
HISTÓRIA GERAL

01. Durante  o  período  entre  guerras  que  ocorreu  de  1918  a  1939,  vários  problemas  foram 
verificados na Europa, dentre os quais é correto citar:
a) A revolução francesa que eliminou os últimos resquícios do governo monárquico naquele país.
b) O estabelecimento de regimes autoritários em função da crise da democracia liberal.
c) A crise no socialismo na União Soviética com a desintegração daquele bloco.
d) A intervenção militar norte americana no Japão Imperialista, que havia atacado a Manchúria.
e)  A crise  econômica e  Financeira  que iniciou na Bolsa de Valores  de Londres  na chamada 
“quinta-feira negra”.

02. Durante a Guerra Fria a oposição ao socialismo encontrava respaldo na própria sociedade. A 
ação de delatores de comunistas e pseudocomunistas foi intensificada de tal forma que deu início 
a  uma  “caça  as  bruxas”.  A  campanha  de  caça  aos  comunistas  nos  Estados  Unidos  ficou 
conhecida como:
a) Plano Marshall
b) Satelitização
c) Macarthismo
d) Bloqueio Comunista
e) Cortina de Ferro

03. O Neoliberalismo,  política  muito  mais  visível  no  mundo atual  a partir  de  1989 depois  da 
reunião que ocorreu nos Estados Unidos que ficou conhecida como “Consenso de Washington” 
entre o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, instituições ligadas aos países ricos, 
tem como características, EXCETO:
a) Desregulamentação do mercado de trabalho
b) Eliminação de barreiras aos investimentos estrangeiros
c) Diminuição do papel do Estado na vida econômica
d) Aumento na prática de subsídios
e) Diminuição dos gastos sociais do Estado

04. A Globalização atual, é fruto de vários mecanismos e contextos históricos ligados à expansão 
do  capitalismo  principalmente  depois  da  desarticulação  da  União  das  Repúblicas  Socialistas 
Soviéticas – URSS em 1991. Sobre os eventos e fatos ligados ao processo de globalização é 
INCORRETO afirmar que:
a) Promoveu a criação dos chamados blocos econômicos
b) Apóia-se principalmente no desenvolvimento tecnológico
c) Tem apresentado grande crescimento nas áreas de energia, informações e transportes
d) Volta-se principalmente para o crescimento econômico dentro da Nova Ordem Mundial
e) Promoveu uma melhor distribuição de renda aos trabalhadores

05. Foram fatos verificados durante a Guerra Fria, EXCETO:
a) A Guerra da Coréia
b) A Guerra do Vietnã
c) O cerco de tropas de países capitalistas a China
d) A crise dos mísseis em Cuba
e) A construção do Muro de Berlim



GABARITO

01. B
Comentário:  O desemprego e miséria na Europa pós Segunda Guerra Mundial proporcionou o 
surgimento e fortalecimento de regimes autoritários nazi-fascistas.

02. C
Comentário:  O  macarthismo  passou  a  perseguir  e  punir  suspeitos  de  estarem  ligados  ao 
comunismo soviético. Foi criado inclusive nesse período um Comitê de Atividades Antiamericanas.

03. D 
Comentário: O neoliberalismo busca diminuir ou eliminar a prática de subsídios, porém os países 
ricos parecem não cumprir com a política que eles mesmos criaram.

04. E
Comentário:  Não  se  pode  afirmar  que  o  atual  processo  de  globalização  ou  expansão  do 
capitalismo e  das  políticas  neoliberais  tenha  melhorado  a  vida  dos  trabalhadores  através  da 
distribuição de renda. Na verdade o que se tem verificado é um aumento na desigualdade social 
entre patrões e empregados.

05. C
Comentário: A República Popular da China foi fundada em 1949 por Mão Tse Tung e o Partido 
Comunista, mas aquele país não sofreu um cerco de tropas de países capitalistas.


