
HISTÓRIA

01
Para investigar, compreender e explicar o passado, o historiador recorre a fontes históricas, ou seja, registros, vestígios ou  
marcas da presença dos homens que viveram no passado.
Analise a veracidade (V) ou falsidade (F) das proposições abaixo sobre o conceito de fonte histórica.

(   ) Toda fonte histórica é necessariamente escrita, as demais são consideradas pré-históricas.
(   ) É possível o uso de fontes orais; nesse caso, o pesquisador deve estar atento a eventuais comprometimentos 

de  sua  fonte  em  relação  ao  fato  estudado.  Aqui  há  certa  semelhança  entre  o  trabalho  jornalístico  e  o  
historiográfico.

(   ) O historiador deve priorizar as fontes com notória imparcialidade. Nos tempos atuais, esse é o caso dos jornais  
e das revistas.

(   ) Nenhuma fonte  histórica deve  ser  encarada como portadora de verdades incontestáveis.  Na  qualidade  de 
produção humana, ela deve ser analisada criticamente, comparada com outras fontes e devidamente historiada.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo.

a) V – V – V – F 

b) F – F – V – V 

c) F – V – V – F 

d) V – F – F – F 

e) F – V – F – V 

02
Mesopotâmia é um termo de origem grega que quer dizer “terra entre rios”, numa referência às terras situadas às 

margens dos rios Tigre e Eufrates.
O país que, atualmente, ocupa a maior parte do território que pertenceu à antiga Mesopotâmia é

a) o Egito.
b) o Kwait.
c) a Líbia.
d) o Iraque.
e) a Turquia.

03
A religião teve grande influência na formação da cultura grega, que se tornou tão rica e fecunda, a ponto de ultrapassar  

os limites do tempo e do espaço, influenciando toda a cultura ocidental.
Considere as seguintes afirmativas sobre a religião grega.

I Era monoteísta, com deuses dotados de poderes sobrenaturais e também de virtudes e defeitos humanos.
II O conjunto de divindades e mitos deu origem à mitologia, que tentava explicar a origem do universo, dos deuses 

e dos homens.
III Reunidos em torno de Zeus, senhor supremo dos deuses e dos homens, as divindades gregas habitavam o 

monte Olimpo.

Das afirmativas acima, pode-se dizer que

a) apenas I está correta.
b) apenas II está correta.
c) apenas I e II estão corretas.
d) apenas II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.



04
O período conhecido como Idade Média diz respeito a uma fase, de cerca de mil anos, da história europeia que, 

segundo alguns historiadores, estende-se da segunda metade do século V até a metade do século XV.
Analise a veracidade (V) ou a falsidade (F) das proposições abaixo, sobre a Idade Média.

(   ) Alguns  pensadores  do  século  XVI  consideraram o  período  um retrocesso  cultural,  artístico  e  intelectual,  
quando comparado à Antiguidade Clássica.  O próprio  termo Idade Média,  escolhido pelos renascentistas, 
aponta para um sentido pejorativo.

(   ) Os  iluministas  do  século  XVIII  chamaram a  Idade  Média  de  “idade  das  trevas”,  pois,  segundo eles,  ela 
representava um tempo sombrio, no qual a humanidade, subjugada pela ignorância e contaminada pela peste,  
viveu oprimida sob o terror da fogueira das inquisições.

(   ) Recentemente,  alguns estudiosos contribuíram para a elaboração de uma nova perspectiva dessa época, 
destacando, por exemplo, o avanço tecnológico acontecido no período, representado pelo aumento do uso da 
pedra e do ferro nas construções e pelo progresso do domínio marítimo, através da construção de navios com 
maior capacidade, do desenvolvimento da cartografia e do aperfeiçoamento dos instrumentos de navegação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo.

a) V – V – V
b) V – V – F
c) F – V – V
d) V – F – V
e) F – F – F

05
A expansão ultramarina, ocorrida a partir do século XV, é considerada por muitos historiadores um marco da transição 

da Idade Média para a Idade Moderna.
Considere as seguintes afirmativas sobre esse movimento expansionista.

I A expansão marítima da Espanha, de Portugal, da Inglaterra e dos Países Baixos teve por objetivo, além dos 
interesses econômicos, impor à América uma cultura cristã.

II As grandes navegações receberam o apoio financeiro da nobreza e da burguesia, interessadas na exploração de 
outras terras e no alargamento do comércio; dos reis, desejosos de encontrar novas fontes de renda; e da Igreja,  
que sonhava em conquistar novos fiéis e em empreender a catequese em territórios virgens.

III A partir do encontro entre as culturas europeias e americanas, pela primeira vez, rompiam-se as fronteiras reais e 
imaginárias que limitavam o trânsito entre os continentes e o conhecimento das riquezas e diferenças culturais 
dos povos.

Das afirmativas acima, pode-se dizer que

a) apenas I está correta.
b) apenas II está correta.
c) apenas I e II estão corretas.
d) apenas II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.

06
Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, as características fundamentais do processo de colonização do 

Brasil.

a) Trabalho livre, monocultura, produção voltada para o mercado externo, pequena e média propriedade.
b) Trabalho escravo, cultura de subsistência, produção voltada para o mercado interno, pequena propriedade.
c) Mão de obra escrava, monocultura, produção voltada para o mercado externo, grande propriedade.
d) Mão de obra compulsória, cultura de subsistência, produção artesanal voltada para o mercado externo, minifúndio.
e) Mão de obra livre, cultura de subsistência, produção voltada para o mercado interno, média e grande propriedade.



07
Uma série de contradições tornou particularmente tensas as relações entre o governo central e algumas províncias, no  

Período Regencial. A efervescência dos conflitos, em várias regiões do país, evidenciou questões que remontavam ao  
período colonial, carregado de exclusões sociais.

(MOTA, Myriam Becho. História: das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 2005. p. 244.)

Entre os movimentos do Período Regencial, encontra-se a Revolução Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul, de 
1835 a 1845.

Considere as seguintes afirmativas sobre o movimento farroupilha.

I Surgiu como fruto dos interesses econômicos e políticos pertencentes à elite da campanha rio-grandense e a 
outros setores sociais  que,  por  vínculos e crenças políticas,  se uniram em um projeto  político  que teve no 
federalismo sua bandeira política.

II A elite farroupilha era formada pelos grupos pecuaristas (estancieiros na sua maioria e alguns charqueadores), 
unidos contra o centralismo monárquico, que prejudicava seus interesses econômicos e políticos.

III Praticamente toda a elite sul-rio-grandense aderiu à causa farroupilha, em especial os comerciantes. O conflito 
teve uma aceitação unânime e praticamente todos os gaúchos pegaram em armas contra o Império.

Das afirmativas acima, pode-se dizer que

a) apenas I está correta.
b) apenas II está correta.
c) apenas I e II estão corretas.
d) apenas II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.

08
Getúlio Vargas foi o presidente brasileiro que mais tempo permaneceu no poder. Ao todo foram 18 anos de governo 

(1930-1945 e 1951-1954).
Analise a veracidade (V) ou a falsidade (F) das proposições abaixo, com relação ao governo Vargas.

(   ) A Consolidação das Leis Trabalhistas foi, sem dúvida, a sua mais importante realização no campo social.
(   ) Ampliou os direitos político-sociais dos trabalhadores, de modo a obter apoio popular para seus projetos de 

reforma e sua permanência no poder.
(   ) Coincidiu com uma fase de modernização da sociedade brasileira, marcada pelo desenvolvimento industrial e 

pela expansão urbana.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo.

a) V – V – V
b) V – V – F
c) F – V – V
d) V – F – V
e) F – F – F

09
O mundo pós-guerra,  compreendendo o período que vai  de 1945 a 1989,  foi  marcado pela  polaridade política  e 

ideológica.
Considere as seguintes alternativas em relação a esse período, conhecido como Guerra Fria.

I Caracterizou-se  pela  rivalidade política,  ideológica,  militar  e  econômica  entre  os  Estados Unidos e  a  União 
Soviética, cujos governos acusavam-se mutuamente de querer dominar o mundo.

II Os norte-americanos lideravam o bloco dos países capitalistas; os soviéticos, o dos países socialistas.
III Os principais alvos dos governos americano e soviético nesse período foram os países do Terceiro Mundo – 

conjunto de nações subdesenvolvidas da América Latina, Ásia e África.

Das afirmativas acima, pode-se dizer que

a) apenas I está correta.
b) apenas II está correta.
c) apenas I e II estão corretas.
d) apenas II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.



10
Sobre a história recente do Brasil é correto afirmar que

a) o governo de Tancredo Neves foi marcado por uma grande instabilidade política, que levou à renúncia do Presidente e 
à posse do seu Vice, José Sarney.

b) a vitória de Fernando Henrique Cardoso, nas eleições de 1994, teve como fator decisivo a implantação do Plano Real,  
que criou uma moeda estável no País, após décadas de inflação.

c) Fernando Collor de Melo, em seu governo, enfrentou uma onda de greves, mas soube contornar a situação com a  
implantação do Plano Collor, que previa a escala móvel de salários e a estabilidade no emprego.

d) Itamar  Franco,  ao assumir  o  governo  em substituição  a  Fernando Collor,  confiscou  a poupança  e  as  aplicações 
financeiras, argumentando que era necessário controlar o consumo para controlar a inflação.

e) uma das marcas do governo Sarney foi o Plano Cruzado, conjunto de medidas que conseguiu conter a hiperinflação 
existente e, também, trazer a estabilidade econômica ao País.


