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HiStóRia

51. O mundo romano mergulhou num prolongado período de 
crises. O Baixo Império foi marcado pela decadência e 
pela anarquia. Finalmente as invasões bárbaras minaram 
as forças imperiais já agonizantes, tomando pouco a pouco 
seus territórios e colocando fim ao império romano em 476.

Cláudio Vicentino. História Geral

 Sobre o mundo romano no Baixo Império é correto afirmar 
que:

 a) o período foi caracterizado pela continuidade da política 
de guerras de conquistas;

 b) ocorreu uma expansão das áreas cultivadas em 
consequência da expansão territorial derivada das 
guerras;

 c) o fim das guerras de conquistas fez escassear o número 
de prisioneiros e prejudicou a produção, acarretando a 
crise do escravismo;

 d) as guerras e as conquistas permitiram obter ouro e prata 
abundantes, ocasionando uma inflação crescente;

 e) para proteger as fronteiras do império romano, ameaçadas 
pelos bárbaros, foi criada a guarda pretoriana.

 Resolução:
 O texto de Claudio Vicentino aborda o processo do fim do Império 

Romano. A partir do século III da era cristã o império romano 
foi envolvido por questões militares, uma verdadeira anarquia 
militar em torno do poder de Roma e ainda tinha que enfrentar 
o problema da corrupção endêmica do governo. Com isso as 
expansões territoriais praticamente acabaram interrompendo 
o fornecimento de escravos. Como a base da economia romana 
era a escravidão, Roma enfraquecida economicamente não tinha 
mais como se defender das invasões bárbaras.

Alternativa C

52. Desde o século XII as cidades organizaram a sua produção 
artesanal por meio das corporações de ofício. As corporações 
agrupavam os artesãos de cada ofício: havia em cada cidade 
a corporação dos sapateiros, dos tecelões, dos curtidores etc.

Rubim Santos Leão de Aquino. História das Sociedades:
das comunidades primitivas às sociedades medievais

 As corporações de ofício medievais tinham por objetivo:

 a) defender o livre mercado;
 b) estimular novas invenções e descobertas;

 c) lutar pelos salários dos aprendizes;
 d) impedir a concorrência;
 e) eliminar a organização hierárquica existente nas 

corporações.

 Resolução:
 A Baixa Idade Média foi marcada pelo aparecimento das cidades 

(os Burgos), nelas a unidade produtiva típica foram as Corporações 
de Ofício, isto é, a união de artesãos do mesmo ramo, como por 
exemplo, sapateiros, padeiros, marceneiros, cervejeiros etc. O 
principal objetivo das Corporações era o de manter o monopólio 
do comércio local (evitando a concorrência), e  assim garantir a 
qualidade e o preço das mercadorias.

Alternativa D

53. Quando o domínio espanhol sobre Portugal chegou ao fim, 
no ano de 1640, o processo de decadência das duas antigas 
potências ibéricas se acelerou.

 Para se recuperar da crise decorrente do domínio espanhol, 
a coroa portuguesa fortaleceu a política mercantilista. Em 
julho de 1642, Portugal criava o Conselho Ultramarino.

Antonio Pedro. História do Brasil

 Quanto ao Conselho Ultramarino e sua relação com o Brasil, 
é correto afirmar que:

 a) afrouxou o controle econômico português sobre o Brasil;
 b) afrouxou o controle político português sobre o Brasil;
 c) contribuiu para uma descentralização administrativa 

que proporcionava maior autonomia aos donatários;
 d) determinou a criação do cargo de governador geral com 

o intuito de centralizar a administração;
 e) promoveu um arrocho metropolitano sobre a colônia 

incrementando um maior controle econômico e político.

 Resolução:
 Ao final da União Ibérica (1640), o governo português necessitava 

reerguer a sua economia, debilitada durante o domínio espanhol. 
Para tanto, desenvolveu o Conselho Ultramarino, órgão responsável 
por retomar a exploração nas áreas coloniais, fortalecendo assim, 
as práticas mercantilistas e restaurando a economia lusitana. 

 No conjunto das competências do Conselho Ultramarino 
destacam-se a administração da Fazenda, a decisão sobre o 
movimento marítimo para a Índia (terras orientais), definindo 
as embarcações, a equipagem e as armas que seriam utilizadas, 
além de ser administradas a defesa, as práticas exploratórias e 
os meios de colonização aplicados nas terras além-mar.

Alternativa E
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54.

 Os organogramas políticos apresentados devem ser 
relacionados respectivamente com:

 a) Constituição outorgada de 1824 – Constituição de 
1891;

 b) Constituição de 1891 – Constituição outorgada de 
1824;

 c) Constituição de 1934 – Constituição outorgada de 
1824;

 d) Constituição outorgada de 1824 – Constituição de 
1934;

 e) Constituição de 1891 – Constituição de 1934.

 Resolução:
 A questão fazia referência a dois organogramas políticos 

brasileiros, sendo relacionados a diferentes constituições do 
país. O primeiro trazia no alto do esquema o poder moderador, 
somente existente durante o período imperial no Brasil, período 
este que foi regulado por uma única constituição, outorgada 
em 1824 por D. Pedro I. 

 O segundo esquema trazia a tripartição de poderes (executivo, 
legislativo e judiciário), e seus orgãos/cargos de ação (exemplo: 
Congresso Nacional, Presidência da República, Supremo 
Tribunal Federal), até as esferas de poder municipais. Este 
organograma representava a Constituição de 1891, a primeira 
do período republicano.

Alternativa A

55. Leia o texto sobre a Revolução Francesa e responda:

 Para essa mentalidade revolucionária também 
contribuíram as grandes expectativas provocadas pela 
convocação dos estados gerais, pois, como os pobres 
urbanos, também os camponeses esperavam que suas 
queixas fossem ouvidas. Na primavera de 1789, os 
camponeses atacavam comboios de alimentos e se 
recusavam a pagar impostos reais, dízimos e obrigações 
senhoriais. Esses levantes revolucionários intensificaram-
se em fins de julho de 1789, quando se divulgaram rumores 
de que os aristocratas estavam organizando bandos 
de bandidos para atacar os camponeses e roubar suas 
colheitas. Os camponeses entraram em pânico e deram 
vazão a um ódio secular contra os nobres, atacando os 
castelos e queimando os registros senhoriais onde estavam 
inscritas as suas obrigações para com os senhores.

Marvim Perry. Civilização Ocidental. Uma história concisa

 O texto deve ser relacionado com:

 a) o Período do Terror;
 b) o Grande Medo;
 c) o Golpe do 18 Brumário;
 d) a Reação Thermidoriana;
 e) a Tomada da Bastilha.

 Resolução:
 A Revolução Francesa significou a ascensão da burguesia 

ao poder e o fim do absolutismo. Na fase denominada de “A 
Assembleia Nacional Constituinte” (1789-1791), um dos fatos 
marcantes foi a Tomada da Bastilha em 14.07.1789. Quando a 
notícia espalhou-se por toda França (de forma deturpada), como 
cita o texto “em fins de julho de 1789(...) Os camponeses entraram 
em pânico (...) atacando os castelos e queimando os registros 
jacqueries, senhoriais”. Esse fenômeno social foi denominado 
de: ou seja, revoltas camponesas. Tudo foi consequência do 
Grande Medo causado pelos boatos e notícias que chegavam 
de Paris.

Alternativa B
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56. A respeito do Imperialismo do século XIX, leia este trecho 
de uma entrevista concedida por Cecil Rhodes, em 1895, 
a um jornalista:

 A ideia que mais me acode ao espírito é a solução do 
problema social, a saber: nós, os colonizadores, devemos, 
para salvar os 40 milhões de habitantes do Reino Unido de 
uma mortífera guerra civil, conquistar novas terras a fim 
de aí instalarmos o excedente da nossa população, de aí 
encontrarmos novos mercados para os produtos das nossas 
fábricas e das nossas minas. O império, como sempre 
tenho dito, é uma questão de estômago. Se queres evitar 
a guerra civil, é necessário que vos torneis imperialistas.

Leonel Itaussu. História Moderna e Contemporânea

 Assinale os fatores do Imperialismo, praticado no século 
XIX, que são tratados no texto:

 a) busca de metais preciosos e de mercados externos 
para onde pudessem escoar o excedente da produção;

 b) busca de mercados externos para onde pudessem 
escoar o excedente da produção agrícola europeia e 
interesse por regiões fornecedoras de especiarias;

 c) necessidade de novas terras para onde pudesse ser 
escoada a mão-de-obra excedente e propagação do 
cristianismo;

 d) necessidade de novas terras para onde pudesse ser 
escoado o excedente da população europeia e busca 
de mercados externos para onde pudessem escoar o 
excedente da produção de suas fábricas;

 e) defesa do livre-cambismo e legislação impeditiva 
da evasão em massa dos excedentes demográficos 
europeus.

 Resolução:
 A questão a respeito do Imperialismo do século XIX está 

baseada no texto de Cecil Rhodes, de 1895, no qual  ele tenta 
justificar a dominação na Ásia e África.  O texto é claro e uma 
leitura atenta nos leva à alternativa D. 

 “A necessidade de novas terras para onde pudesse ser escoado 
o excedente da população européia e busca de mercados 
externos para onde pudessem escoar o excedente da produção 
das fábricas”.

 Foi uma questão de interpretação de texto.
Alternativa D

57. Por volta de 1877 os Estados Unidos estavam no limiar 
da moderna grandeza industrial. Quaisquer que tenham 
sido os efeitos da guerra civil, nenhuma dúvida há sobre 
o prodigioso desenvolvimento industrial ocorrido no país 
no final do século XIX.

H. C. Allen. História dos EUA

 Assinale a alternativa que apresenta as características do 
desenvolvimento capitalista dos EUA no final do século 
XIX:

 a) o capitalismo adotou uma crescente participação 
do Estado na economia para evitar as crises de 
superprodução, cabendo ao Estado cuidar do 
planejamento econômico;

 b) as pequenas empresas cederam lugar aos grandes 
trustes, que passaram a influir no funcionamento do 
mercado;

 c) o processo de monopolização que incrementava 
a integração das pequenas empresas produziu o 
enfraquecimento dos trustes;

 d) o capitalismo viveu um momento de forte expansão 
favorecido por investimentos asiáticos;

 e) a formação de trustes democratizou a economia dos 
EUA, pois eliminou a concorrência praticada pelas 
pequenas empresas.

 Resolução:
 Os EUA no final do século XIX se caracterizaram por possuir 

um dos mais competitivos e violentos capitalismos do mundo. 
Nele, o capital maior “engolia” o capital menor, gerando assim, 
grandes conglomerados financeiros como os: trustes, cartéis e 
holdings. Estes grupos influenciavam não só o funcionamento 
do mercado mas também as diretrizes políticas do governo.

Alternativa B
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58. Budapeste originou-se da fusão das cidades de Buda 
e Óbuda na margem direita do Danúbio, com Peste na 
margem esquerda. A região já pertencera aos impérios 
romano e otomano. A cidade era um cadinho étnico no 
qual conviviam magiares, judeus, ciganos, descendentes 
de alemães e de povos eslavos.

Revista Carta Capital, 26/08/2009

 A mudança da situação política de Budapeste e as 
transformações que modificaram o mapa político da 
Europa apresentado acima foram consequência:

 a) das Guerras Napoleônicas;
 b) da Guerra Austro-Prussiana;
 c) da Primeira Guerra Mundial;
 d) da Segunda Guerra Mundial;
 e) da Guerra Fria.

 Resolução:
 A questão abordou um texto sobre Budapeste como pretexto 

para fazer a pergunta sobre a Primeira Guerra Mundial. O mapa 
nos mostra de maneira bem clara, os dois blocos oponentes 
que se formaram antes da Primeira Guerra Mundial, para se 
protegerem em caso de ataque. Nitidamente notamos a Tríplice 
Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e 
Itália, e a Tríplice Entente,formada pela Inglaterra, França e 
Império Russo.

Alternativa C

59. Falecido em 2 de maio de 2009, o diretor, dramaturgo, 
ensaísta, autor, compositor, poeta, foi o criador do (.......) 
e era reconhecido internacionalmente. Entre os muitos 
prêmios que recebeu do exterior estava a Medalha Pablo 
Picasso atribuída pela UNESCO em 1994. Em 2009, foi 
nomeado pela ONU embaixador mundial do teatro. Na 
década de 60 dirigiu, juntamente com Gianfrancesco 
Guarnieri, montagens antológicas que apresentavam 
uma visão crítica da realidade contemporânea através 
da releitura de episódios históricos ocorridos no período 
colonial, também marcado por intensa repressão dos 
governantes, como por exemplo: Arena conta Zumbi e 
Arena conta Tiradentes.

 Após o golpe de 1964, foi preso, torturado e expulso do 
país. Sediado no Rio de Janeiro, hoje, o teatro criado por 
(........) é praticado em 70 países, nos cinco continentes e 
traduzido para 20 idiomas.”

www.carosamigos.com.br - Caros Amigos, junho 2009

 Aponte a alternativa que apresenta o teatro criado por ele 
e o dramaturgo:

 a) Teatro do Oprimido − Augusto Boal;
 b) Grupo Opinião − Oduvaldo Viana Filho;
 c) Os Comediantes − Ziembinski;
 d) Teatro Brasileiro de Comédia − Adolfo Celi;
 e) Teatro Oficina − Flávio Rangel.

 Resolução:
 A questão trazia um pequeno trecho sobre a vida de Augusto 

Boal, grande dramaturgo que durante o regime militar brasileiro, 
foi um crítico ferrenho, por meio do Teatro de Arena, da 
repressão política vivida no Brasil. Durante o regime militar 
foi preso e torturado, sendo expulso do país. Criou o chamado 
Teatro do Oprimido, hoje muito renomado no mundo inteiro, 
com o objetivo de democratizar os meios de produção teatral 
e permitir o acesso das camadas sociais menos favorecidas. 
Isso lhe rendeu o título de embaixador mundial do teatro, 
conferido pela ONU, por usar o teatro como modo de buscar a 
diminuição das diferenças sociais. Teve como grande parceiro 
em suas produções teatrais, outro grande expoente do teatro, 
Gianfrancesco Guarnieri.

 Observação: Esta questão cobrava um conhecimento específico 
sobre artes cênicas, o que seria o diferencial para o aluno resolver 
a questão com maior tranquilidade.

Alternativa A
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60. A imagem apresentada deve ser relacionada à uma das 
alternativas:

 a) ditadura do Estado Novo comandada por Getúlio 
Vargas;

 b) implantação do Estado autoritário pelo governo de 
Marechal Castelo Branco;

 c) imposição do Ato Institucional no 5 pelo governo de 
Marechal Costa e Silva;

 d) campanha das Diretas-Já no governo do general João 
Figueiredo;

 e) período do milagre econômico brasileiro no governo 
do general Garrastazu Médici.

 Resolução:
 A charge apresentada pela questão é de: O Pasquim, publicação 

de alguns pensadores críticos do regime militar brasileiro. Os 
traços do desenho são do cartunista Ziraldo, um dos mentores 
da publicação. Tal publicação trazia sátiras às várias situações 
vividas no Brasil durante este momento, inclusive as propagandas 
ufanistas realizadas durante o período de governo do general 
Emílio Garrastazu Médici, no qual o país atravessava uma 
época de grande prosperidade econômica, conhacida como: 
“Milagre econômico” ou “Milagre Brasileiro”. Era a um desses 
slogans que a charge satirizava, a famosa frase: “Brasil, ame-o 
ou deixe-o”.

Alternativa E

COMENtáRiO da PROVa dE HiStóRia

A prova foi considerada de nível médio para o aluno que 
se preparou de maneira adequada durante o semestre, tendo 
questões que cobravam habilidades diversas dos alunos 
(leitura de mapas, compreensão de textos históricos, análise 
de organogramas e interpretação de charges). A única questão 
que cobrava do aluno um conhecimento diversificado era a 
de número 59, a qual exigia do mesmo um conhecimento 
específico sobre artes cênicas e teatro, para que, deste modo, 
o aluno tivesse um diferencial que facilitaria na resolução da 
questão.


