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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca das civilizações da Antiguidade, julgue os itens a seguir. 

71 A denominação Império Romano, por oposição à República,
é uma construção historiográfica e didática, que visa melhor
classificar e explicar a história política de Roma, visto que, de
acordo com os dados históricos, a República jamais foi abolida
e os melhores imperadores eram tidos como seus salvadores ou
restauradores.

72 A religião é o fundamento da sociedade egípcia, o que fica
evidente em seus monumentos mais vistosos, nos grandes
templos em formato de pirâmide.

73 A disputa (ágôn) era uma característica fundamental da
sociedade grega, o que pode ser constatado por meio dos
grandes jogos atléticos — celebrados por poetas como Píndaro
— e das inúmeras guerras que moveram as diversas cidades
umas contra as outras, como a guerra do Peloponeso entre
Esparta e a Macedônia, contada pelo historiador Tucídides.

A respeito do feudalismo e de sua passagem para o capitalismo,
julgue os itens subsequentes.

74 O surgimento dos termos feudal e feudalismo ocorreu em
consequência das mudanças políticas, sociais e intelectuais
do século XVIII, a exemplo do Iluminismo e da Revolução
Francesa.

75 O protecionismo foi fator significativo para a transformação do
sistema feudal para o capitalismo. Enquanto na Idade Média
ele ocorria localmente, com as corporações de ofício de cada
cidade responsáveis pela sua aplicação, a partir do século XIV,
com a centralização do poder nos Estados, os reis e príncipes
passaram a ser responsáveis pela criação e pelo cumprimento
de leis de proteção às atividades econômicas.

76 Como só é possível falar em capitalismo a partir da noção de
capital, é correto dizer que o capitalismo surgiu na Itália do
século XIII, juntamente com os banqueiros e as letras de
câmbio.

77 A sociedade feudal baseava-se em uma estrutura hierárquica
quádrupla, cujo topo era ocupado pelos reis e pela nobreza; em
seguida, posicionavam-se o clero e os religiosos leigos; logo
abaixo, os comerciantes e os burgueses (moradores das
cidades); e, na base inferior, os camponeses.

78 Uma estrutura fundamental do sistema feudal era a relação
de senhorio (dominium), estabelecida entre uma classe
senhorial (a nobreza), que dominava a classe dos vassalos
(os camponeses).

Com base na expansão marítima europeia e na colonização das
Américas, julgue os itens de 79 a 81.

79 A expansão marítima europeia começou com os noruegueses,
que, por volta do século X, navegaram pelo Atlântico
estabelecendo colônias na Groelândia e na Terra Nova
(Canadá). Esse momento, no entanto, foi curto e, apenas
quando os portugueses se lançaram à exploração das ilhas
oceânicas e da costa da África, iniciou-se a chamada era das
navegações. 

80 Parte considerável da exploração e colonização das Américas

foi possibilitada pela iniciativa privada, que recebia dos reis o

monopólio da exploração econômica de uma área por tempo

determinado.

81 A mais lucrativa atividade das colônias portuguesas na

América no início do século XVII era a plantação e a

comercialização de açúcar, mas, com a invasão holandesa em

Pernambuco (1630-1654) e a posterior retomada da região, a

cultura da cana-de-açúcar foi levada para as Antilhas, fazendo

concorrência à produção brasileira e motivando uma grave

crise comercial em Portugal.

Em relação ao século XVIII, julgue os itens seguintes.

82 O Iluminismo alemão, chamado de esclarecimento

(Aufklärung), defendia o controle do pensamento pelo Estado

como meio de evitar os excessos da Igreja e as rebeliões

populares. Tal ideia foi o que a historiografia chamou de

‘despotismo esclarecido’.

83 Na historiografia, é comum encontrar qualificativos para o

Iluminismo em Portugal, como iluminismo católico, ilustração

de compromisso, iluminismo de Estado ou mesmo luzes

mitigadas e fraco iluminismo. Isso se deve à ênfase de alguns

filósofos franceses — matrizes de uma interpretação genérica

do Iluminismo — identificados com o anticlericalismo e a

oposição ao absolutismo, o que não ocorreu no país ibérico.

84 O principal momento de radicalização da Revolução Francesa

foi o chamado Terror, que intentava combater os inimigos

externos da revolução, o império austríaco e, posteriormente,

a Inglaterra.

85 A ideia de Iluminismo surgiu na França do século XVIII e foi

erigida em torno da valorização da razão e do anticlericalismo.

No que concerne às noções de tempo histórico e de periodização,

julgue os itens subsecutivos.

86 A tradicional divisão da história humana em Idade Antiga,

Idade Média e Idade Moderna surgiu com os eruditos

renascentistas, mas a Idade Contemporânea surgiu apenas no

século XIX, com a reorganização do ensino de história na

França.

87 Considerando-se que a história é o conhecimento do passado,

é correto afirmar que discutir o presente ou o futuro é uma

questão de menor importância para a historiografia.

88 Em uma concepção mítica, comum na Antiguidade, a história

é entendida como uma progressão linear em direção ao futuro,

enquanto a historiografia científica, surgida a partir do século

XIX, entende a trajetória temporal do homem como um círculo

que retorna ao mesmo ponto após um determinado período.
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Com relação à história colonial brasileira, julgue os itens que se

seguem.

89 No período colonial brasileiro, o principal propósito das

bandeiras paulistas era a descoberta de metais preciosos. O

aprisionamento de indígenas foi praticado como forma de

minimizar os eventuais prejuízos da empresa.

90 A descoberta do ouro nos sertões mineiros foi recebida pela

Coroa portuguesa com grande apreensão. Não havia um

projeto de colonização definido a priori. A tarefa de controlar

a multidão de aventureiros que se dirigiria àqueles sertões

parecia algo grande demais para os poucos recursos lusos. Por

fim, existia a possibilidade da descoberta daquela riqueza

despertar a cobiça das demais nações europeias. 

91 A produção de açúcar, em Pernambuco, foi controlada pelos

colonos batavos logo após o início do governo de Nassau. A

Companhia de Comércio das Índias Ocidentais havia

confiscado e vendido a holandeses e judeus os engenhos

abandonados por proprietários que haviam fugido para Bahia

e Rio de Janeiro. Tal controle da produção manteve-se até o

início da insurreição restauradora, em 1645.

92 A oposição dos dirigentes da Companhia de Comércio das

Índias Ocidentais ao uso da mão de obra escrava foi um dos

principais fatores de desgaste nas relações entre a Companhia

e os tradicionais senhores de engenho pernambucanos. 

93 A possibilidade de ascensão social na América portuguesa

esteve limitada pelos estatutos de limpeza de sangue, pelos

quais os descendentes de judeus, mouros, ciganos, ameríndios

e africanos estiveram excluídos da ocupação de altos postos

eclesiásticos e civis.

Com relação à ida da família real portuguesa para o Rio de Janeiro,

julgue os itens subsecutivos.

94 A abertura dos portos da América portuguesa às potências

amigas foi um dos primeiros atos de D. João VI ao chegar ao

Brasil. 

95 Para muitos historiadores, o fim do período colonial brasileiro

ocorreu em 1808, quando da chegada da família real ao Rio de

Janeiro. No entanto, a opção pela independência formal do

Brasil passou a ser abertamente discutida apenas em 1820, com

a Revolução do Porto.

96 A transferência da Corte para a América portuguesa foi

aventada em diferentes crises anteriores à de 1808, como

estratégia para manutenção da soberania do pequeno reino

ibérico frente às potências europeias.

No que diz respeito ao império brasileiro, julgue os próximos itens.

97 A escravidão marcou profundamente a sociedade brasileira no

período imperial. Tal prática era vista como um mal necessário

por grande parte dos políticos, que defendia seu fim de modo

lento e gradual. O movimento abolicionista, que reivindicou o

fim imediato do trabalho compulsório no Brasil, ganhou força

apenas na década de 1880.

98 Os engenhos de açúcar do atual nordeste brasileiro não

superaram a crise que lhes atingiu em meados do século XIX,

apesar da abundância de crédito e da política governamental de

estímulo à atividade econômica açucareira.

99 No período regencial, ocorreu a disputa por diferentes projetos

de nação. Os debates políticos alcançaram diversos grupos

sociais e desdobraram-se em numerosas revoltas, como a

cabanagem, a farroupilha e a sabinada. 

100 O tráfico de escravos para o Brasil foi oficialmente proibido

em 1831. Desde então, ocorreu um rápido declínio da chegada

de novos africanos escravizados ao Brasil. 

Julgue os itens seguintes, referentes à história da República

brasileira.

101 O rádio foi um dos principais meios de aproximação entre

Getúlio Vargas e o povo brasileiro. Por meio do rádio, eram

transmitidos discursos, notícias e mensagens oficiais. Esse

veículo de comunicação também era visto como essencial para

a divulgação de valores modernos para a população. Entre as

principais atrações do rádio constavam a Voz do Brasil e as

novelas.

102 A proclamação da República, em novembro de 1889,

surpreendeu grande parte da sociedade brasileira, visto que ela

foi efetivada antes da morte de D. Pedro II. No entanto,

considerando-se o desgaste político do regime monárquico,

esse ato foi bastante previsível.

103 Os primeiros anos da República brasileira foram marcados por

grande instabilidade política. A descentralização estabelecida

pela Constituição de 1891 tornara o país quase ingovernável.

Frente a essa situação, Campos Sales propôs um arranjo que

permitiria equacionar as relações entre o governo federal e os

governos estaduais, a entrada de novos atores políticos e as

relações entre os poderes Executivo e Legislativo, esse acordo

ficou conhecido como política dos governadores. 

104 Getúlio Vargas pouco interveio nos estados durante o seu

governo provisório. Medidas importantes, como a criação de

leis trabalhistas, só foram efetivadas no Estado Novo.
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No que se refere à Idade Contemporânea e ao período que abrange

as duas guerras mundiais e seus efeitos, julgue os itens a seguir.

105 Durante a Primeira Guerra Mundial, a Espanha, a Suíça e os

Países Baixos mantiveram-se imparciais e conseguiram

permanecer relativamente distantes do conflito.

106 Em consequência à Primeira Guerra Mundial, o continente

europeu passou por uma profunda transformação geopolítica,

devido ao fim de grandes impérios, como o alemão, o

austro-húngaro, o russo e o turco-otomano.

107 As duas guerras mundiais da primeira metade do século XX

resultaram em significativa redução da força política,

econômica e cultural dos países europeus no cenário mundial.

108 Contrariamente aos regimes fascistas, os sistemas comunistas

de inspiração soviética fundamentavam-se em valores políticos

democráticos. 

Com relação à crise de 1929 e seus desdobramentos no Brasil,

julgue os itens subsecutivos.

109 No Brasil, a crise de 1929 ocasionou uma drástica redução do

preço do café, o que gerou a fragilização das estruturas de

poder que sustentavam a República Velha.

110 A crise de 1929 foi uma crise econômica deflacionária, gerada

pela enorme especulação imobiliária que ocorreu nos Estados

Unidos da América e nos países da Europa ocidental no final

da Primeira Guerra Mundial.

Com relação à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial,

julgue os itens subsequentes.

111 O baixo nível de eficiência das economias dos países do bloco

socialista no contexto da Guerra Fria explica-se pela adesão da

União Soviética ao modelo econômico neoliberal, o que

promoveu longos períodos de achatamento salarial, baixo

crescimento e pouca inovação tecnológica.

112 O ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial como aliado

do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos da América

na luta contra as autocracias dos países do Eixo representou

uma decisão política coerente e consequente com o sistema

democrático predominante no país.

113 A atuação da Força Expedicionária Brasileira não foi decisiva

para a vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, visto

que o contingente militar brasileiro era relativamente pequeno

e o envio de soldados para o combate ocorreu tardiamente.

Com relação aos processos ocorridos a partir da segunda metade do

século XX, julgue o item abaixo.

114 A crise econômica de 1973 foi deflagrada pela suspensão das

exportações de petróleo por países, do Oriente Médio e do

norte da África, de maioria muçulmana, como forma de

retaliação ao apoio prestado pelos Estados Unidos da América

a Israel durante a Guerra do Yom Kippur.

No que se refere à história da cultura, das linguagens, das artes, das

ciências, da técnica e da filosofia no mundo ocidental, julgue os

próximos itens.

115 O Renascimento promoveu a revalorização da cultura clássica

antiga, cujos desdobramentos marcaram as artes, a literatura,

a arquitetura, a historiografia e as ciências na Europa, entre o

final da Idade Média e o começo da era moderna.

116 A fragilização da filosofia natural de inspiração aristotélica e

a reorientação das ciências naturais na direção de formas

empíricas e experimentais de conhecimento constam entre os

efeitos da revolução científica do século XVII.

117 A invenção da escrita no Oriente Médio significou importante

inovação na história da humanidade e possibilitou a renovação

e a ampliação das formas de registro e de comunicação cultural

de informações, conhecimentos, técnicas, tradições e

memórias.

118 As origens mais remotas da filosofia ocidental podem ser

localizadas nos debates teológicos ocorridos ao longo dos

primeiros anos do estabelecimento da igreja católica, no século

I d.C.

119 A Idade Média, período em que prosperou uma atitude

anti-intelectual por parte da igreja católica, corresponde a um

período de baixo desenvolvimento técnico devido ao

fechamento, na Europa ocidental, das universidades instituídas

pelo Império Romano. 

120 A revolução industrial dos séculos XVIII e XIX iniciou-se com

a assimilação do processo produtivo de significativas

inovações tecnológicas, como a máquina a vapor e diferentes

tipos de máquina de fiar, e com a substituição da lenha pelo

carvão como principal fonte de combustível.

 – 7 –


