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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Identificada como a ciência do homem no tempo, a

História, ao estudar o passado das sociedades, auxilia-nos a
compreender as transformações experimentadas pela humanidade
ao longo dos séculos, reunindo, dessa forma, elementos que lançam
luzes sobre o presente. Os períodos iniciais do desenvolvimento
humano correspondem ao que se convencionou chamar de pré-
história, conceito questionável atualmente. As primeiras
civilizações floresceram no Oriente, em geral dependentes de
grandes rios. A Antiguidade Clássica (greco-romana) assentou-se
no trabalho escravo e, sob vários aspectos, constituiu-se na base
cultural da civilização ocidental contemporânea.

Considerando essas observações como referência inicial, bem como
os temas por elas abordados, julgue os itens a seguir.

51 Na afirmação de que o Egito era um presente do Nilo, o
historiador grego Heródoto enfatiza a importância do grande
rio para a existência da civilização egípcia.

52 A Grécia antiga constituiu imponente império que implantou
a democracia no Oriente, experiência que se consolidou
definitivamente na região.

53 A mais importante construção cultural romana foi o direito,
elemento decisivo para a organização e a administração de um
grande império.

54 A história é a ciência que estuda o passado, afastando-se do
presente para não ser contaminada por interesses diversos.

A crise de Roma ruralizou a sociedade europeia,
organizada em um sistema dominado por uma elite guerreira e
proprietária de terras. Nos últimos séculos do período medieval, o
renascimento do comércio e da vida urbana anunciava um novo
tempo, a ser conduzido pela nascente burguesia. A Idade Moderna
se iniciou sob o impacto de profundas transformações na economia,
na política, na cultura e na religião. As viagens ultramarinas
descortinaram um novo mundo. No século XVIII, ideias de
liberdade fustigaram o antigo regime e prenunciaram a era
revolucionária que deu início à contemporaneidade. A Revolução
Industrial se encarregou de transformar radicalmente o sistema
produtivo e as formas de pensar, morar e agir das sociedades.

Com base nessas observações e no processo histórico vivido pelo
Ocidente na Idade Média e nos Tempos Modernos, julgue os itens
seguintes.

55 A Revolução Industrial foi a base material sobre a qual se
edificou o mundo contemporâneo.

56 Na Idade Média europeia, o feudalismo era o sistema
predominante, cuja base compunha-se da agricultura de
subsistência, do poder da classe senhorial e do trabalho servil.

57 Sob o comando da nascente burguesia, a Baixa Idade Média
assistiu ao renascimento da vida urbana, do comércio e da
economia monetária.

58 Renascimento cultural, reforma religiosa e Estados nacionais
são acontecimentos que marcam o advento dos tempos
modernos, deixando para trás uma ordem feudal que se tornara
anacrônica.

59 Entre as principais consequências da expansão comercial e
marítima dos séculos XV e XVI, incluem-se a descoberta e a
colonização da América, incluindo o Brasil.

60 No século XVIII, o Iluminismo criou ambiente intelectual
favorável à derrubada dos regimes absolutistas, processo que
se materializou em diversas revoluções, a exemplo da
Revolução Francesa.

Com relação à Idade Moderna, um período de grandes
transformações históricas, julgue os itens que se seguem.

61 A renascença italiana, originada em Roma e financiada pela
opulência do papado, significou o rompimento com o
obscurantismo medieval e o retorno aos valores do mundo
clássico.

62 O absolutismo do rei foi justificado por John Locke por meio
da teoria contratualista.

63 A chamada Guerra dos Cem Anos, entre a França e a
Inglaterra, favoreceu o fortalecimento de instituições de
governo.

64 A existência de matérias-primas e de fontes de energia na
Inglaterra favoreceu seu pioneirismo industrial.

Acerca das ideias dominantes nos séculos XVIII e XIX e das
mudanças sociais ocorridas nesse período, julgue os seguintes itens.

65 O anarquismo surgiu no século XIX, no meio rural europeu,
em resposta ao processo de urbanização e à perda de valores
tradicionais resultante da Revolução Industrial.

66 Nas origens intelectuais da Revolução Francesa, encontra-se o
socialismo científico, cujos seguidores defendiam o conceito
de igualdade social.

67 Ao valorizar os trabalhadores, a Revolução Industrial permitiu
que eles controlassem o processo produtivo.

A respeito da escravidão, uma das características das sociedades
coloniais americanas, julgue os itens subsequentes.

68 No início do século XVIII, a crise da economia açucareira
provocou a queda do preço do escravo, reduzindo,
consequentemente, o tráfico negreiro para o Brasil.

69 No Brasil, a forma clássica de resistência à escravidão foi a
formação de quilombos.

70 A escravidão nas Américas iniciou-se com a chegada e a venda
de africanos capturados no golfo da Guiné.

O imperialismo levou o capitalismo a se universalizar.
Disputas em meio a potências, entre outros fatores, criaram o
cenário da Grande Guerra de 1914. As duas décadas que se
seguiram foram de crise política, econômica e social, o que
prenunciou o novo conflito mundial. Terminada a Segunda Guerra,
o mundo se dividiu em áreas de influência de duas superpotências.
Houve inegável desenvolvimento material na segunda metade do
século XX, mas persistiram os conflitos e as desigualdades.

Considerando os contextos históricos apresentados nas informações
acima, julgue os itens que se seguem.

71 O cenário das relações internacionais do pós-Segunda Guerra
Mundial foi marcado pela hegemonia das grandes potências
europeias.

72 A principal causa da Primeira Guerra Mundial foi a rivalidade
econômica existente entre Rússia e Japão.

73 No entreguerras, o fortalecimento da democracia impediu a
consolidação de regimes políticos totalitários.

74 A crise de 1929 iniciou-se com a quebra da Bolsa de Nova
Iorque e restringiu-se aos Estados Unidos da América.
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A uma Era de Catástrofe, que se estendeu de 1914 até
depois da Segunda Guerra Mundial, seguiram-se cerca de vinte e
cinco ou trinta anos de extraordinário crescimento econômico e
transformação social, anos que provavelmente mudaram de maneira
mais profunda a sociedade humana que qualquer outro período de
brevidade comparável.

Eric Hobsbawm. era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13.

Com relação ao período a que se refere o texto acima, julgue os
itens a seguir.

75 O extraordinário crescimento econômico a que se refere o texto
permitiu a instalação de sociedades social-democratas na
Europa Ocidental.

76 Um dos primeiros eventos da Guerra Fria foi a Guerra da
Coreia, que começou em 1950, quando a Coreia do Norte
invadiu a Coreia do Sul, ocupando a sua capital, Seul.

77 A União Europeia foi constituída em 1992, pelo Tratado de
Maastricht, assinado por vinte e sete países que, para compor
a União, abdicaram de sua soberania política.

78 Lênin retirou a Rússia da I Guerra Mundial, por considerá-la
uma guerra imperialista.

79 A crise econômica iniciada em 1929 esteve diretamente
relacionada ao desequilíbrio econômico causado pela
interrupção, pela Alemanha, do pagamento das dívidas de
guerra imposto pelo Tratado de Versalhes.

A colonização do Brasil seguiu os padrões da realidade
europeia da Idade Moderna, assinalada por absolutismo político e
mercantilismo econômico. Ela efetivamente se iniciou com a
agroindústria açucareira, seguida em importância econômica pela
mineração. As circunstâncias da política europeia no início do
século XIX contribuíram significativamente para a independência
do Brasil. Única monarquia em uma América republicana, o Brasil
passou por sérias crises nas primeiras décadas de Estado nacional.
A estabilidade política e econômica veio com a cafeicultura e
perdurou em parte do Segundo Reinado.

A partir dessas informações, julgue os próximos itens, relativos à
história do Brasil colonial e monárquico.

80 A economia açucareira, centrada no Nordeste, assentou-se no
trabalho escravo e gerou uma sociedade patriarcal.

81 A independência do Brasil foi um ato de força —
impulsionado pela pressão popular —, cujas causas remetem
às condições políticas internas da colônia.

82 O Primeiro Reinado e o período regencial assinalaram o
contexto de consolidação do Estado nacional brasileiro, época
de conciliação e de convergência política.

83 No século XIX, a cafeicultura tornou-se o centro da economia
agroexportadora brasileira.

84 No Segundo Reinado, sucessivas crises políticas levaram ao
abandono da experiência parlamentarista pouco tempo depois
de ela ter sido adotada.

85 O Brasil foi colonizado segundo princípios políticos liberais
e, na economia, de acordo com padrões impostos pelo
capitalismo.

No que concerne ao período colonial na América portuguesa, julgue
os itens subsecutivos.

86 A descoberta de ouro no interior da capitania do Espírito
Santo, em 1693, bem como a abertura de caminhos que se
seguiu, resultou em dinamização da economia local, o que
facilitou o acesso ao interior, os novos comércios e a chegada
de migrantes. 

87 A economia colonial tinha função complementar em relação à
economia metropolitana.

88 No século XVI, a economia açucareira, na América
portuguesa, foi financiada principalmente por capital holandês.

89 A produção de vinho e cereais viabilizou a ocupação do
território meridional do Brasil colonial, que viria a ser
designado, mais tarde, como Rio Grande do Sul.

90 A economia de mineração necessitou de maior investimento de
capitais do que a açucareira, resultando em maior concentração
de renda e menor dinamismo.

Durante grande parte do século XIX, adotou-se, no Brasil, a
monarquia como forma de governo. Nesse mesmo período, os
países vizinhos do Brasil eram já todos republicanos. Julgue os
próximos itens, acerca do período imperial do Brasil.

91 Um dos objetivos da política externa do Segundo Império, a
partir de meados da década de 40 do século XIX, foi conter a
influência de Buenos Aires no Rio da Prata.

92 A queda da monarquia foi precedida de grandes manifestações
populares e republicanas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

93 As estruturas econômicas e sociais mantiveram-se praticamente
inalteradas após o processo de independência.

94 No período regencial, o poder central enfrentou dificuldades
em impor-se às elites provinciais.

95 O Conselho de Estado também era responsável pelo
julgamento de recursos judiciais relativos a processos que
tivessem o imperador como réu.

Considerando que a economia e a sociedade brasileira passaram por
profundas mudanças na primeira metade do século XX, julgue os
seguintes itens, relativos a esse período.

96 A manutenção da liberdade cambial, no período de 1930 a
1945, favoreceu a industrialização brasileira, pois possibilitou,
com uma moeda brasileira forte, a importação de máquinas e
matéria-prima industrial.

97 O processo de industrialização brasileira, a partir da década de
50, foi autóctone, realizado pela burguesia nacional e com
apoio do Estado, por meio de financiamentos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico.

98 O poder político da oligarquia agrária brasileira encerrou-se
com a Revolução de 1930.

99 Na década de 30, o voto passou a ser secreto e as mulheres
conquistaram o direito de votar.

100 Sob a ditadura de Getúlio Vargas, houve prisão e tortura de
opositores políticos.
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Texto para os itens de 101 a 110

A República surgiu de um golpe militar, tendo sido nula,

nesse processo, a participação popular. A primeira fase do novo

regime foi marcada pelo amplo domínio das oligarquias. Esse novo

regime entrou em crise nos anos 20, culminando com a Revolução

de 1930, que deu origem à Era Vargas (1930-1945). Modernização

econômica e leis de caráter social marcaram o período, cuja etapa

final foi uma ditadura sem disfarce. A queda de Vargas assinalou o

início da experiência liberal-democrática, a qual, de crise em crise,

culminou no golpe de 1964, origem de um regime autoritário que

perdurou por cerca de duas décadas.

Considerando as informações do texto, julgue os itens subsecutivos,

relativos à Primeira República (1889-1930).

101 O tenentismo foi a tentativa armada de salvar a República

Velha e, por ter sido parcialmente bem-sucedido, retardou a

chegada de Getúlio Vargas ao poder.

102 A frase de Aristides Lobo,“o povo a tudo assistiu bestializado”,

evidencia o que foi a proclamação da República no Brasil e

confirma o comentário contido no texto acima.

103 Voto a descoberto, eleições fraudulentas e controle absoluto

dos grupos oligárquicos nos estados compunham, com outros

aspectos, o cenário da Primeira República.

Ainda considerando as informações apresentadas no texto, julgue

os itens subsequentes, relativos à Era Vargas, ao regime liberal-

democrático e ao ciclo militar pós-64.

104 Ao se recusar a participar diretamente da Segunda Guerra

Mundial, o Brasil perdeu a chance de obter empréstimos

externos — sobretudo norte-americanos — para financiar sua

industrialização.

105 Entre 1946 e 1964, o Brasil viveu uma experiência

democrática sem grandes sobressaltos e foi capaz de superar

facilmente as poucas crises políticas surgidas nesse período.

106 Eleito com pequena vantagem de votos, Jânio Quadros chegou

ao fim de seu governo com elevados índices de aprovação

popular.

107 A rápida experiência parlamentarista do Brasil na República

decorreu do golpe de Estado que depôs o presidente João

Goulart.

108 Iniciado em 1964, o regime militar tornou-se plenamente

autoritário com o Ato Institucional n.º 5, baixado em 1968.

109 Na Era Vargas, os direitos sociais, tais como as leis de

proteção ao trabalho, foram introduzidos no Brasil.

110 A etapa final da Era Vargas, o Estado Novo, foi marcada por

uma ditadura sem disfarces, com ações que remetiam ao

regime fascista de Benito Mussolini.

Em 1964, a 3implantação, com alguns disfarces, de uma
ditadura militar no Brasil resultou das circunstâncias e das opções
dos atores políticos. Abandonado qualquer esforço pela manutenção
da democracia, a polarização de posições transformou-se em uma
prova de força. Esse era o campo privilegiado da ação dos
conspiradores que contrapuseram a violência às ilusões da
esquerda.

Bóris Fausto. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995, p. 462 (com adaptações).

Em relação ao período da ditadura militar, julgue os seguintes itens.

111 O fim do regime militar ocorreu com a eleição, pelo colégio
eleitoral, do oposicionista José Sarney para presidente, que
derrotou Paulo Maluf.

112 Dois exemplos de polarização de posições, em março de 1964,
são a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e o
Comício da Central do Brasil.

113 Os disfarces a que o autor do texto faz referência são os atos
institucionais.

A transição do regime militar ao poder civil foi longa e
difícil, culminando na eleição indireta de Tancredo Neves. Os
primeiros anos da Nova República foram marcados pela crise
econômica e pelos trabalhos constituintes, dos quais resultou a
Constituição Federal de 1988. Depois de sucessivas tentativas
fracassadas, o Plano Real, de 1994, conseguiu controlar o alto
índice de inflação, dar valor à moeda e estabilizar a economia.
A regularidade do calendário eleitoral, com os eleitores indo às
urnas a cada dois anos, atesta o crescente amadurecimento da
democracia política no Brasil.

Considerando essas informações, julgue os itens a seguir, relativos
à história do Brasil contemporâneo.

114 Embora bastante ampliado, sobretudo se comparado à
realidade eleitoral da Primeira República, o atual eleitorado
brasileiro poderia ser bem maior se os analfabetos tivessem
direito ao voto.’

115 O processo de distensão do regime militar, iniciado com
Geisel, foi lento e gradual, tendo-se completado com a vitória
da chapa Tancredo-Sarney no colégio eleitoral.

116 A Constituição Federal de 1988 é o marco jurídico-político da
nova ordem democrática implantada no país, cuja principal
característica é a defesa da cidadania.

117 O Plano Real foi o grande êxito econômico alcançado pelo
governo de Itamar Franco.

118 O primeiro presidente da República eleito pelo voto direto,
após duas décadas de regime militar, não conseguiu chegar ao
fim de seu mandato, sendo alvo de impeachment.

Ao longo das últimas décadas, o Brasil construiu uma base
material significativa, e os diferentes setores sociais começaram a
se expressar com maior autonomia. A adaptação a uma nova
realidade, tanto no plano interno como no das relações
internacionais, vem sendo feita, ainda que com muitos percalços.

idem, ibidem (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os seguintes itens.

119 Uma das adaptações à nova realidade a que se refere o texto é
o esforço de maior integração sul-americana, com a criação do
Mercado Comum do Sul.

120 Demonstrando os limites do livre comércio global, o Brasil
perdeu, em 1991, a condição de membro permanente da
Organização Mundial do Comércio.


