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História 

 
1. (UECE) "A armada de Martim Afonso de Sousa, que deveria deixar Lisboa a 3 de dezembro de 
1531, vinha com poderes extensíssimos, se comparados aos das expedições anteriores, mas 
tinha como finalidade principal desenvolver a exploração e limpeza da costa, infestada, ainda e 
cada vez mais, pela atividade dos comerciantes intrusos."  

(HOLANDA, Sérgio Buarque de. "As Primeiras Expedições." in: HOLANDA, Sérgio Buarque de. 
(org) HISTÓRIA GERAL DA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA. Tomo I, Volume 1. São Paulo: DIFEL, 

1960. p. 93.) 
  

Com base nesta citação, assinale a alternativa que indica corretamente os principais objetivos das 
primeiras expedições portuguesas às novas terras descobertas na América: 

a) expulsar os contrabandistas de pau-brasil e combater os holandeses instalados em 
Pernambuco 

b) garantir as terras brasileiras para Portugal, nos termos do Tratado de Tordesilhas, e 
expulsar os invasores estrangeiros 

c) instalar núcleos de colonização estável, baseados na pequena propriedade familiar, e 
escravizar os indígenas 

d) estabelecer contatos com as civilizações indígenas locais e combater os invasores 
franceses na Bahia 

 
 
2. (UECE) A ocupação do interior da colônia brasileira aconteceu irregularmente, conforme o 
desenvolvimento das atividades econômicas. Marque a opção certa a respeito das principais 
atividades empreendidas pelas BANDEIRAS: 

a) a agricultura monocultora do café e o comércio com os espanhóis no Sul  
b) garantir a instalação de núcleos coloniais familiares e o estabelecimento de acordos de paz 

com os indígenas 
c) a busca de uma rota comercial para o Pacífico e garantir a liberdade dos indígenas, 

conforme a orientação dos jesuítas 
d) a procura de metais preciosos e a escravização dos indígenas 

 
 
3. (UECE) Quanto à situação social brasileira do período pré-64, assinale a opção correta:  

a) os movimentos sociais estavam monopolizados por lideranças dos serviços de informação 
das Forças Armadas, com o objetivo de desestabilizar o governo de João Goulart  

b) a agitação social mobilizou amplos setores da população e atingiu até mesmo as Forças 
Armadas, com a greve dos marinheiros  

c) a legalização do Partido Comunista possibilitou um aumento da mobilização social de apoio 
às reformas de base  

d) as reformas pretendidas pelo Presidente João Goulart obtiveram amplo apoio dos partidos 
conservadores e dos militares 
 

 
4. (UECE) Entre os anos 509 e 31 a.C. se situa a segunda fase da história política de Roma, a 
República, sobre a qual podemos afirmar, corretamente, EXCETO: 
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a) possui um caráter essencialmente aristocrático  
b) o poder executivo, que antes pertencia ao Rei, passa a ser exercido por dois Cônsules  
c) o Senado se torna o principal órgão da República, e os membros dele vitalícios  
d) os patrícios, desde muito cedo, lutaram pela igualdade de direitos com os plebeus 

 
 

5. (UERJ) 

 
 
Cite uma medida econômica implementada pelo governo chinês durante a política das Quatro 
Modernizações. Em seguida, explicite uma diferença entre essa medida e as propostas maoístas 
de construção do socialismo na China.  
 
 

6. (UERJ) 

 
FRANCISCO JOSÉ CALAZANS FALCON In: RODRIGUES, Antonio Edmilson M. e FALCON, 
Francisco José C.  Tempos modernos: ensaios de história cultural. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2000. 
 
O texto acima se refere a processos da Reforma Religiosa ocorridos na Europa. O movimento 
reformista, entretanto, conheceu diferentes reações em distintas áreas. 
 
Indique duas causas para a Reforma Religiosa na Inglaterra e uma consequência econômica 
desse movimento. 
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7. (Fuvest) 

 
As duas imagens acima foram divulgadas durante a Segunda Guerra Mundial, respectivamente, 
na União Soviética e na Alemanha.  
a) Indique semelhanças e diferenças de maior relevância entre elas, no tocante à relação 

forma‐conteúdo. 
b) Qual era a situação político‐militar vivida por esses países, no momento em que os cartazes 
foram produzidos? 
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Gabarito 
 

1. B 
2. D 
3. B 
4. D 
5. A China continuou unipartidária e centralizadora, porém, implementou reformas na ordem 

econômica e financeira para investimentos, sendo estes controlados pelo Estado. Além 
disso, novas tecnologias foram lançadas. Muitas dessas reformas foram em desencontro 
as medidas Maoístas: permissão para formação de empresas familiares e de capital misto, 
que rompeu com o ideal de controle estatal dos meios de produção; abertura da economia 
chinesa ao capital internacional (zonas econômicas especiais), que também rompeu com  o 
ideal de controle estatal; restabelecimento da família como unidade básica de produção 
rural, que promoveu o fim das comunas populares características da coletivização da 
agricultura. 

6. Razões políticas, religiosas e econômicas levaram ao reformismo inglês, dentre elas:  
interesse do rei Henrique VIII nas terras da Igreja; interesse da burguesia na queda de 
taxas e impostos; interesse da burguesia em ampliar o seu poder no Parlamento; interesse 
do rei em fortalecer sua autoridade a partir da criação de uma Igreja subordinada 
diretamente a ele; não concessão da anulação do casamento do rei com Catarina de 
Aragão pelo Papa e consequente interdição de seu casamento com Ana Bolena. Todos 
esses fatores e um especial destaque para os cercamentos e confisco de terras da igreja, 
foram essências para o futuro desenvolvimento industrial da Inglaterra. 
 

7. a) Semelhanças: utilização das artes gráficas na propaganda, objetivando mobilizar 
populações com finalidades político-militares, no contexto da Segunda Guerra Mundial 
(1939-45). Diferenças na relação forma-conteúdo: o pôster soviético, de estilo realista, 
constitui um apelo ao nacionalismo dos bielo-russos (e não dos soviéticos como um todo) 
contra os invasores alemães. Já o pôster alemão apresenta uma composição surreal de 
elementos destinados a inspirar medo, horror e repulsa em relação aos norte-americanos.  
b) Em 1943, o Exército Vermelho (Exército Soviético) havia iniciado a contraofensiva para 
retomar os territórios ocupados pelos alemães, entre os quais a Bielorrússia. Em 1944, a 
Alemanha encontrava-se totalmente na defensiva, comprimida pelo avanço soviético a 
leste e pela progressão anglo-norte-americana a oeste, prenunciando o iminente colapso 
do Terceiro Reich. 
 

 
 
 

 


