
HISTÓRIA

01.  Dentre as diversas leis criadas no âmbito internacional ou nacional para coibir ou proibir o 
tráfico de escravos ou a escravidão, NÃO podemos citar:
a)  Lei  da  Aproximação  Racial  –  LAR,  conseguida  pelos  negros  que  lutaram  na  Guerra  de 
Canudos.
b) Lei Eusébio de Queiros que aboliu oficialmente em 1850 o tráfico negreiro
c) Lei inglesa Bill Aberdeem que legalizou o apresamento de navios negreiros, proibindo o tráfico.
d) Lei do Ventre Livre de 1871 que declarava livres todos os filhos de escravos nascidos a partir  
daquela data
e) Lei dos Sexagenários de 1885 que declarava livre todos os escravos com idade superior aos 65 
anos

02. Alguns movimentos sociais e lutas que ocorreram em várias partes do país como a Balaiada 
no  Maranhão,  Farroupilha  no  Rio  Grande  do  Sul  e  Sabinada  na  Bahia,  expressavam  o 
descontentamento  da  população  com  um  período  político  brasileiro  que  era  caracterizado 
principalmente:
a) Pela independência econômica frente aos capitais estrangeiros, principalmente em relação aos 
ingleses que ditavam a economia mundial.
b) Pelo excesso de poder dos primeiros presidentes brasileiros no início do período republicano, 
caracterizado pela “República da Espada”.
c) Pelo descontentamento dos tenentes do exército que lideraram os movimentos sociais e lutas 
por várias partes do país 
d) Pela existência de um sistema monárquico descentralizado, e pelo desenvolvimento industrial 
somente nas regiões Sudeste e Sul do país.
e) Pela criação de novos partidos políticos e nova definição do poder monárquico, sem alterar as 
estruturas econômicas e sociais estabelecidas no país durante muito tempo.

03. A grande novidade da Constituição de 1934 foi a legislação referente ao trabalho. Desde 1930 
era  nítida  a  preocupação  com  o  trabalhador,  antes  simplesmente  ignorado  e  destituído  de 
qualquer direito. Sobre o processo que criou melhorias para o trabalhador brasileiro na década de 
1930 e conquistas alcançadas através da constituição de 1934 é INCORRETO afirmar que:
a) Em novembro de 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
b) No texto constitucional não ficaram proibidas as diferenças salariais com base em diferenças de 
sexo, fato que é visível até os dias atuais.
c) Foram estabelecidos salários mínimos regionais e jornada de trabalho de oito horas.
d) Foi criado o descanso semanal e férias anuais remuneradas.
d)  A razão  que  levou  a  classe  dominante  a  se  importar  com  a  questão  do  trabalho  foi  a 
preocupação em frear a formação de um operário organizado, combativo e com ideologia própria.

04.  A “Era Vargas” como é conhecida, foi marcada por um período de mudanças no país nos 
campos político, social, econômico, trabalhista e cultural entre outros. Sobre os eventos ocorridos 
no período é INCORRETO afirmar que:
a)  Os  governadores  dos  estados  foram destituídos  e  Getúlio  indicou  vários  “tenentes”  como 
interventores nos estados.
b) Com a ascensão de Vargas foi  desmontada a política de valorização do café e também a 
política dos governadores.
c) Em 1932, São Paulo iniciou uma rebelião contra Getúlio, a Revolução Constitucionalista.
d) Com a adesão dos demais estados brasileiros a causa revolucionária, o estado de São Paulo 
saiu vencedor depois de três meses de combate.



e)  Para  garantir  o  funcionamento do regime,  foram criados vários instrumentos de controle  e 
repressão, destacando-se o Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP.

05. Entre  as  revoltas  ou  movimentos  sociais  rurais  ocorridos  nos  primeiros  anos  do  Brasil 
republicano, destacaram-se alguns de caráter religioso e salvacionista que historicamente ficaram 
conhecidos  como “Revoltas  Messiânicas”.   Nas  alternativas  abaixo  assinale  a  que  apresenta 
somente revoltas de caráter messiânico:
a) Revolta da Chibata e do Cangaço
b) Cangaço e Contestado
c) Revolta da Chibata e Canudos
d) Revolta da Chibata e da Vacina
e) Revolta de Canudos e do Contestado

06.  Sobre a colonização e ocupação do Brasil a partir de 1530, época em que o comércio e o  
lucro com as especiarias do Oriente estão em declínio, é INCORRETO afirmar que:
a) A primeira expedição colonizadora foi chefiada por Martim Afonso de Souza
b) Foi marcada inicialmente pela centralização política
c) Em prática, colonização significava explorar, defender, povoar e administrar.
d) Foram criadas as capitanias hereditárias entregues a portugueses de uma pequena nobreza
e) Entre os documentos entregues aos capitães-donatários estavam a Carta de Doação e o Foral

07. Desde a segunda metade do século XIX até as vésperas da Primeira Guerra Mundial,  o 
mundo observou à corrida  das grandes potências industriais  mundiais  pelo controle de áreas 
asiáticas e africanas. Esse período foi classificado como neo-colonialismo, baseado numa política 
expansionista mundial que é chamada de:
a) Socialismo 
b) Comunismo
c) Holding
d) Truste
e) Imperialismo

08. No Brasil, os primeiros surtos industriais foram possíveis devido aos lucros do café. Também 
alguns  políticos  influenciados  pelo  capitalismo industrial  europeu  e  norte-americano,  surgiram 
como defensores de uma economia menos dependente. Foram fatores que influenciaram este 
surto de industrialização no país, EXCETO:
a)  A  atuação  do  Visconde  de  Mauá  que  desenvolveu  uma  série  de  empreendimentos 
principalmente no Rio de Janeiro
b) A liberação de capitais, promovida pelo fim do tráfico negreiro.
c) A renovação dos privilégios comerciais para os ingleses que vendiam diversos produtos aos 
brasileiros
d) O incremento do mercado consumidor interno com a presença dos imigrantes
e) A definição de tarifas protecionistas como a Tarifa Alves Branco de 1844

09. Sobre a questão escravocrata no Brasil é possível afirmar que, EXCETO:
a) Constituíram a principal força de trabalho durante mais de trezentos anos de escravidão
b) O tráfico era fundamental para a preservação da escravidão
c)  Influenciou  vários  aspectos  da  vida  brasileira,  imprimindo  marcas  próprias  em sua  cultura 
espiritual e material.
d) Foi um dos grandes empreendimentos comerciais e culturais que marcaram a formação do 
mundo moderno e a criação de um sistema econômico mundial
e) Foi aceita de forma pacífica pelos africanos, como forma de resistência e continuidade da raça 
negra.



10. O acontecimento da Primeira Guerra Mundial esteve ligado ao expansionismo industrial de 
vários  países  europeus,  principalmente  da  Alemanha  que  passou  a  realizar  uma  política 
econômica  expansionista  e  de  concorrência  à  França  e  Inglaterra,  também  o  nacionalismo 
exacerbado, sistema de alianças e diversos incidentes regionais. O fato ou episódio que fez com 
que a Primeira grande guerra fosse deflagrada foi:
a) A invasão da França pela Alemanha nazista
b) O assassinato do Príncipe Italiano Benito Mussolini
c) O ataque e destruição da estrada de ferro Berlim-Bagdá pelos Franceses
d) O assassinado do herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando.
e) As constantes barbáries praticadas pelos nazistas contra os judeus na Polônia

GABARITO

01. A
Comentário:  Essa lei nunca existiu,  exceto que o governo libertava os escravos que estavam 
engajados na Guerra do Paraguai,  já  que a Guerra de Canudos ocorreu após a abolição da 
escravidão no país no período republicano.

02. E
Comentário: As lutas que ocorriam por quase todo o país estavam relacionadas a manutenção da 
ordem estabelecida já há muito tempo , que beneficiavam as classes dominantes principalmente 
aos grandes proprietários de terras.

03. B
Comentário:  Na Carta  Magna de 1934 foi  incluído no artigo  121 a proibição das diferenças 
salariais com base em diferenças de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil.

04. D
Comentário:  Não  houve  adesão  dos  demais  estados  da  federação,  e  os  paulistas  foram 
derrotados depois de três meses de luta pelas tropas legalistas.

05. E
Comentário: As Revoltas de Canudos e Contestado que ocorreram respectivamente na Bahia e 
Santa Catarina,  quase sempre se mesclavam com uma profunda religiosidade,  baseadas nos 
laços de fidelidade pessoal. Essas rebeliões surgiram em virtude das alterações provocadas pelo 
capitalismo, que desestabilizou as antigas formas de dominação e de organização social, e que 
estão ligadas as questões de terras.
 
06. B
Comentário: O inicio da colonização do Brasil foi marcada pela descentralização política com a 
criação das capitanias hereditárias,  ou seja,  o poder  estava descentralizado ou dividido entre 
vários capitães-donatários, e não centralização, como informado na opção.

07. E
Comentário:  Na  segunda  metade  do  século  XIX,  países  europeus  passaram  a  disputar  a 
produção de matérias primas e mercados consumidores afro-asiáticos, dentro de uma política 
expansionista do capitalismo denominada Imperialismo, política de dominação praticada até os 
dias atuais.
 



08. C
Comentário: O que ocorreu de fato foi uma NÃO-RENOVAÇÃO dos privilégios comerciais com os 
ingleses,  já que estes vendendo produtos por aqui atrapalhavam o desenvolvimento industrial 
brasileiro.

09. E
Comentário:  Os  escravos  africanos  imprimiam  várias  formas  de  luta  contra  a  dominação 
senhorial,  entre elas as fugas e a organização em quilombos,  o suicídio e religiosidade entre 
outras.

10. D
Comentário: Foi o assassinado do arquiduque Francisco Ferdinando herdeiro do trono austríaco 
que  levou  a  Áustria  em julho  de  1914  declarar  guerra  à  Sérvia.  O sistema de alianças  que 
predominava em toda a Europa se encarregou de atrair os demais países para a Guerra.


