
História

01. Sobre a presença dos jesuítas na colonização brasileira é correto afirmar que: 
a) Os jesuítas substituíram os capitães donatários depois da expulsão dos holandeses;
b) A Igreja e a realeza portuguesa eram inimigas no século XVI, portanto a realeza obliterou a 
ação dos jesuítas;
c) Os jesuítas atuaram em duas frentes: o trabalho missionário com os índios e a educação com a 
fundação dos colégios; 
d) Os jesuítas não encontraram espaço para atuação na América Portuguesa. Por esta razão se 
radicaram na América Espanhola;
e) As atividades jesuíticas foram incrementadas após as reformas pombalinas. 

02. As invasões holandesas no Brasil relacionam-se: 
a)  Aos conflitos  entre  os holandeses protestantes e os portugueses católicos,  no quadro das 
guerras de religião;
b)  À aliança entre Holanda e Inglaterra,  as  duas maiores  potências  navais  europeias,  contra 
Portugal;
c)  Aos  conflitos  entre  Holanda (ex-possesão  espanhola)  e  a  Espanha,  à  passagem do trono 
português para o domínio dos Habsburgos espanhóis e ao interesses comerciais holandeses no 
açúcar brasileiro;
d) À política francesa de expansão colonial que, agindo contra a Holanda como intermediária, 
pretendia estabelecer no Brasil a chamada França Antártica; 
e) À pretensão holandesa de transformar o Brasil num importante entreposto para o a comércio de 
escravos. 

03. A Revolução Gloriosa ocorrida na Inglaterra em 1688: 
a) Derrubou a ditadura de Cromwell, restabelecendo a monarquia; 
b) Estabeleceu a supremacia do poder parlamentar sobre o poder monárquico;
c) Estabeleceu uma república constitucional; 
d) estabeleceu a ditadura puritana de Cromwell;
e) Fortaleceu o poder monárquico, ameaçado pelo parlamento.
 
04. Muitos monarcas e ministros assimilavam parte das ideias iluministas em voga na França e na 
Inglaterra, num esforço para modernizar o estado. Essa definição se encaixa no(a): 
a) Socialismo;
b) Absolutismo monárquico;
c) Despotismo esclarecido;
d) Comunismo;
e) Protestantismo.

05. Sobre a independência dos Estados Unidos, podemos afirmar que: 
a) Foi precedida da conquista do oeste;
b) Foi concluída com a eleição de Abraham Lincoln;
c) Teve influência da Revolução Francesa;
d) Sofreu influência das ideias de Maquiavel e de Hobbes;
e) Sofreu influência do pensamento iluminista francês.   



Gabarito
01. C
Comentário: A catequização de índios e a educação de colonos eram as atividades dos jesuítas 
no Brasil. 

02. C
Comentário:  As  desavenças  entre  Holanda  e  Espanha  foram  responsáveis  pela  invasão 
holandesa no Brasil. 

03. B
Comentário: A Revolução Gloriosa assinalou a vitória politica do parlamento. 

04. C
Comentário: Essa é a definição de despotismo esclarecido. 

05. E
Comentário: A independência das treze colônias sofreu influência do pensamento iluminista. 


