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Revisão Específicas 
 
1. (UNICAMP) De uma forma inteiramente inédita, os humanistas, entre os séculos XV e XVI, 
criaram uma nova forma de entender a realidade. Magia e ciência, poesia e filosofia misturavam-
se e auxiliavam-se, numa sociedade atravessada por inquietações religiosas e por exigências 
práticas de todo gênero.  
 
(Adaptado de Eugenio Garin, Ciência e vida civil no Renascimento italiano. São Paulo: Ed. Unesp, 

1994, p. 11.) 
 
Sobre o tema, é correto afirmar que: 

a) O pensamento humanista implicava a total recusa da existência de Deus nas artes e na 
ciência, o que libertava o homem para conhecer a natureza e a sociedade. 

b) A mistura de conhecimentos das mais diferentes origens - como a magia e a ciência - levou 
a uma instabilidade imprevisível, que lançou a Europa numa onda de obscurantismo que 
apenas o Iluminismo pôde reverter. 

c) As transformações artísticas e políticas do Renascimento incluíram a inspiração nos ideais 
da Antiguidade Clássica na pintura, na arquitetura e na escultura. 

d) As inquietações religiosas vividas principalmente ao longo do século XVI culminaram nas 
Reformas Calvinista, Luterana, Anglicana e finalmente no movimento da Contrarreforma, 
que defendeu a fé protestante contra seus inimigos. 

 
 
2. (UNICAMP) O movimento pelas Diretas Já provocou uma das maiores mobilizações populares 
na história recente do Brasil, tendo contado com a cobertura nos principais jornais do país. 
Assinale a alternativa correta. 

a) O movimento pelas Diretas Já, baseado na emenda constitucional proposta pelo deputado 
Dante de Oliveira, exigia a antecipação das eleições gerais para deputados, senadores, 
governadores e prefeitos. 

b) O fato de que os protestos populares pelas Diretas Já pudessem ser veiculados nas 
páginas dos jornais indica que o governo vigente, ao evitar censurar a imprensa, mostrava-
se favorável às eleições diretas para presidente. 

c) O movimento pelas Diretas Já exigia que as eleições presidenciais de 1985 ocorressem 
não de forma indireta, via Colégio Eleitoral, mas de forma direta por meio do voto popular. 

d) As manifestações populares pelas Diretas Já consistiram nas primeiras marchas e 
protestos civis no espaço público desde a instituição do AI-5, em dezembro de 1968. 

 
 
3. (UNICAMP) “O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê 
senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. (...) A ordem social, porém, é um 
direito sagrado que serve de base a todos os outros. (...) Haverá sempre uma grande diferença 
entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Sejam homens isolados, quantos possam 
ser submetidos sucessivamente a um só, e não verei nisso senão um senhor e escravos, de 
modo algum considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se queira, de uma agregação, 
mas não de uma associação; nela não existe bem público, nem corpo político.” 
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(Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social. [1762]. São Paulo: Ed. Abril, 1973, p. 28,36.) 

 
No trecho apresentado, o autor 

a) argumenta que um corpo político existe quando os homens encontram-se associados em 
estado de igualdade política. 

b) reconhece os direitos sagrados como base para os direitos políticos e sociais.  
c) defende a necessidade de os homens se unirem em agregações, em busca de seus 

direitos políticos. 
d) denuncia a prática da escravidão nas Américas, que obrigava multidões de homens a se 

submeterem a um único senhor. 
 
 
4. (UNICAMP) Em novembro de 2011, o cacique Nísio Gomes de Tekoha Guaiviry foi morto nas 
proximidades da rodovia MS-386, entre os municípios de Ponta Porã e Amambaí, no Estado do 
Mato Grosso do Sul (MS). O assassinato de indígenas nessa região é um fato frequente. Os 
povos indígenas Guarani e Kaiowá vivem em situações precárias e em constantes conflitos com 
os fazendeiros da região.  
 

(Adaptado de “Documento Final Aty Guasu Kaiowá e Guarani: Aldeia Rancho Jacaré –Laguna”. 
CIMI-Regional Mato Grosso do Sul. 

http://www.cimi.org.br/site/ptbr/index.php?system=news&action=read&id=6406. Acessado em 
04/10/2012.)  

 
a) Apresente os principais motivos de conflitos entre indígenas e fazendeiros como os da região 
mencionada no texto.  
 
b) Cite duas ações coordenadas pela FUNAI direcionadas para a proteção das populações 
indígenas brasileira 
 
 
5. (UNICAMP) A foto A mostra famílias de colonos imigrantes alemães que participaram do 
povoamento do Paraná e a foto B mostra colonos italianos na cidade de Caxias do Sul (RS). 
 

 



 
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio para Monitoria 

História 
Monitores: Leonardo Machado e Ruth Borges 

17, 18, 19 e 20/11/2015 

 
A primeira grande política regional executada pelo nascente Estado nacional brasileiro foi a 
colonização dirigida na Região Sul do Brasil. 
 
a) Identifique os objetivos do governo brasileiro quando formulou a política de povoamento da 
Região Sul com populações imigrantes, especialmente europeus.  
 
b) Aponte duas características que predominaram no tipo de povoamento empreendido pela 
colonização dirigida na Região Sul, uma referente ao regime de propriedade da terra adotado e 
uma referente às formas de cultivo da terra. 
 
 
6. (UERJ) Da esquerda para direita temos: Felipe II, da Espanha e Luís XIV, da França. 
 

 
Os séculos XVI e XVII marcaram a afirmação do absolutismo político na Europa, embora com 
particularidades em cada reino. Dois exemplos de reis absolutistas são Felipe II, cujos domínios 
eram tão vastos que se dizia que neles “o sol nunca se punha”, e Luís XIV, conhecido como “rei 
sol”.  
 
a) Indique duas medidas estabelecidas pelo poder real que tenham auxiliado a afirmação do 
absolutismo político e dois fatores que funcionaram como resistência ao processo de 
centralização política. 
 
 
7. (UERJ) De forma especial, queria que esse mandato ressoasse em vocês, jovens da Igreja na 
América Latina, comprometidos com a Missão Continental promovida pelos Bispos. Este 
continente recebeu o anúncio do Evangelho, que marcou o seu caminho e produziu muito fruto. 
Agora este anúncio é confiado também a vocês, para que ressoe com uma força renovada. A 
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Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que os caracterizam! Um 
grande apóstolo do Brasil, o Bem aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha 
apenas dezenove anos! Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro 
jovem! Este é o caminho a ser percorrido por vocês.  
 

PAPA FRANCISCO Adaptado de estadao.com.br, 28/07/2013. 
 

 
 
A visita do Papa Francisco ao Brasil, em julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da 
Juventude, mobilizou milhares de fiéis, representando valores e práticas do projeto missionário da 
Igreja Católica para a América Latina. No texto, a menção a José de Anchieta aponta para outra 
época da ação da Igreja: a colonização da América portuguesa no século XVI.  
 
a) Explicite o principal objetivo do projeto missionário da Igreja Católica no século XVI. Em 
seguida, cite uma proposta atual da Igreja Católica associada ao projeto missionário para a 
América Latina. 
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Gabarito 

 
1. C 
2. C 
3. A 
4. a) Questões referentes à terra que envolvem reservas indígenas não demarcadas, 

instalação  de  posseiros  não  indígenas  e  o  processo  de  grilagem  estimulado  pelos 
governos em meados do século XX 
b) Demarcação e fiscalização de temas indígenas, cadastramento  dos grupos nativos e 
proteção às chamadas “tribos isoladas” ainda existentes. 

5. a) Visava-se a consolidação do domínio territorial, reduzindo a chance de litígios e conflitos 
territoriais com as nações vizinhas. 
b) Foi dada preferência às pequenas propriedades que permitiram a reprodução parcial da 
agricultura que estes povos praticavam em seus países de origem, voltada ao mercado 
interno e subsistência. 

6. a) Duas das medidas: unificação da moeda; unificação de pesos e medidas; criação de 
uma burocracia real; uniformização da língua nacional; unificação da cobrança de 
impostos; apoio à colonização de novos territórios; formação de exércitos regulares 
nacionais; estabelecimento de práticas mercantilistas; aplicação da justiça real sobre todo o 
reino; estabelecimento de relações de controle e convivência com a nobreza. Dois dos 
fatores: manutenção dos poderes locais; existência de leis gerais do reino; fortalecimento 
gradativo do individualismo burguês; resistência de setores nobres à perda de seu poder 
político; manutenção dos poderes tradicionais ligados à nobreza e a Igreja. 

7. a) Catequese das populações ameríndias, objetivando sua conversão para a fé católica e a 
conquista e ocupação de territórios pela Coroa portuguesa. Uma das respostas: apoio à 
catequese dos jovens; divulgação da fé católica nos meios de comunicação de massa; 
realização de eventos mobilizadores de grandes contingentes de fiéis; aproximação da 
Igreja dos pobres, dos marginalizados, das periferias; inclusão de jovens na difusão de 
práticas catequistas e em ações sociais. 


