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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - Para o historiador inglês E. P. Thompson: 
 

“Se retornarmos ao tema da disciplina do trabalho, ou ao das mudanças nos padrões familiares de conduta e lazer e aos valores 
comunitários durante a industrialização, o campo para o estudo comparativo parece infindável. Basta nos voltarmos para os 
estudos de Walter Elkan sobre a adaptação ao trabalho em Uganda, ou para a investigação de Beate Salz a respeito do 
Equador [...], para que paralelos com os séculos XVII e XVIII na Inglaterra e Irlanda saltem das páginas. A familiaridade com 
os estudos antropológicos de mercados camponeses e tribais — tal como Markets in Africa, de Bohannan e Dalton — impelem-
nos a revisitar todo o complexo de mercados e feiras da Inglaterra pré-industrial e a vê-lo não só como um nexo econômico, 
mas também social.” 

 

THOMPSON, E. P. “As Peculiaridades dos Ingleses” In NEGRO, A.L.; Silva, S. (orgs). As Peculiaridades dos Ingleses e outros artigos. Campinas: Ed. 
Unicamp, 2001, p. 194. 

 

Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) Até recentemente na Inglaterra a “história operária” tem se definido pela sua proximidade com a “história oficialmente 
correta”, contribuindo desse modo para o desenvolvimento da história convencional. 

►b) Para o autor, a área de estudos comparativos, além de desafiadora, é uma das que mais requer as disciplinas da História, 
pois o uso de conceitos sociológicos sem sua devida historicização pode levar a resultados parciais e deficientes. 

c) Apesar dos esforços, os historiadores ingleses não conseguiram alcançar os franceses na produção de estudos 
comparativos. 

d) A revolução industrial alterou a taxa de crescimento, porém, não conseguiu modificar as formas de vida social da população 
inglesa. 

e) A história da cultura popular não conseguiu até hoje atrair o interesse dos estudos históricos que estão reavaliando o 
folclore e a imprensa operária. 

 
02 - Leia o trecho a seguir: 
 

“Notável e peculiar na voz que Marx e Nietzsche compartilham não é só o seu ritmo afogueado, sua vibrante energia, sua 
riqueza imaginativa, mas também sua rápida mudança de tom e inflexão, sua prontidão em voltar-se contra si mesma, 
questionar e negar tudo o que foi dito, transformar a si mesma em um largo espectro de vozes harmônicas ou dissonantes e 
distender-se para além de sua capacidade na direção de um espectro sempre cada vez mais amplo, na tentativa de expressar 
e agarrar um mundo onde tudo está impregnado de seu contrário, um mundo onde ‘tudo que é sólido desmancha no ar’”. 

 

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade / Marshall Berman; [tradução: Carlos Felipe Moisés, Ana 
Maria L. Ioriatti]. – São Paulo: Companhia das Letras, 1986. p.21. 

 

Levando em consideração o que diz o texto e os conhecimentos sobre Marx e Nietzche, assinale a alternativa correta. 
 

a) O autor se refere ao paradigma da modernização ocorrido nos anos de 1950, no qual os embates da Guerra Fria davam 
o tom político que permearia a vida cotidiana. 

b) A citação se refere ao século XIX e ao embate filosófico entre Nietzsche e Marx, enquanto o primeiro se contrastava com 
seu pensamento niilista, o segundo contrapunha a questão social, criando duas escolas filosóficas alemãs distintas. 

►c) O contexto ao qual se refere o autor é do advento da modernidade, que ressignificou as sensibilidades europeias 
reformulando modos de viver, tradições e crenças como um turbilhão inesgotável de ritmos e aceleramento. 

d) O autor se refere à imposição alemã diante da modernidade, imposição esta que fazia apressar os paradigmas até então 
considerados imutáveis, que seriam ressignificados em todo o século XIX. 

e) A citação se refere ao contexto modernizador da Europa no século XVII, que tendia a pacificar as revoluções do período 
e tornar harmônicas e consoantes as vozes em vigor. 

 
03 - Sobre a Escola dos Annales, assinale a alternativa correta. 
 

a) Peter Burke e Marc Bloch pertencem à primeira geração da Escola dos Annales. 
►b) A Escola dos Annales é um movimento historiográfico que, entre outras mudanças, buscou incorporar alguns métodos das 

ciências sociais à história, tendo como fundadores Lucien Febvre e Marc Bloch. 
c) Os fundadores da Escola dos Annales são Roger Chartier e Marc Bloch, membros que futuramente encontrariam outras 

gerações tendo como seus principais idealizadores Le Goff e Febvre. 
d) A Escola dos Annales defendia que uma sociedade não possui similaridades com outras e, por este motivo, as análises 

deveriam ser compartimentadas, bem como as áreas de conhecimento. 
e) Marc Bloch, um representante da escola dos Annales, defendia a perspectiva da micro-história no campo da historiografia, 

pois acreditava que os rastros da história poderiam indicar um todo universal. 
 
04 - Sobre os estudos de gênero, é correto afirmar: 
 

a) Historicamente, as mulheres tiveram os mesmos acessos que os homens para produzir sua história, levando à produção 
de compêndios exclusivamente femininos já no século II. 

►b) Primeiramente os estudos de gênero se chamavam “história das mulheres” e, com o tempo, o termo foi substituído por 
“gênero”, por possuir uma conotação mais objetiva do que “mulheres”, ajustando-se à terminologia das ciências sociais. 

c) Os estudos de gênero se iniciam com o advento da modernidade, tendo o autor Michel Foucault como um de seus 
protagonistas franceses. 

d) A escrita de mulheres foi fundamental para a compreensão das trabalhadoras inglesas na Inglaterra do século XIV, já que 
a Revolução Industrial causaria fortes mudanças no imaginário inglês do período. 

e) Para a historiadora Joan Scott, a escrita de mulheres nunca se preocupou com a legitimidade acadêmica e, por esse 
motivo, não se fundamenta o estudo sobre as relações de poder na Academia. 
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05 - Leia o fragmento a seguir: 
 

“O futuro desse progresso é caracterizado por dois momentos: por um lado, pela aceleração com que se põe à nossa frente; 
por outro lado, pelo seu caráter desconhecido. Pois o tempo que se acelera em si mesmo, isto é, a nossa própria história, 
abrevia os campos da experiência, rouba-lhes sua continuidade, pondo repetidamente em cena mais material desconhecido, 
de modo que mesmo o presente, frente à complexidade desse conteúdo desconhecido, escapa em direção ao não 
experimentável. Essa situação começa a se delinear já mesmo antes da Revolução Francesa.” 

 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006. p. 36. 
 

A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Segundo Koselleck, o passado não inclui um sentido de futuridade, sendo o futuro objeto de análise apenas de futurólogos 
que fomentavam a ideia de premonição no século XVI. 

b) A ideia de fim do mundo foi fundamental para a invenção da tradição, visto que a Igreja contribuiu para este imaginário, 
condenando o tempo estático, ou seja, a tradição. 

►c) Segundo o autor, o vetor da moderna filosofia da história foi o cidadão emancipado da submissão absolutista e da tutela 
da Igreja, como precisamente se caracterizou no século XVIII. 

d) Foi só com o advento da antropologia da história que uma incipiente modernidade desligou-se de seu próprio passado, 
inaugurando, por meio de um futuro inédito, também a nossa modernidade. 

e) O fato de que a maior parte das guerras dos séculos XVII e XVIII, ocorridas no âmbito dos principados, tenham sido 
conduzidas como guerras de sucessão mostra-nos, de maneira imediata, o quanto o tempo histórico era ainda político e 
neutro. 

 
06 - Leia o trecho a seguir: 
 

“Muitos desses negociantes, vindos do Mogadixo e de outros pontos da costa de Banadir, ainda que fossem mestiços, tinham 
ou presumiam ter antepassados persas, gente de Xiraz, e eram chamados, por isso, xirazes. Em breve, com a riqueza que lhes 
dava o comércio, adquiriram em Quíloa uma situação de predomínio. E, por volta de 1070 ou 1200, um de seus líderes, Ali ibn 
al-Hassan (ou Al-Hussain), assumiu o poder. Assim poderia ser interpretado o início da Crônica de Quíloa, tanto em sua versão 
em árabe quanto na que nos deu João de Barros. Em vez de seis navios vindos de Xiraz, com seus príncipes, teríamos um 
movimento de expansão de grupos sualizados, isto é, racial e culturalmente mestiços, da costa de Banadir para o sul”.  

 

Alberto Costa e Silva. A enxada e a lança. A África antes dos portugueses, Edusp, São Paulo, 1992. p. 276. 
 

Considerando o excerto do livro de Alberto Costa e Silva e os conhecimentos adquiridos sobre a cultura swahili (suaili), 
é correto afirmar: 

 

a) A cultura swahili é, na sua base, constituída por migrantes persas e árabes, que se instalaram no litoral por volta do século 
IX com a expansão do islã para a África. 

b) A cultura swahili nasce como resultado da amálgama de povos indianos e chineses, que comerciavam com a costa oriental 
africana. 

c) Os portugueses, quando chegaram ao litoral oriental africano, estabeleceram contato com os comerciantes swahilis com 
quem fizeram aliança para assim garantir entrepostos no seu caminho para a Índia. 

►d) As sociedades swahili se constituíram a partir do intercâmbio comercial entre sociedades bantus preestabelecidas no litoral 
oriental da África e uma série de outras culturas oriundas do oriente. 

e) A cultura swahili foi constituída por sociedades mercantis que precederam a presença árabe e muçulmana e declinaram 
com a chegada dos estrangeiros no litoral. 

 
07 - Sobre a instituição familiar no mundo antigo, assinale a alternativa correta. 
 

a) Na Grécia, era mais frequente a rejeição de meninos do que de meninas, pois a adoção de meninas podia garantir uma 
mobilidade social ascendente. 

►b) Na Roma antiga, o infanticídio era prática comum e legal, e a decisão sobre o direito de vida ou morte recaía oficialmente 
no chefe de família. 

c) A lei condenava as mães de três filhos, entendendo que elas tinham excedido o número permitido por família e, portanto, 
atentavam contra a lei de controle de natalidade. 

d) Nas casas ricas, a vice-família costumava morar perto da casa familiar nas cidades, evitando as tentações do mundo 
camponês e sob o controle de uma parenta, muitas vezes severa e idosa. 

e) A adoção de crianças na Antiguidade não era bem vista, pois essa prática podia comprometer a perpetuação de uma 
estirpe e obstaculizar a aquisição de honras públicas e o acesso a governos das províncias. 

 
08 - Sobre as divisões por gênero que se davam na cultura grega no período Antigo, é correto afirmar: 
 

a) O treinamento para o serviço militar era destinado apenas aos escravos do sexo masculino, já que os homens livres se 
dedicavam apenas à filosofia e à política. 

b) A diferença social entre os casamentos é a descendência, para os pobres o casamento era mais importante do que para 
os ricos, pois através dele haveria continuação dos poucos bens adquiridos. 

c) Se uma mulher não produzisse filhos, a responsabilidade era vista como do casal, portanto, o divórcio seria negado. 
►d) As meninas tinham brinquedos que se referiam à vida que teriam como adultas, basicamente como mães e donas de casa, 

enquanto os meninos brincavam de lutas, já antecipando sua entrada no exército. 
e) As mortes consideradas mais honrosas eram a do guerreiro em luta e a da mulher que se suicidava para manter a própria 

honra e a de seus familiares. 
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09 - Leia o texto a seguir: 
 

“No Magrebe, o século XIV foi um período caracterizado pela existência de uma série de conflitos, e embora para muitos 
historiadores ocidentais esse período representou a decadência do mundo muçulmano perante os reinos cristãos emergentes 
no Al-Andalus, Ibn Khaldun se referiu a esse período como um processo de transição: ‘No momento em que o mundo 
experimenta uma devastação desse tipo, dir-se-ia que ele vai mudar de natureza, para vir uma nova criação e organizar-se de 
novo, qual uma continuidade no devir. Portanto, é necessário um historiador que registre o estado atual do mundo e assinale 
as mudanças ocorridas nos costumes e nas crenças (…) para servir de exemplo e guia para os historiadores do futuro.’” 

 
IBN Jaldún. Al-Muqaddimah. Introducción a la historia universal. México: Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 136. APUD. BISSIO, Beatriz. O 

mundo falava árabe. A civilização árabe-islâmica clássica através da obra de Ibn Khaldun e Ibn Battuta. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 
2012. pp. 79-80. 

Sobre Khaldun, é correto afirmar: 
 

a) Foi um importante estadista tunisiano, que introduziu o conceito de civilização desde uma perspectiva cíclica, procurando 
explicar dessa maneira o período de decadência que vivia a Tunísia. 

b) Foi o primeiro historiador da era moderna e, pela sua origem africana e convicções islâmicas, esteve ignorado pela 
historiografia europeia. 

c) Foi o primeiro sociólogo muçulmano a elaborar a teoria de ciclos para os processos sociais a partir de evidências empíricas, 
teoria que logo serviu para o desenvolvimento das ciências humanas no ocidente. 

d) Foi um grande erudito muçulmano, famoso pelas longas viagens a diversas partes do mundo e escritos filosóficos sobre 
história e civilização. 

►e) Foi um grande intelectual tunisiano, que alguns historiadores ocidentais reconhecem como sendo um dos primeiros 
pensadores a elaborar um complexa filosofia da história, assim como criar os alicerces da sociologia moderna. 

 
10 - Leia o trecho a seguir: 
 

“Adam Smith tomou aos fisiocratas a expressão ‘sistema mercantil’, deu-lhe toda a sua significação e converteu-a no símbolo 
de um sistema de pensamento e de administração, totalmente errôneo e odioso a seus olhos.” 

 

DAYON, Pierre. O mercantilismo. São Paulo: Perspectiva, 1973. 
 

A respeito dos atuais conhecimentos sobre o mercantilismo, escolha a alternativa correta. 
 

a) Mercantilismo foi um resgate do modo de produção asiático a partir da iniciativa de companhias privadas de comércio na 
segunda metade do século XVIII, na tentativa de regular as atividades econômicas das Américas. 

b) Para Adam Smith, os privilégios dados a certos ramos da manufatura e o exclusivo colonial eram recomendáveis, 
considerando-se que o monopólio elevaria a taxa do lucro e aumentaria o ganho dos mercadores. 

c) No século XVII, por toda a Europa, a decadência e redução dos aparelhos de Estado contribuiu para o estabelecimento 
de políticas mercantilistas, as quais, mais tarde, trariam resultados econômicos desastrosos. 

►d) No século XVIII, as monarquias absolutistas dos países da Europa Mediterrânica, Central e Oriental recorreram às receitas 
de Colbert e outras práticas mercantilistas, na tentativa de diminuir o fosso econômico que as separava dos países mais 
ricos da Europa Norte-ocidental. 

e) Aquilo que se entende por Mercantilismo foi circunscrito e batizado por seus detratores, que se vinculavam às teorias 
econômicas clássicas. Assim, esses teóricos foram capazes de definir o fenômeno com precisão e clareza. 

 
11 - Leia o trecho a seguir: 
 

“(...) os liames entre o racismo e o nacionalismo são óbvios. A língua e a ‘raça’ eram facilmente confundidas como no caso dos 
‘arianos’ e ‘semitas’, para indignação de estudiosos escrupulosos como Max Müller, para quem a ‘raça’, conceito genético, não 
podia ser inferida da língua, que não era herdada. Além disso há uma evidente analogia entre a insistência dos racistas na 
pureza racial e nos horrores da miscigenação, e também a insistência de tantas formas de nacionalismo linguístico – a maioria, 
talvez – sobre a necessidade de purificar a língua nacional de elementos estrangeiros. No século XIX, os ingleses foram 
bastantes excepcionais em exagerar suas origens híbridas (bretões, anglo-saxões, escandinavos, normandos, escoceses, 
irlandeses, etc.) e orgulhar-se da mistura filológica de sua língua. Contudo, o que trouxe a ‘raça’ e a ‘nação’ mais perto ainda 
foi a prática de usá-las como sinônimos possíveis, generalizando, de modo igualmente inexato, o caráter “racial/nacional”, como 
era então a moda.” 

 

HOBSBAWM, Eric J. Nações e Nacionalismo desde 1780. Programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 2002, p.132. 
 

Levando em consideração as informações apresentadas por Hobsbawm, assinale a alternativa correta. 
 

a) Na Europa do século XIX, a onda nacionalista era generalizada, exceto na Inglaterra. 
►b) O conceito de nação na Europa oitocentista foi construído sob princípios de ordem racial e linguística. 
c) No final do século XIX e começo do XX, raça e língua eram aspectos do ser nacional que podiam ser herdados 

geneticamente. 
d) O hibridismo alemão foi contestado por geneticistas escrupulosos que reivindicavam a raça como princípio ordenador da 

sociedade. 
e) A moda racial/nacional dos movimentos nacionalistas europeus desconsiderava aspectos culturais como a língua no seu 

discurso. 
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12 - Sobre o totalitarismo, assinale a alternativa correta. 
 

►a) No totalitarismo, o Estado burocrático cumpre um papel fundamental, já que é a partir da despersonalização que se constrói 
a política da engrenagem, isto é, uma política em que as ações cotidianas contribuem para a violência do totalitarismo, 
tornando os homens supérfluos. 

b) O totalitarismo é um sistema criado por Hitler, que forjou uma democracia com grandes investimentos em propaganda, 
tendo como seu assessor de comunicação Goebbels. 

c) O totalitarismo se apresenta em contextos diversos, independentemente da forma de governo, sendo ele democrático ou 
monárquico. 

d) As ideologias são notórias por seu caráter científico, pois combinam a atitude científica com resultados de importância 
antifilosófica, criando uma filosofia religiosa. 

e) O totalitarismo se refere a um tipo de governo em que o Estado tudo governa, porém, sem influenciar economicamente, 
deixando livre o mercado interno e os usos do capital estrangeiro. 

 
13 - A respeito dos conflitos suscitados pela divisão do mundo em dois blocos ideológicos opostos e conhecida como 

“guerra fria”, assinale a alternativa correta. 
 

a) A guerra civil ideológica tinha de um lado a URSS e de outro o Ocidente. 
b) As linhas divisórias nessa guerra civil foram traçadas pelo capitalismo contra a revolução social comunista. 
►c) As políticas desenvolvidas nessa guerra civil ideológica não nos servem para compreender o que acontece em regiões 

fora do eixo URSS-Europa-EUA. 
d) As forças pró e antifascistas dividiam sociedades, inclusive no extremo Oriente. 
e) Segundo alguns historiadores, os descendentes do iluminismo do século XIX eram relutantes aos eventos produzidos pela 

revolução russa. 
 
14 - Leia o trecho a seguir: 
 

“Enquanto se consideram simplesmente diversas, as culturas podem voluntariamente ignorar-se, ou considerar-se como 
parceiros para um diálogo desejado. Num e noutro caso, elas ameaçam-se e atacam-se por vezes, mas sem porem 
verdadeiramente em perigo as suas existências respectivas. A situação torna-se completamente diferente quando, à noção de 
uma diversidade reconhecida por ambas as partes, se substitui, numa delas, o sentimento da sua superioridade, baseado em 
relações de força e quando o reconhecimento positivo ou negativo da diversidade das culturas dá lugar à afirmação da sua 
desigualdade.” 

 

LÉVI-STRAUSS, Claude. “Raça e cultura”. In: LÉVI-STRAUSS, Claude. O olhar distanciado. Lisboa: Edições 70, 1986, p. 27. 
 

Com relação ao texto e aos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) Para Lévi-Strauss, a raça de qualquer pessoa pode ser definida a partir da herança genética, pois a espécie humana deu 
origem, desde muito cedo, a subespécies diferenciadas, entre as quais se produziram, no decurso da pré-história, trocas 
e mestiçagens de toda a espécie. 

b) Para o autor, a seleção natural pode ser julgada unicamente pela maior vantagem que oferece a uma espécie para se 
reproduzir, porque essa multiplicação sustenta um equilíbrio indispensável com aquilo a que se chama hoje ecossistema. 

c) As formas de cultura que os homens adotam aqui e além são, segundo Lévi-Strauss, as mesmas maneiras de viver que 
prevaleceram no passado, e determinam o ritmo da sua evolução biológica e da sua orientação. 

d) Segundo Lévi-Strauss, uma cultura consiste numa multiplicidade de traços, dos quais muitos não são comuns às culturas 
vizinhas ou afastadas, enquanto outros as separam de maneira mais ou menos marcada. 

►e) De acordo com o autor, a crença na evolução unilinear das formas vivas surgiu na Europa, na filosofia social, muito antes 
do que na biologia, porém, foi da biologia que ela recebeu, no século XIX, um reforço que lhe permitiu reivindicar um 
estatuto científico, cronologia que demonstra o caráter cultural da biologia. 

 
15 - Sobre a concepção de ensino de História presente na atual Base Curricular Comum Nacional, no que se refere ao 

ensino de História para o Ensino Fundamental – Anos Finais, é correto afirmar que: 
 

a) ela promove a continuação do estudo do passado brasileiro para embasar o projeto de Estado-nação brasileiro desde sua 
independência. 

b) ela rompe com o ensino de conteúdo ligado à diversidade cultural como o ensino de História da África, da cultura afro-
brasileira e indígena. 

c) ela se baseia na concepção de história tradicional positivista, a fim de transmitir a neutralidade da produção do 
conhecimento histórico. 

d) ela aprofunda a concepção de ensino construtivista da escola freiriana, com ênfase em temas geradores e transversais. 
►e) ela incentiva o desenvolvimento de habilidades e competências ligadas à formação cidadã e à atitude historiadora dos 

educandos. 
 
16 - Sobre o processo de reforma da URSS sob o governo de Gorbachev, assinale a alternativa correta. 
 

a) A introdução das reformas de Gorbachev encontrou um aparelho administrativo e militar favorável. 
►b) Reestruturação e transparência foram os alicerces da política de renovação introduzida por Gorbachev na segunda metade 

da década de 1980 na URSS. 
c) A sociedade soviética, culturalmente apática, era hostil a qualquer inovação, por isso as transformações iniciadas pelo 

governo de Gorbachev não foram bem recebidas em grande parte da URSS. 
d) A URSS, sob o governo de Gorbachev, se apoiou no burocratismo militar para implementar sua política de transformação. 
e) A União Soviética caracterizava-se por ter uma estrutura político-administrativa análoga aos tempos dos czares, isso 

ajudou significativamente na implementação da glasnost e da perestroika. 
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17 - Sobre o contexto da exploração indígena na América e os deslocamentos de diversas comunidades, é correto afirmar 
que: 

 

a) Assim como aconteceu com a Europa, na América Latina a crise econômica obrigou a dominação simbólica, pois ela 
permitiria a extração das riquezas naturais sem maiores danos. 

b) A mestiçagem ocorreria de forma plena somente no final do século XVIII pois, até então, cada raça era dividida por etnia 
e essas etnias não se misturavam, já que a figura do mestiço era ilegal e condenável, pois era oposta ao ideário de 
civilização nacional. 

c) A dizimação em algumas regiões da América Latina se dá no percurso do branqueamento no século XIX, isto é, associado 
à complexa institucionalização das raças, nas quais os indígenas não tinham espaço durante a conquista espanhola no 
mesmo século. 

►d) Como áreas responsáveis pela receptação de navios negreiros procedentes da África que ali descarregavam suas 
“mercadorias” para, em seguida, serem deslocadas em direção ao interior, cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Havana 
e Cartagena das Índias tornaram-se, rapidamente, cidades negras, visivelmente africanizadas. 

e) Em Cartagena, ao contrário do que houve no Rio de Janeiro, a população seguiu seu percurso de branqueamento, com a 
hegemonia da etnia branca, em detrimento dos indígenas e dos negros, já que estes eram proibidos de adentrar ao porto. 

 
18 - Sobre as instituições morais da sociedade no Brasil colonial, é correto afirmar: 
 

►a) A Mesa da Consciência debatia e resolvia os problemas morais do Brasil: a posição e a natureza dos índios, a legalidade 
e a moralidade do comércio de escravos africanos e indígenas e o problema da “guerra justa”. 

b) Portugal não controlava as questões morais institucionais nas colônias, de modo que esse controle era exclusivo dos 
administradores locais. 

c) A maior influência portuguesa se encontra nas colônias africanas e asiáticas, já que no Brasil havia grande influência de 
outras raças. 

d) O governo português só legitimou as instituições estatais brasileiras no século XVIII, pois o teor colonial ainda enviesava 
as administrações brasileiras até aquele período. 

e) A maquinaria de controle portuguesa buscava garantir a paz na colônia, pois a Mesa da Consciência buscava instituir que 
todos tivessem a consciência moral portuguesa, levando missões de cultura lusa em toda a colônia. 

 
19 - Sobre o abolicionismo e a escravidão no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Entre os principais abolicionistas está a figura de Luís Gama que, apesar de ser descendente de escravizados, era branco, 
e ainda assim lutou pela libertação dos escravizados negros. 

b) O abolicionismo se restringia à ação direta, negando-se a fazer parte do processo escravagista. 
c) A implementação do capitalismo assalariado prejudicou o abolicionismo, pois deu uma nova face à exploração dos 

escravos que, em sua grande maioria, foram trabalhar nas fábricas. 
d) As narrativas abolicionistas só tiveram corpo a partir do século XX, pois antes desse período, pouco era permitido falar 

sobre o assunto, já que a escravidão era o modelo de economia ainda vigente em todo o país. 
►e) A multiplicação das empresas e profissionais liberais junto ao processo de urbanização ajudou a formar uma camada 

menos comprometida com a escravidão, grupo que serviu de suporte à ação abolicionista. 
 
20 - Leia o fragmento a seguir: 
 

“Já temos visto que o Estado, criatura espiritual, opõe-se à ordem natural e a transcende. Mas também é verdade que essa 
oposição deve resolver-se em um contraponto para que o quadro social seja coerente consigo. Há uma única economia possível 
e superior aos nossos cálculos para compor um todo perfeito de partes tão antagônicas. O espírito não é força normativa, salvo 
onde pode servir à vida social e onde lhe corresponde. As formas superiores da sociedade devem ser como um contorno 
congênito a ela e dela inseparável: emergem continuamente das suas necessidades específicas e jamais das escolhas 
caprichosas. Há, porém, um demônio pérfido e pretensioso, que se ocupa em obscurecer aos nossos olhos estas verdades 
singelas. Inspirados por ele, os homens se veem diversos do que são e criam novas preferências e repugnâncias. É raro que 
sejam das boas.” 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p.188.  
 

Sobre as influências do fascismo no Brasil e suas relações com o Estado, assinale a alternativa correta. 
 

►a) No caso do fascismo, a variedade brasileira trouxe a agravante de poder passar por uma teoria meramente conservadora, 
empenhada no fortalecimento das instituições sociais, morais e religiosas, tornando-se praticamente inofensiva aos 
poderosos, quando não apenas o seu instrumento. 

b) O fascismo, importado da Alemanha, é um movimento que surgiu nos anos 1930 no Brasil e que tinha como pauta a 
extensão das leis alemãs nazistas na região. 

c) No caso do fascismo, a variedade brasileira trouxe a agravante de poder passar por uma teoria progressista, empenhada 
no fortalecimento das instituições democráticas sociais, morais e religiosas. 

d) Diferentemente da Itália, que pregava o fascismo de uma forma laica, sem acordos com a Igreja Católica, a variedade 
brasileira estava empenhada no fortalecimento das instituições sociais, morais e religiosas. 

e) O fascismo no Brasil nos anos 1930 foi uma teoria praticamente inofensiva aos demais, buscando apenas fortalecer o 
progresso da nação sem violência. 

 
21 - Assinale alternativa que apresenta os conflitos da segunda metade do século XIX na América Latina. 
 

a) Guerra da Tríplice Aliança entre Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil – Guerra do Pacífico entre Argentina e Chile. 
b) Guerra do Pacífico entre Chile e Argentina – Guerra das Malvinas entre Argentina e Inglaterra. 
►c) Guerra da Tríplice Aliança entre Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil – Guerra do Pacífico entre Chile, Peru e Bolívia. 
d) Guerra do Pacífico entre Chile, Bolívia e Argentina – Guerra da Tríplice Aliança entre Paraguai, Brasil e Argentina. 
e) Guerra da Tríplice Aliança entre Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil – Guerra das Malvinas entre Argentina e Chile. 
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22 - A respeito da situação da Nueva España durante as guerras napoleônicas, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A independência mexicana está inserida num contexto de insurgência latino-americana, na qual o poder colonial seria 
combatido, porém, na prática, a independência significou a ampliação do poder das elites que já dominavam a região, já 
que os desafios e expectativas locais orientaram os compromissos populares com as políticas imperiais e nacionais. 

b) A chamada Nueva España era chamada a região da América que constituía a extensão do atual Estados Unidos até o sul 
do México. 

c) A independência mexicana foi a primeira experiência insurgente na América Latina, influenciando outras regiões como 
Colômbia, Haiti e Brasil. 

d) O Grito de Dolores é considerado o grande marco do retorno do México como Colônia, pois a quantidade de mortos e a 
violência da mão colonial deixaria seu legado na sociedade mexicana, que ansiava por liberdade e direitos. 

e) A crise europeia afetaria inclusive suas colônias, que aproveitariam a situação econômica para desvencilhar-se da Europa, 
libertação essa que se intitularia Nueva España. 

 
23 - Sobre a escravidão na América do Norte, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante os 300 anos de escravidão nos Estados Unidos, os escravos se caracterizavam por serem “socialmente mortos”, 
sem enraizamento, isolados no Novo Mundo. 

b) As relações familiares, religiosas e o próprio vocabulário desenvolvido pelos grupos de africanos e de seus descendentes 
careciam de dinâmica própria e geralmente procuravam se assemelhar à dos seus senhores. 

c) Os chamados crioulos do Atlântico, pela pressão que significava realizar as atividades diárias junto dos europeus, não 
conseguiram expandir sua cultura nascida no continente africano. 

►d) Os escravos eram ameaças constantes aos seus senhores e, portanto, era necessária uma contínua relação de disputas 
entre esses dois grupos. 

e) Na guerra civil iniciada em 1861, a expectativa dos escravos quanto à liberdade e a salvação vinda do norte foi grande, 
precisamente porque os motivos da guerra eram fundamentalmente abolicionistas. 

 
24 - A respeito do varguismo e do peronismo, é correto afirmar: 
 

►a) Em ambos os contextos houve uma influência do autoritarismo europeu nazifascista, principalmente na organização e 
planejamento dos órgãos encarregados da propaganda política. 

b) O processo de formação do varguismo não possui relações com o peronismo, já que ambos possuem heranças históricas 
e influências políticas diversas. 

c) O primeiro se remetia ao combate do comunismo e do humanismo, enquanto o segundo processava o início das leis 
trabalhistas. 

d) A propaganda política não foi um investimento relevante em nenhum dos dois governos, já que o autoritarismo direto foi 
sua principal característica, relegando as subjetividades políticas. 

e) O varguismo influenciou diretamente a manutenção do peronismo, que tinha, na política brasileira, sua maior referência 
em relação à política externa e econômica. 

 
25 - Leia o trecho a seguir: 
 

“O discurso antigovernista e antirreformista conservador disseminado sistematicamente pela imprensa a partir do final de 1963, 
épico e jactante, serviu para encobrir velhos interesses de sempre, sobretudo dos grandes proprietários de terra que se sentiam 
ameaçados pelos projetos de reforma agrária, ou pelos interesses multinacionais os quais se sentiam ameaçados pelo 
nacionalismo econômico das esquerdas trabalhistas e comunistas. No entanto, eles não cresceram no vazio. Aliás, sua força 
como elemento de propaganda que se encaminhava na direção de um golpe era justamente sua ancoragem em uma realidade 
social e econômica crítica, cujas perspectivas não eram nada animadoras e careciam, efetivamente, de uma direção política 
mais clara por parte dos reformistas. O fato é que, por vários motivos que incluem o bloqueio sistemático das iniciativas 
presidenciais por parte do Congresso, os mecanismos da política tradicional brasileira – a negociação pelo alto – pareciam não 
mais funcionar para gerenciar a crise.” 

 

NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. p.48. 
 

Sobre o período tratado pelo historiador, assinale a alternativa correta. 
 

a) O golpe de 1964 havia sido idealizado primeiramente pelas elites de Minas Gerais que, cansadas da crise econômica, 
decidiram formular uma política de democratização e ajuste fiscal, ao mesmo tempo em que combatiam as tendências 
comunistas. 

►b) A estratégia da direita foi a de construir a equivalência falsa entre a agenda reformista, que pedia mais justiça social e 
mais democracia, embora não soubesse direito como efetivá-las, e um golpe contra a liberdade e a própria democracia. 
Com isso, o discurso da direita era de que o golpe seria meramente reativo, portanto, uma legítima defesa da democracia 
e dos valores “ocidentais e cristãos” contra os “radicais” da esquerda. 

c) A imprensa não teve influências significativas nas mudanças políticas dos anos 1960, já que, dominada por uma oligarquia 
agrícola, poucos eram os interesses em formular uma campanha urbana que fomentasse o clima de crise, e com isso, 
justificar o golpe. 

d) A propaganda foi fundamental na construção do inimigo público a ser combatido no período da Guerra Fria, pois os 
apoiadores da Alemanha Oriental tinham fortes ligações com os comunistas brasileiros, motivo pelo qual a cultura 
germânica, como a publicidade, foi fortemente combatida no Brasil no período. 

e) O Partido Comunista Brasileiro, já no final dos anos 1940, demonstrava interesses em compartilhar a política imperialista 
de alianças dos países do Norte, a fim de implementar uma ditadura proletária russa em todo o continente latino-americano, 
tendo como seu principal líder o famoso cubano Che Guevara. 
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26 - Sobre o contexto cultural dos anos 1970 no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) A censura impossibilitou qualquer agitação cultural, principalmente as manifestações com críticas sociais, o que levou o 
Brasil a provar uma das piores fases da indústria cultural nos anos 1970, com o vazio tanto na produção de discos como 
de promoções de shows e programas televisivos. 

b) O regime ditatorial buscava promover a alienação cultural a partir da promoção de novelas e músicas sem crítica social, o 
que explica o estrondoso sucesso de Escrava Isaura em 1976 e de Chico Buarque em duo com Caetano Veloso na Rede 
Globo. 

►c) O grande sucesso da MPB no mercado fonográfico e da teledramaturgia feita por autores comunistas empregados pela 
Rede Globo são os exemplos mais paradoxais de uma linguagem artística tributária do nacional-popular triunfante na 
indústria cultural, ao mesmo tempo que era vigiada pela censura estatal. 

d) Com a colaboração dos reformistas, a música brasileira retomou uma certa ofensiva cultural e política, além de galvanizar 
as massas populares em grandes eventos, através de espetáculos ao vivo que foram liberados pelo regime somente a 
partir de 1983. 

e) O AI-5 não considerava a cultura como um elemento de preocupação do regime ditatorial, já que o comunismo, uma 
doutrina político-ideológica, estaria no plano formativo escolar e universitário e não nos programas de rádio ou redes de 
TV, já que nesse plano a Rede Globo exercia total monopólio, com o apoio e financiamento do governo. 

 
27 - Leia o fragmento a seguir: 
 

“Na verdade, a política do Ocidente — da URSS às Américas, passando pela Europa — pode ser mais bem entendida não 
como uma disputa entre Estados, mas como uma guerra civil ideológica internacional. (Como veremos, esta não é a melhor 
maneira de entender a política da África, da Ásia e do Extremo Oriente, dominados pelo colonialismo — ). E, conforme vimos, 
as linhas divisórias cruciais nesta guerra civil não foram traçadas entre o capitalismo como tal e a revolução social comunista, 
mas entre famílias ideológicas: de um lado, os descendentes do Iluminismo do século XVIII e das grandes revoluções, incluindo, 
claro, a russa; do outro, seus adversários. Em suma, a fronteira passava não entre capitalismo e comunismo, mas entre o que 
o século XIX teria chamado de "progresso" e a "reação" — só que esses termos já não eram exatamente opostos”. 

 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Cia das Letras, 1995. p.145-146. 
 

Sobre o contexto analisado pelo autor, assinale a alternativa correta. 
 

a) Trata-se de um período de guerras nacionais no qual o patriotismo à nação se dava de forma mais pungente do que as 
lutas pelas forças contra o nazismo. 

b) Trata-se de um período de guerra civil, pois os nacionalistas, alinhados ao projeto de Hitler, fizeram vários ataques armados 
diretamente a países que não se alinhavam a essa ideologia, como a Itália. 

c) Trata-se de uma guerra internacional porque, em essência, suscitou as mesmas questões na maioria dos países 
ocidentais, porém, sem ataques diretos, já que as ideologias fascistas se mantiveram na região da Itália. 

d) Trata-se de uma guerra internacional, porque os países ocidentais levaram a cabo a mesma política nazifascista em suas 
colônias, o que fez surgir o primeiro partido nazista fora da Alemanha, na Namíbia. 

►e) Trata-se de uma guerra internacional, porque suscitou as mesmas questões na maioria dos países ocidentais e foi uma 
guerra civil, porque as linhas que separavam as forças pró e antifascistas dividiam cada sociedade. 

 
28 - Leia o trecho a seguir: 
 

“Taihuantinsuyo, o Estado inca, não foi a primeira comunidade política multiétnica surgida nos Andes. Nas últimas décadas os 
arqueólogos têm distinguido vários horizontes (período em que as autoridades centrais conseguiram controlar tanto as 
comunidades das montanhas quando as costeiras) das eras “intermediárias”, em que floresceu o separatismo étnico […] Não 
há consenso nos arqueólogos sobre o modo como surgiram esses “horizontes” nos Andes e como acabaram por desintegrar-
se. Alguns sugeriram que o elemento ativo foi o “comércio”, revigorado por controles militares que usualmente se originaram 
nas montanhas; outros detectaram um zelo religioso por trás da expansão. […] O Horizonte Médio estende-se desde antes de 
500 a.C. até por volta de 1000 d.C. e estava centralizado em dois locais pelo menos: Tiahuanaco, perto do lago Titicaca na 
Bolívia, e Huari, próximo à atual cidade de Ayacucho no Peru. Ambos foram verdadeiras colônias urbanas, consideradas 
núcleos de Estados grandes de vasta extensão. […] Pesquisas sugerem que, embora Tiahuanaco e Huari possam ter exercido 
sua hegemonia ao mesmo tempo, suas esferas de interação foram distintas. Alguns chegaram a sugerir a existência de uma 
zona-tampão entre ambos, que se estendia da linha de neve perpétua ao oceano”. 

 

BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. v. 1, São Paulo: Edusp, 1998, pp. 75-76. 
 

Em relação ao exposto por Bethell, assinale a alternativa correta. 
 

a) Antes do Taihuantinsuyo houve outras comunidades incas espalhadas pelos Andes. 
b) Tiahuanaco e Huari foram dois grandes Estados incas que centralizaram o poder antes de surgirem os separatismos 

étnicos. 
c) São chamados de horizontes os períodos onde as aspirações de separatismo de uma elite militar são alcançadas. 
d) Existe um consenso entre os arqueólogos em colocar o comércio como o elemento ativo das comunidades andinas. 
►e) As esferas de interação de Huari e Tiahuanaco foram diferentes, embora exista um consenso entre os especialistas em 

reconhecer que a hegemonia da região foi compartilhada por ambos horizontes. 
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29 - Sobre o bandeirantismo na formação de São Paulo, o historiador John Monteiro afirma: 
 

“Mais do que em qualquer outra instância da história do Brasil, as campanhas do Norte mostraram o lado cruelmente destrutivo 
da política indigenista em zonas de franca expansão econômica. Não recebendo a esperada recompensa em cativos – como 
ocorrera nas campanhas do sertão da Bahia –, os paulistas tiveram que medir seu êxito em outros termos. Com o fim de 
ressarcir-se dos prejuízos, as expedições de apresamento dos paulistas nestes sertões logo assumiram o triste caráter de 
massacres impiedosos”. 

 

MONTEIRO, John. Negros da Terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: companhia das Letras, 
1999. p. 95. 

 

Sobre o contexto da exploração indígena no século XVII, é correto afirmar que: 
 

a) A classe paulista de senhores de engenho utilizou-se da mão de obra indígena até meados do século XVI, visto que a 
chegada da política mineira afetaria o desenvolvimento deste modo de produção. 

b) Para o autor, os bandeirantes investiam suas expedições somente no território de São Paulo, já que por lei eram proibidos 
de cometer apresamentos em outras regiões. 

►c) Os paulistas não foram apenas intermediários no comércio de cativos, pois exerceram papéis tanto de fornecedores quanto 
de consumidores dessa mão de obra. 

d) A destruição indígena das capitanias do Norte teve a associação entre os próprios líderes Tupis dos Estados do Ceará, 
Pernambuco e Piauí como principal motivo. 

e) A grande maioria dos bandeirantes paulistas morria das pestes contraídas tanto por indígenas como por senhores do 
estado, o que abalou o setor intermediário da exploração de mão de obra indígena no fim do século XVII. 

 
30 – Leia o fragmento a seguir: 
 

“A punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências: deixa o campo da 
percepção quase diária e entra no da consciência abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade não à sua intensidade 
visível; a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro; a mecânica exemplar 
da punição muda as engrenagens. Por essa razão, a justiça não mais assume publicamente a parte de violência que está ligada 
a seu exercício. O fato de ela matar ou ferir já não é mais a glorificação de sua força, mas um elemento intrínseco a ela que ela 
é obrigada a tolerar e muito lhe custa ter que impor”.  

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. p. 13. 
 

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. 
 

►a) No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, a festa de punição, o suplício, vai-se 
extinguindo enquanto as relações de poder sobre o corpo se tornam cada vez mais complexas. 

b) O poder sobre o corpo do condenado desaparece no século XX. 
c) A vontade de converter a alma do supliciado passa a ser uma dominação do corpo propriamente dito a partir do controle 

da dor sobre ele na sociedade disciplinária. 
d) A dor volta a figurar como uma forma de punição na sociedade contemporânea principalmente no final do século XX. 
e) Para Foucault, não há relações entre o corpo e a punição, no sentido de que os poderes se verificam em suas instituições 

e não entre os corpos. 


