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01. Resposta (A)

A obra “Histórias de Heródoto” apresenta o con-
fronto entre o Império Persa e as póleis gregas, 
descrevendo a Revolta de Mileto contra Dario I e a 
organização da expedição de Aquemênida contra o 
território grego.

02. Resposta (C)

A alternativa I está incorreta, pois nos séculos IV e 
V o paganismo está em decadência. A alternativa II 
está incorreta também, porque os godos não eram 
cristãos e os romanos eram cristãos, desde o Edito 
de Tessalônica, em 380, quando o cristianismo se 
tornou religião oficial do Império Romano.

03. Resposta (A)

A resposta (A) é a correta, pois no mundo medieval, 
Deus e a teologia eram a referência da relação do 
homem com o mundo, em que a escolástica era 
a principal forma de produção de conhecimento 
revelada por Deus. 

04. Resposta (D)

No século XIII, a dinastia capetíngia, sob o coman-
do de Felipe II, neutraliza as divisões internas da 
Normandia, Borgonha e Aquitânia, consolidando as 
bases da monarquia francesa. 

05. Resposta (B)

A sociedade feudal era dividida em três segmen-
tos, os servos ocupavam a base da pirâmide social 
por serem a maioria da população e viverem sob 
condição de dominação por parte da nobreza e do 
clero. A nobreza posicionava-se na segunda posição 
na hierarquia social, somente abaixo do clero, que, 
através da instituição da Igreja Católica, detinha o 
poder ideológico, justificando a ordem estabelecida. 

A prova manteve seu padrão, exigindo do aluno o domínio de diversos conteúdos, e muita atenção para 
a resolução das questões. Apresentando 15 questões de História Geral e 10 questões de Brasil, destacaram-
se assuntos como Idade Média com 3 questões e História do Rio Grande do Sul, com 4 questões. Como já é 
tradicional da prova da UFRGS, apareceram questões de atualidade, como o Apartheid, a Invasão dos EUA ao 
Iraque e os protestos na Europa decorrentes da crise econômica. Tirando algumas questões que pecam pelo 
preciosismo, a UFRGS manteve a qualidade da prova de História.

06. Resposta (E) 
A questão exige que o aluno perceba quais livros/
autores pertencem à época do Renascimento. Todas 
as obras e autores citados na questão estão dentro 
do contexto renascentista, com exceção do Con-
trato Social, de Rousseau, lançado em 1762, que 
se insere no contexto do Iluminismo, eliminando a 
afirmativa II.

07. Resposta (B)
Os portugueses foram pioneiros nas grandes navega-
ções, portanto, já tinham contato com outros povos 
e culturas antes de outros Estados europeus, e esse 
contato ocorreu antes da popularização dos escritos 
de viagens no início do século XVI.

08. Resposta (B) 
A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) foi, simultane-
amente, um desdobramento das guerras religiosas 
desencadeadas pela reforma protestante, e uma 
disputa entre as duas grandes dinastias europeias 
daquela época: os Bourbons e os Habsburgos. Ao 
final do conflito a Europa central estava arrasada e 
a Alemanha permanecia fragmentada politicamente. 
A Paz de Vestfália consagrou o princípio da sobera-
nia nacional e o princípio de não-intervenção nos 
assuntos internos de cada país. 

09. Resposta (E)
A questão aborda a Contrarreforma, destacando o 
papel da Ordem dos Jesuítas. As alternativas estão 
todas corretas, pois mostram que a ordem serviu aos 
interesses do papado no combate ao protestantis-
mo e no processo de evangelização, mas também 
passou a incomodar, na medida em que contrariou 
os interesses das monarquias católicas de Espanha 
e Portugal, daí o seu banimento entre 1773 e 1814.

10. Resposta (D)
A questão aborda a complexa disputa de terras entre 
Portugal e Espanha no sul do Brasil.



11. Resposta (E)
Apenas a afirmativa II está incorreta, pois o Terror 
foi um fenômeno político e social que aconteceu 
durante o período da Convenção Nacional (1792-
1795) na Revolução Francesa. Neste período, ocorreu 
a radicalização do processo revolucionário sob a 
liderança jacobina, onde o Terror foi uma marca dis-
tinta, em que os jacobinos tiveram que enfrentar os 
contrarrevolucionários internos e a ameaça externa. 
Assim, levando milhares de pessoas ao julgamento 
e a pena de morte na guilhotina. 

12. Resposta (C)
O tráfico negreiro foi, de fato, um dos principais 
mecanismos do processo de acumulação de capitais 
na Europa da Idade Moderna. Essa acumulação de 
riquezas combinada com a extraordinária expansão 
dos mercados, que se verificou nessa época, criaram 
as condições para o início da Revolução Industrial. 
Nas plantations, instaladas nas regiões coloniais, 
entretanto, era utilizado o trabalho escravo. 

13. Resposta (B)
O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) 
nasceu em 1838, no período da Regência de Araújo 
de Lima, resultado da aspiração de se criar uma 
entidade que refletisse a nação brasileira, que há 
pouco tempo atrás conquistara sua independência, 
e estimular nos brasileiros um sentimento de per-
tencimento e nacionalidade. 

14. Resposta (C)
O texto da questão descreve a atividade pecuária 
na região da Bacia do Prata (atualmente Argentina 
e Uruguai) e o destino do couro platino que servirá 
como matéria-prima para produtos ingleses. Portanto, 
o contexto histórico referido é o de formação de eco-
nomias pecuaristas de exportação na América Platina.

15. Resposta (C)
A afirmação II está incorreta porque a Lei de Terras 
de 1850, embora tenha permitido a compra de terra 
por imigrantes, a custos altos, tinha restrição quanto 
ao tempo de permanência no país para ter acesso à 
compra das terras. 

16. Resposta (E)
A questão trata do Rio Grande do Sul no período 
republicano, e os vários conflitos que ocorreram 
nesse período em nosso estado. As três afirmativas 
estão corretas, pois tratam da Federalista de 1893, 
a Revolução de 1923, e os conflitos que se seguiram 
à Revolução de 1930 e a Constitucionalista de 1932 
em São Paulo, que teve apoio de alguns setores do 
Rio Grande do Sul.

17. Resposta (A)
O Encilhamento, política econômica aplicada em 
1891 no governo provisório de Deodoro da Fonseca, 
gerou uma crise com diversas consequências em nos-
sa economia. Entre as consequências, tivemos o au-
mento da especulação financeira, a desvalorização 
da moeda devido à emissão monetária desenfreada 
e o crescimento do desemprego fruto do aumento 
das atividades especulativas em detrimento das 
atividades produtivas. 

18. Resposta (C)
O ano de 1917 foi marcado por greves gerais em todo 
o país e não foi diferente no Rio Grande do Sul. Os 
movimentos operários, influenciados principalmente 
pelo socialismo e pelo anarquismo, articularam as 
greves pelo Brasil. No Rio Grande do Sul o governa-
dor, Borges de Medeiros, em um primeiro momento 
negociou e aceitou algumas demandas dos traba-
lhadores, tentando arrecadar apoio dos operários 
ao seu governo. No entanto, mais a seguir houve 
repressão e perseguição aos grevistas.

19. Resposta (E)
O “New Deal” lançado pelo presidente Franklin Roo-
sevelt para enfrentar os efeitos da crise, procurava 
ampliar o consumo e a distribuição de renda para 
absorver a superprodução agrícola e industrial que 
havia gerada a crise. A entrada dos EUA na Segun-
da Mundial só ocorreu depois do ataque japonês a 
Pearl Harbor. A “Lei Seca” adotada na década de 
1920 foi anulada. 

20. Resposta (B)
A primeira afirmação está incorreta porque o Estado 
Novo (1937-1945) foi justamente um período de 
extrema centralização política. A terceira afirma-
ção está incorreta porque, embora Getúlio Vargas 
tenha inclusive defendido a agroexportação com 
o Conselho Nacional do Café (CNC), por exemplo, 
sua postura no período foi de fortalecimento da 
industrialização.

21. Resposta (A)
A primeira afirmativa é falsa, pois o Pacto Molotov
-Ribbentrop é rompido em 1941. A segunda afirmati-
va é verdadeira, já que Hitler e Stálin são os líderes 
de Alemanha e URSS, respectivamente. A terceira 
afirmativa é falsa, porque o nacional-socialismo era 
a ideologia do regime nazista. Finalmente, a quarta 
afirmativa é correta, pois os extermínios não se 
deram somente durante o período que compreende 
o conflito da Segunda Guerra mundial.



22. Resposta (D)
A ditadura brasileira caracterizou-se pela ampla 
utilização dos Atos Institucionais, instrumento de 
centralização do poder nas mãos do executivo, ocu-
pado pelos militares. A ditadura uruguaia diferencia-
se de outras da América por ter sido implementada 
por meio de um golpe dado pelo próprio presidente 
eleito, Jorge Bordaberry. A ditadura chilena, lide-
rada por Augusto Pinochet, é considerada pioneira 
na implantação das políticas neoliberais na América 
Latina. 

23. Resposta (C)
O Congresso Nacional Africano (CNA) foi a organi-
zação que liderou a luta dos negros sul-africanos 
contra o regime de segregação racial instituciona-
lizado pela minoria branca na África do Sul no final 
da década de 1940. A libertação de um dos seus 
principais líderes, Nelson Mandela, em 1991 marca 
a desestabilização do regime do ‘apartheid’. Apesar 

de apoiar a guerrilha da UNITA para desestabilizar o 
governo angolano de tendência socialista, a África 
do Sul não chegou a anexar o território de Angola 
como diz a afirmação III.

24. Resposta (D)
A segunda e a quarta afirmações estão incorretas, 
pois a invasão norte-americana ao Iraque não teve o 
apoio do Conselho de Segurança da ONU e quando os 
EUA efetuaram a retirada das suas tropas do Iraque 
se constitui naquele país um governo de coalização 
pró-EUA.

25.  Resposta (A)
A charge da questão faz referência às inúmeras 
manifestações de ruas que surgiram pelo continen-
te europeu com críticas ao sistema econômico, no 
qual se encontra em crise desde o ano de 2008. As 
manifestações logo foram reprimidas violentamente 
pelas forças policiais de cada país. 
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