
 
 
 

HISTÓRIA 
 

01. Na África, durante a Antiguidade, entre 
3.000 a.C. e 332 a.C., desenvolveu-se o 
primeiro Império unificado historicamente 
conhecido, cuja longevidade e continuidade 
ainda despertam a atenção de arqueólogos 
e historiadores. 

 
Esse Império 
 

(A) legou à humanidade códigos e 
compilações de leis. 

(B) desenvolveu a escrita alfabética, 
dominada por amplos setores da 
sociedade. 

(C) retinha parcela insignificante do 
excedente econômico disponível. 

(D) sustentou a crença de que o caráter 
divino dos reis se transmitia 
exclusivamente pela via paterna. 

(E) dependia das cheias do rio Nilo para a 
prática da agricultura. 

 

02. Durante a República Romana, a escravidão 
aumentou consideravelmente sua importância na 
sociedade e na economia, contribuindo para a 
crescente dependência da República Romana em 
relação à mão de obra escrava. 

 
A dependência da mão de obra escrava na 
República Romana devia-se 
 

(A) à expansão das grandes propriedades e ao 
aniquilamento da pequena propriedade rural. 

(B) às guerras de conquista empreendidas por 
Roma, as quais contribuíram decisivamente 
para o predomínio dessa relação de trabalho. 

(C) à inexistência de mão de obra livre e ao 
desinteresse da população pelos trabalhos 
manuais. 

(D) aos conflitos entre patrícios e plebeus na 
luta pela terra. 

(E) à necessidade de ampliação da oferta de 
mão de obra para o desenvolvimento do 
artesanato.  

03. A Idade Média também foi denominada o 
“tempo das catedrais”. Data deste período da 
História a construção da catedral de Burgos, 
na Espanha, reproduzida na figura abaixo. 

 
 
O estilo arquitetônico da catedral de Burgos é o 
 

(A) renascentista. 

(B) românico. 

(C) gótico. 

(D) barroco. 

(E) moderno. 
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04. A chegada de Cristóvão Colombo ao 
continente americano, em 1492, a serviço da 
Espanha, é um fato significativo na História. 
 
Considere as afirmações abaixo, a respeito 
dos fatores que possibilitaram a viagem de 
Cristóvão Colombo em 1492. 
 

I - Esta viagem constituiu-se em um 
desdobramento da expansão portuguesa 
iniciada no século XV. 

II - Esta viagem foi resultado dos esforços 
conjuntos de Espanha e de Portugal nas 
navegações. 

III - Cristóvão Colombo valeu-se dos 
conhecimentos náuticos e cartográficos dos 
portugueses para empreender suas viagens. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e III. 

(E) I, II e III. 
 

05. A partir da impressão em metal, concebida pelo 
alemão Gutenberg, começam a multiplicar-se os 
textos e obras literárias.  
 
A esse respeito, considere as seguintes 
afirmações. 
 

I - A imprensa permitiu a difusão da Bíblia 
em línguas vernaculares, reduzindo o 
papel desempenhado pelo clero. 

II - Na obra Don Quijote de La Mancha, 
Miguel de Cervantes criou uma sátira aos 
ideais da cavalaria medieval. 

III - Luís Vaz de Camões, em sua obra Os 
Lusíadas, inspirada na viagem de Vasco da 
Gama, narra os feitos marítimos 
portugueses. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

06. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo, referentes ao período das 
invasões holandesas no Nordeste brasileiro. 

 

( ) A motivação principal das invasões 
batavas ao Brasil está relacionada à 
conjuntura da União Ibérica, que fez com 
que os adversários da Espanha se 
tornassem hostis a Portugal. 

( ) O ataque às regiões produtoras de 
açúcar, inicialmente na Bahia e depois em 
Pernambuco, foi realizado pela 
Companhia das Índias Orientais. 

( ) Em função do desenvolvimento urbano e 
de uma política conciliadora entre luso-
brasileiros e batavos, o governo de 
Nassau é considerado a "idade de ouro" 
do domínio holandês na América. 

( ) A chamada Restauração Pernambucana 
foi uma consequência do processo de 
endividamento dos lavradores de cana 
luso-brasileiros com o governo holandês. 

 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
 

(A) V – F – V – V. 

(B) V – F – F – V. 

(C) F – V – V – F. 

(D) F – F – V – V. 

(E) V – V – F – F. 
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07. Observe, no mapa abaixo, as principais rotas 
do tráfico negreiro para o Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 250. 

 
A esse respeito, considere as seguintes 
afirmações. 
 

I - A rota da Alta Guiné trazia escravos das 
regiões dos atuais Senegal, Guiné-Bissau 
e Serra Leoa para o denominado Estado 
do Grão-Pará e do Maranhão. 

II - A rota da Costa da Mina trazia escravos 
das regiões dos atuais Gana, Benin e 
Nigéria, para as capitanias setentrionais e 
meridionais da América portuguesa. 

III - A rota de Angola trazia escravos para a 
capitania fluminense com ramificações 
que levavam ao estuário platino. 

 
Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 

08. Leia o texto abaixo. 
 
Os ilhéos, huma vez que as Missoens nam se 
desocuparam, já se accomodam & alguns athe 
tornaram-se grandes proprietários & abastados 
fazendeiros. Já nam querem mais voltar para o 
Archipelago, apezar de jamais esquecerem os 
padecimentos sem conta que passaram. 
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ASSIS BRASIL, Luiz Antônio. Um quarto de légua 

Luanda  em quadro. 5. ed. Porto Alegre: Movimento, 
1986. p. 190. 

 
A partir da leitura do texto, considere as 
afirmações abaixo. 
 

I - O autor refere-se à imigração açoriana 
para o Rio Grande do Sul no século XVIII. 

II - As dificuldades econômicas impossibilitaram 
qualquer processo de mobilidade social. 

III - O foco principal da corrente migratória 
dirigiu-se para a região missioneira. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

09. A Guerra dos Sete Anos (1756-1763) conferiu 
à Inglaterra a condição de principal potência 
marítima da Europa. 
 
Esse conflito 
 

(A) possibilitou a recuperação econômica da 
Inglaterra. 

(B) foi travado entre potências imperiais, 
tendo desdobramentos em territórios 
americanos. 

(C) decorreu da rivalidade entre Inglaterra e 
Portugal. 

(D) contou com expressiva participação de 
escravos africanos nas disputas. 

(E) foi encerrado com a assinatura do 
Tratado de Londres. 
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10. Leia o texto abaixo. 

 
Os direitos humanos só se tornam 
significativos quando ganham conteúdo 
político. Não são os direitos de humanos num 
estado de natureza: são os direitos de 
humanos em sociedade. Não são apenas 
direitos humanos em oposição aos direitos 
divinos, ou direitos humanos em oposição aos 
direitos animais: são os direitos humanos vis-
à-vis uns aos outros. 
 

HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos :  
uma história. São Paulo: Companhia das 

 Letras, 2009. 
 
Os três documentos históricos que 
fundamentam a gênese do princípio e da 
prática dos direitos humanos são 
 

(A) o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão e a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 

(B) o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos 
do Povo Trabalhador e Explorado e a 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 

(C) a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos da América, a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão e a 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. 

(D) a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos da América, a Declaração 
dos Direitos do Povo Trabalhador e 
Explorado e a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. 

(E) a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos da América, a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão e a 
Declaração do Direito do Povo 
Trabalhador e Explorado. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Observe, no mapa abaixo, a região platina. 
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Adaptado de: MIRANDA, Márcia E. A Estalagem e o 

Império. São Paulo: Hucitec, 2009. p. 123. 
 
Sobre as intervenções luso-brasileiras 
ocorridas na Banda Oriental durante o período 
joanino, são feitas as seguintes afirmações. 
 

I - O vice-rei Francisco Elio, sitiado em 
Montevidéu pelas tropas artiguistas, 
declarou guerra à Corte portuguesa em 
1811, provocando a invasão das forças 
militares lusitanas. 

II - A intervenção em 1816 justificava-se pela 
necessidade de se defender o Rio Grande 
do Sul e de se reestabelecer a 
tranquilidade dos proprietários rurais, 
ameaçada pelas reformas sociais de 
Artigas. 

III - Na primeira intervenção, as forças 
militares estacionaram em Maldonado; na 
segunda, alcançaram a capital oriental, 
recebendo apoio do Cabildo local. 

 
Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
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12. O cargo de juiz de paz teve suas funções 
regulamentadas pelo Código de Processo 
Criminal de 1832. Esses juízes representavam o 
liberalismo brasileiro durante o período regencial.  
 
Esses magistrados eram 
 
(A) nomeados diretamente pelo Imperador, 

exercendo as funções de chefe de polícia. 

(B) designados diretamente pelo ministro da 
Justiça, exercendo as funções de 
promotor público. 

(C) eleitos pelos cidadãos para exercer 
funções conciliatórias e de qualificação 
eleitoral.  

(D) eleitos pelos deputados gerais para 
administrar os bens dos órfãos e de 
pessoas ausentes. 

(E) indicados pelo presidente provincial para 
pacificar os conflitos pela terra. 

 

13. Leia o texto abaixo. 
 
Conheça o Brasil que o dia 20 de setembro de 
1835 foi a consequência inevitável de uma má e 
odiosa administração; e que não tivemos outro 
objeto, e não nos propusemos a outro fim que 
restaurar o império da lei, afastando de nós um 
administrador inepto e faccioso, sustentando o 
trono constitucional do nosso jovem monarca e a 
integridade do Império. (Manifesto de 25 de 
setembro de 1835) 
 

 Coletânea de documentos de Bento Gonçalves da 
Silva. Porto Alegre: Arquivo Histórico do Rio 

Grande do Sul, 1985. p. 269. 
 
Em relação ao manifesto acima, é correto 
afirmar que 
 
(A) os farroupilhas defendiam, desde o 

primeiro momento, o ideário republicano 
e separatista. 

(B) os revoltosos desejavam antecipar a posse 
de Dom Pedro II, ainda menor de idade. 

(C) a revolta foi motivada pelo desejo dos 
farroupilhas de reintegrar a província ao 
Império brasileiro. 

(D) os revoltosos estavam contrariados com o 
governo do presidente provincial. 

(E) os farroupilhas representavam os ideais 
conservadores, manifesto na defesa do 
"império da lei". 

14. Considere o enunciado abaixo e as quatro 
propostas para completá-lo. 
 
Durante o século XIX, as relações entre Brasil 
e Inglaterra foram marcadas por diversos 
momentos de tensão. A denominada Questão 
Christie levaria ao rompimento diplomático 
entre os dois países em 1863.  

Entre as causas que motivaram o desgaste e a 
ruptura diplomática, é correto citar 
 
1 - a negativa de renovação dos tratados 

comerciais que beneficiavam a Inglaterra. 
2 - a manutenção das relações econômicas 

com os Estados Unidos. 
3 - a participação brasileira na intervenção 

contra o governo colorado no Uruguai. 
4 - o naufrágio do navio inglês Prince of 

Wales no litoral do Rio Grande do Sul. 
 
Quais propostas estão corretas? 
 
(A) Apenas 1. 
(B) Apenas 2.  
(C) Apenas 1 e 3. 
(D) Apenas 1 e 4. 
(E) Apenas 2, 3 e 4. 

 

15. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo, referentes aos propósitos e 
consequências da Lei Saraiva (1881), que 
estabeleceu a eleição direta no Brasil Imperial. 
 
( ) A lei objetivava reduzir a participação 

política da população de baixa renda. 
( ) A lei determinou a proibição do voto dos 

analfabetos, excluindo-os do processo 
eleitoral. 

( ) A lei mantinha a exigência censitária, pois 
os eleitores tinham que ter uma renda 
mínima. 

( ) A lei possibilitou a ampliação da cidadania 
política. 

 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
 
(A) V – F – V – F. 
(B) V – F – F – V. 
(C) F – V – V – F. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – V – V – F. 
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16. Considere as afirmações abaixo, referentes à 
denominada "política das salvações" ocorrida 
durante o governo de Hermes da Fonseca 
(1910-1914). 
 
I - O "salvacionismo" realizou uma sistemática 

intervenção nos estados, promovendo a 
substituição dos grupos oligárquicos 
dominantes por interventores militares. 

II - Uma das causas dessa política foi o 
crescimento do poder do senador gaúcho 
Pinheiro Machado, que tinha sob sua 
influência diversas oligarquias regionais. 

III - As "salvações" foram realizadas somente 
em estados de pequena projeção política, 
na sua maioria situados no Sudeste. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

17. Um golpe militar na Espanha, comandado por 
Francisco Franco, contra o governo 
republicano iniciou um grande conflito: a 
Guerra Civil Espanhola (1936-1939). 
 
Considere as afirmações abaixo, sobre essa 
guerra. 
 
I - Ela apresentou um caráter fortemente 

ideológico e revolucionário com atuação 
das Brigadas Internacionais em apoio à 
República. 

II - Ela permitiu que a Alemanha, através da 
Legião Condor, testasse seus armamentos 
e táticas contra os republicanos. 

III - Ela favoreceu Francisco Franco, graças à 
política de “não-intervenção” da 
Inglaterra e da França. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

18. Observe a charge abaixo. 
 

 
FAUSTO, Bóris. Getúlio Vargas : o poder e o sorriso. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
 
Esta charge, inspirada em uma marcha de 
carnaval interpretada por Francisco Alves, faz 
referência  
 
(A) à ascensão de Getúlio Vargas ao poder, 

após o golpe do Estado Novo. 
(B) ao término do Estado Novo com a 

destituição de Getúlio Vargas. 
(C) à volta de Getúlio Vargas ao poder, após 

o governo de Eurico Dutra. 
(D) à eleição de Getúlio Vargas como 

governador do Rio Grande do Sul, após a 
redemocratização. 

(E) à reeleição de Getúlio Vargas como 
presidente, após o governo JK. 

 

19. Com o término da Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), a geopolítica global nunca mais foi 
a mesma. No caso do Oriente Médio, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu 
pela partilha da Palestina e pela criação de dois 
estados, um judeu e outro árabe. 
 
Considere as afirmações abaixo, sobre os 
conflitos no Oriente Médio. 
 
I - Os conflitos, apesar de sua repercussão 

internacional, tiveram como característica 
o fato de apresentar implicações locais. 

II - Devido à polarização decorrente da 
Guerra Fria, somente a União Soviética se 
manifestou favoravelmente à criação do 
Estado de Israel. 

III - No dia seguinte à criação do Estado de 
Israel, após o término do mandato 
Britânico na Palestina, tropas dos países 
árabes vizinhos invadiram a região, 
ocasionando a imediata reação israelense. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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20. A denominada "Campanha da Legalidade", 
ocorrida no Rio Grande do Sul no final de 
agosto de 1961, foi uma consequência da 

 

(A) renúncia do presidente Jânio Quadros, 
que provocou a mobilização política para 
garantir a posse do vice-presidente João 
Goulart. 

(B) vitória eleitoral do PTB, que 
supostamente ameaçava os setores 
conservadores da sociedade brasileira. 

(C) renúncia do presidente Juscelino 
Kubitschek, fato que provocou uma 
extensa mobilização militar visando 
garantir a posse de João Goulart. 

(D) vitória eleitoral do PSD, partido que tinha 
em seus quadros diversos elementos 
supostamente golpistas. 

(E) política promovida por Leonel Brizola, que 
queria impedir a tomada do poder pelos 
grupos ligados à luta armada. 

 

21. “Sejamos realistas, que se peça o impossível.” 

 
A frase acima, eternizada nos muros de Paris 
em maio de 1968, foi escrita durante a 
radicalização do movimento contestatório, 
quando as ruas da capital francesa foram 
transformadas em cenário de uma guerra 
civil. 
 
A respeito desse acontecimento, é correto 
afirmar que ele 
 

(A) constituiu um movimento exclusivamente 
de estudantes que contestavam os 
valores de uma sociedade autoritária. 

(B) contou com a solidariedade do operariado 
francês que deflagrou uma greve geral. 

(C) esteve restrito a Paris, sendo um 
fenômeno isolado sem repercussão em 
outros países. 

(D) configurou-se como uma resposta do 
operariado frente à situação de crise 
econômica da França. 

(E) provocou muitas mortes decorrentes dos 
grandes motins e combates nas ruas da 
capital francesa. 

22. Observe a imagem abaixo. 
 

 
 

 GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: 
 Companhia das Letras, 2002. 

 
Essa imagem fazia parte da propaganda 
oficial durante o regime militar e está 
associada ao governo do presidente 
 
(A) Humberto Castelo Branco (1964-1967). 

(B) Arthur da Costa e Silva (1967-1969). 

(C) Emílio Médici (1969-1974). 

(D) Ernesto Geisel (1974-1979). 

(E) João Figueiredo (1979-1985). 
 

23. A redemocratização no Brasil, após a Segunda 
Guerra Mundial, é balizada por duas 
Constituições Federais: a de 1946 e a de 1988. 

 
Nesses 42 anos entre a promulgação das duas 
cartas, diversos episódios cruciais interferiram 
na normalidade político-institucional. Estes 
episódios foram 
 
(A) o atentado a Carlos Lacerda, o 

contragolpe do General Henrique Lott e o 
impeachment de Fernando Collor. 

(B) o suicídio de Getúlio Vargas, a renúncia 
de Jânio Quadros e o fechamento político 
com o AI-5. 

(C) o golpe do Estado Novo, a Revolta dos 
Sargentos e a morte de Tancredo Neves. 

(D) a extinção do partido Comunista, a 
implantação do pluripartidarismo e a 
reeleição do presidente da República. 

(E) a eleição de João Goulart para presidente, 
a indicação de Emílio Médici para 
substituir Ernesto Geisel e a implantação 
do parlamentarismo. 
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24. Leia o texto abaixo. 
 

De qualquer ponto que se esteja em Tijuana 
se vê o paredão metálico de cinco metros de 
altura. O mesmo acontece em Mexicali, 
Sonoita, Nogales, Água Prieta, Ciudad Juarez, 
Ojimaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, 
Nuevo Laredo, Reynosa e Matamoros. Ao todo 
são mais de 3 mil quilômetros de chapas de 
ferro e cimento, postes com luzes, câmaras e 
sensores eletrônicos. 

 
"Lourinha Americana" (Mestre Laurentino). Por 

Pouco. / Mundo Livre S/A, 2000. 
 
Considere as afirmações abaixo, referentes às 
motivações que levaram à construção desse 
paredão metálico. 
 
I - A construção teve início em 1994 como 

parte do programa Operação Guardião do 
governo dos Estados Unidos da América. 

II - O objetivo dessa construção foi impedir a 
entrada de imigrantes ilegais em território 
norte-americano, sobretudo mexicanos e 
centro-americanos. 

III - A construção desse paredão faz parte de 
um programa federal norte-americano 
para conter a ação de narcotraficantes na 
fronteira. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. A sigla BRIC é um acrônimo que se refere ao 
Brasil, à Rússia, à Índia e à China, países que 
se destacaram no cenário mundial pelo rápido 
crescimento de suas economias. 

 
A respeito desses países, é correto afirmar que 
 

(A) o PIB da China, atualmente, é o segundo 
do mundo, tendo superado o Japão 
recentemente. 

(B) os quatro países, em conjunto, possuem 
atualmente 25% da população mundial. 

(C) Brasil e China são membros permanentes 
do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. 

(D) a Índia terá a menor média de 
crescimento econômico entre os países 
que compõem o BRIC, devido à sua 
grande população. 

(E) o Brasil será uma das grandes potências 
militares, dado seu engajamento na 
corrida armamentista. 
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