HISTÓRIA

31. Nas últimas décadas do século XX, nas sociedades capitalistas, assistiu-se ao que se chamou de
uma nova Revolução Científica e Tecnológica. Segundo certas visões, isso seria um passo adiante
em relação à Revolução Industrial iniciada na Europa nos séculos XVIII e XIX.
Sobre a Revolução Industrial, assinale a alternativa CORRETA.
a) A acumulação de capitais que propiciou a Revolução Industrial se deu através da introdução do
trabalho assalariado nas colônias.
b) A Revolução Industrial significou um profundo avanço tecnológico, ao mesmo tempo em que
provocou aumento da população, no setor agrícola.
c) Os laços de servidão que submetiam os trabalhadores europeus foram ainda mais reforçados
com a industrialização.
d) O trabalho assalariado nas primeiras fábricas era desempenhado apenas por homens e
mulheres adultos que chegavam do campo.
e) As precondições para a Revolução Industrial foram a acumulação de capitais pela burguesia e a
liberação e exploração da mão-de-obra do proletariado.

32. O continente africano aparece na imprensa internacional geralmente como palco de guerras civis e
de miséria extrema. Entre os séculos XVI e XIX, esse continente foi o principal exportador de mãode-obra escrava para as colônias européias na América.
Com base no enunciado, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O tráfico de escravos foi responsável pelo enriquecimento do continente africano, entre os
séculos XVI e XIX, sendo incentivado pelos chefes tribais.
b) O continente africano foi repartido pelas potências coloniais européias, as quais enriqueceram
através da escravização e da exploração de matérias primas.
c) Portugal e Holanda travaram embates envolvendo o controle do abastecimento de escravos para
a América Portuguesa, no século XVII.
d) A população islâmica do Norte da África também foi alvo do processo de captura e escravização
realizado pelos europeus.
e) O regime apartheid, que vigorou na África do Sul, foi resultante da ocupação da região por
colonos europeus.

33. A morte de Yasser Arafat, ocorrida em 2004, é mais um dos importantes acontecimentos
relacionados ao longo conflito na região da Palestina.
Sobre esse assunto, assinale a alternativa CORRETA.
a) O partido Likud, representante dos setores conservadores de Israel, foi responsável pelas
principais propostas de paz para a região.
b) O Estado de Israel foi estabelecido numa região do Oriente Médio ocupada pelo Irã, o qual, após
a Revolução Islâmica, passou a reivindicar sua devolução.
c) A criação do Estado de Israel em 1948, pela ONU, foi favorecida pelo contexto político
internacional vigente após a Segunda Guerra Mundial.
d) Yasser Arafat, fundador e principal dirigente da OLP, recebia apoio total dos Estados Unidos em
sua luta pelo reconhecimento do Estado Palestino.
e) O muro que Israel está construindo na Palestina é mais uma das iniciativas de paz para a região
e tem a concordância de ambas as partes.

34. Após a Primeira Guerra Mundial e a crise econômica do capitalismo liberal, em 1929, assistiu-se à
expansão de movimentos autoritários de extrema direita, que tiveram no fascismo e no nazismo seus
mais importantes exemplos.
Sobre esse contexto histórico, é INCORRETO afirmar:
a) Na Alemanha, grande derrotada na Primeira Guerra Mundial, o regime nazista preconizava uma
forte oposição ao capitalismo e a adesão ao socialismo.
b) A juventude e os trabalhadores alemães foram enquadrados em organizações que pregavam o
militarismo e a superioridade racial.
c) Na Itália fascista, Benito Mussolini ascendeu ao poder prometendo a restauração da grandeza
italiana, inspirada nos tempos no Império Romano.
d) A guerra civil espanhola teve como resultado final a vitória das forças de Francisco Franco e a
instauração de um regime ditatorial de direita.
e) O Estado Novo, instaurado no Brasil em 1937, estava associado ao processo de emergência de
idéias autoritárias do período.

35. Em 1989 ocorreu o chamado Massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim, na China. Nos últimos
anos, contudo, aquele país vem-se destacando no campo econômico mundial como a grande
potência em ascensão.
Sobre a história da China, no século XX, é CORRETO afirmar:
a) A rivalidade entre China e Japão está associada somente aos impactos recentes do crescimento
econômico chinês.
b) A China adota uma política econômica socialista ortodoxa, sem espaço para a economia de
mercado.
c) O socialismo chinês apregoa a autonomia da sociedade, e as liberdades políticas são
asseguradas.
d) Em 1949 foi vitoriosa a revolução socialista na China, sob a liderança de Mao Tse-Tung.
e) Macau e Hong Kong, antigos territórios chineses, continuam sob domínio de metrópoles
européias.

36. Na Idade Média européia, a Igreja era a instituição mais poderosa e grande proprietária de terras.
Sobre essa afirmativa, é INCORRETO afirmar:
a) A organização centralizada e hierarquizada permitiu que a Igreja ocupasse papel político
preponderante na Idade Média da Europa.
b) O combate a crenças divergentes, através de instrumentos com a Inquisição, manteve a Igreja
como portadora exclusiva da autoridade sobre a fé e a cultura.
c) As cruzadas foram movimentos de expansão do cristianismo e da cultura européia e eram
movidas pela tolerância religiosa em relação aos muçulmanos.
d) No final da Idade Média, as monarquias européias começaram um processo de centralização,
ocasionando várias crises em suas relações com a Igreja.
e) A estrutura eclesiástica apresentava dois setores básicos; eram formados pelo clero secular e
pelo clero regular.

37. A última eleição presidencial norte-americana consolidou o poder de George W. Bush, reeleito
através de uma grande campanha contra o chamado terrorismo, e que difundia a crença na
supremacia política, econômica e cultural dos Estados Unidos. Contudo, movimentos sociais em
defesa das liberdades democráticas e de novas alternativas políticas espalham-se tanto em território
norte-americano como em várias partes do mundo.
Sobre essa afirmativa, assinale a alternativa CORRETA.
a) Com grande e intenso apoio da população norte-americana, os Estados Unidos saíram vitoriosos
da Guerra do Vietnã, em 1968.
b) Os setores sociais que apóiam George W. Bush nos Estados Unidos são remanescentes das
lutas pelos direitos civis da década de 1960.
c) O predomínio dos Estados Unidos como única grande potência mundial foi reforçado com o fim
da guerra fria e a afirmação de valores socialistas.
d) O Fórum Social Mundial traz a mensagem de que “um outro mundo é possível”, apresentando
alternativas ao desenvolvimento do capitalismo neoliberal.
e) O atentado às Torres Gêmeas, em 2001, na cidade de Nova Iorque, favoreceu a expansão de
movimentos sociais em defesa da tolerância e da paz nos Estados Unidos.

38. A chamada guerra ao narcotráfico é um dos mais recentes capítulos de uma História marcada por
intervenções dos Estados Unidos em assuntos de países da América Latina. Ao longo dos séculos
XIX e XX, um conjunto de ações políticas e militares caracterizou relações tensas e desiguais.
Com base nas relações entre EUA e América Latina, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A Área de Livre Comércio das Américas visa à criação de um bloco econômico que terá a
liderança dos Estados Unidos como principal economia da região.
b) A revolução Cubana de 1959 representou uma ruptura do domínio dos Estados Unidos sobre a
América Central e o Caribe.
c) Em 1973, a deposição do Presidente chileno Salvador Allende, por um golpe de Estado, foi
apoiada pelo Presidente Richard Nixon, dos Estados Unidos.
d) A Revolução Sandinista, em 1979, derrubou o ditador nicaragüense Anastácio Somoza, que
tinha amplo apoio do governo norte-americano.
e) A chamada Doutrina Monroe, de 1823, proclamava “a América para os americanos”, defendendo
a autodeterminação dos povos latino-americanos.

39. Em 1991 foi formalizado o Mercosul, pretendendo ser um processo de integração econômica e
cultural dos países do Cone Sul da América. Recentemente, questões comerciais entre Brasil e
Argentina colocaram em risco essa possibilidade. No século XIX, por outros interesses, os países da
região estiveram envolvidos em alianças e embates importantes.
Com base nessa afirmativa, assinale a alternativa CORRETA.
a) A Tríplice Aliança, reunindo Brasil, Argentina e Uruguai, foi um acordo militar ocorrido em função
da guerra movida contra a República do Paraguai.
b) O Império brasileiro e a República Argentina tinham interesses na exploração do importante
complexo industrial existente no Paraguai.
c) A guerra contra o Paraguai foi movida por interesses externos, em favor apenas da Inglaterra,
dos Estados Unidos e da Alemanha.
d) O Uruguai tinha importante peso político e econômico na região, ligado à sua grande produção
agrícola e industrial.
e) O Paraguai, no século XIX, era um país com uma economia totalmente voltada para o comércio
com o Brasil, principalmente através do contrabando.

40. “O Maranhão e o Piauí estão no topo da lista dos maiores fornecedores de mão-de-obra escrava do
Brasil, de acordo com pesquisas da Organização Internacional do Trabalho. (...) Nesses Estados, os
trabalhadores acabam fugindo do desemprego nas grandes cidades ou da falta de terra e crédito
rural para a região de fronteira agrícola amazônica – movidos por histórias de serviço farto.” (Fonte:
Carta Maior, Agência de Notícias. http://agenciacartamaior.uol.com.br/)

Em relação a essa forma de exploração do trabalho, atualmente localizada em algumas regiões do
país, a escravidão praticada no Brasil, entre os séculos XVI e XIX, apresentava características
próprias, sobre as quais é CORRETO afirmar:
a) O tráfico de escravos vindos do continente africano atingiu o auge no final do século XIX, o que
provocou a decretação da Lei Áurea.
b) Durante a maior parte dos séculos XVI e XVII, os grupos indígenas foram escravizados, sendo
aos poucos substituídos pela de mão-de-obra escrava proveniente da África.
c) A Igreja e a Coroa portuguesa opuseram-se fortemente à escravização africana, lançando mão
da utilização de bandeirantes para libertar os cativos.
d) A maior parte dos escravos no Brasil, entre os séculos XVI e XIX, trabalhava em atividades
urbanas, obtendo com maior facilidade as alforrias.
e) Os movimentos de resistência à escravidão se davam através, principalmente, da adoção do
catolicismo como religião pelos cativos.

