista,
portanto
em
detrimento das leis de mercado e aos
moldes do teórico John Maynard
Keynes.
19. Resposta (C)
O Estado Novo contava com o DIP
(Departamento
de
Imprensa
e
Propaganda) que criou diversos
mecanismos
de
legitimação
e
divulgação do Regime, dentre os quais a
Voz do Brasil.
20. Resposta ( E)
A charge refere-se ao pragmatismo
político de Getúlio Vargas, devido a sua
capacidade de adequar-se a cada

momento
político
nacional
e
internacional. Em 1937, com o golpe,
Vargas implementou no Brasil o Estado
Novo, um regime semelhante aos
regimes totalitários então vigentes na
Europa. A segunda charge representa o
posicionamento do Brasil ao lado das
democracias ocidentais na Segunda
Guerra Mundial. E em 1945 o PCB
torna-se legal e apóia o queremismo, a
possibilidade de permanência de Vargas
no poder.
21. Resposta (E)
A Guerra Civil Espanhola antecipou
vários aspectos que caracterizariam a II
Guerra Mundial. Hitler e Mussolini
apoiaram as forças da direita espanhola
lideradas por Franco e aproveitaram o
conflito como campo de provas para
testar armamentos e táticas que seriam
utilizadas na II Guerra Mundial.
22. Resposta (B)
A questão refere-se à Coréia. A
afirmativa I seria correta se fosse
referente ao Japão, e a afirmativa III
estaria correta numa referência ao
Vietnã.
23. Resposta (D)

A Revolução dos Cravos, de 1974, foi o
processo de redemocratização de
Portugal após 50 anos de ditadura
fascista. Uma das conseqüências desse
processo foi a disposição de Portugal
em reconhecer as independências de
suas colônias na África e na Ásia.
24. Resposta (A)
A agitação do Sindicato Solidariedade
no início dos anos 1980 já mostrava
sinais de esgotamento do regime
socialista no leste europeu, bem como a
invasão do Afeganistão em 1979, onde
o uso da força militar para sustentar um
governo aliado era sinal claro da
contestação à política soviética naquela
região.
25. Resposta (B)
A primeira imagem é do Gal. Augusto
Pinochet, que comandou a ditadura
chilena. A segunda imagem é do
Palácio do Planalto, em Brasília, com
tanques de guerra próximos, o que
caracteriza a ditadura brasileira. A
terceira imagem é da Casa Rosada e das
“Mães da Praça de Maio”, que
corresponde à ditadura argentina.

