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QUESTÕES 

1. A pré-história costuma ser dividida em três períodos, 

paleolítico, neolítico e idade dos metais. São características do 

período paleolítico, EXCETO: 

A) Os homens deste período eram nômades e viviam 

essencialmente de caça e coletas. 

B) Uma descoberta essencial deste período foi a descoberta de 

como produzir fogo. 

C) Ele é o primeiro dos períodos, sendo comumente 

compreendido entre 2,7 milhões de anos até 10.000 anos atrás. 

D) Usavam ossos e pedras para confeccionar ferramentas e 

armas para caça, cortar e fazer suas vestes. 

E) Neste período domesticaram animais, juntamente com 

mudanças climáticas que aumentou a temperatura terrestre. 

___________________________________________________ 

2. As cidades [do Mediterrâneo antigo] se formaram, opondo-

se ao internacionalismo praticado pelas antigas aristocracias. 

Elas se fecharam e criaram uma identidade própria, que lhes 

dava força e significado. 

Norberto Luiz Guarinello, A cidade na Antiguidade Clássica. São Paulo: Atual, 

p.20, 2006. Adaptado. 

 

As cidades-estados gregas da Antiguidade Clássica podem ser 

caracterizadas pela 

A) autossuficiência econômica e igualdade de direitos 

políticos entre seus habitantes. 

B) disciplina militar imposta a todas as crianças durante sua 

formação escolar. 

C) ocupação de territórios herdados de ancestrais e definição 

de leis e moeda próprias. 

D) concentração populacional em núcleos urbanos e 

isolamento em relação aos grupos que habitavam o meio rural. 

E) submissão da sociedade às decisões dos governantes e 

adoção de modelos democráticos de organização política. 

___________________________________________________ 

3. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 

abaixo, sobre a história da Idade Média ocidental. 

( ) A instalação de povos de origem germânica no território do 

Império Romano, as chamadas "invasões bárbaras", ocorreu 

também por meio de processos migratórios pacíficos e 

negociados com o Estado romano. 

( ) O processo de fragmentação territorial do Império Romano 

Germânico, após a ascensão de Carlos Magno no século VIII, 

foi decorrência da ruptura entre o reino franco e a Igreja cristã. 

( ) A servidão foi uma situação intermediária entre a 

escravidão definitiva e a liberdade plena, pois impunha uma 

série de limitações aos servos, sem torná-los propriedade dos 

seus senhores. 

( ) A Escolástica, principal método de ensino nas 

universidades medievais, previa o estudo filológico da Bíblia e 

recusava o recurso à filosofia antiga, considerada pagã e 

herética. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

 

A) V - V - F - V. 

B) F - V - F - V. 

C) V - F - V - F. 

D) F - V - V - F. 

E) F - F - V - V. 

___________________________________________________ 

4. As economias fundadoras do Rio Grande do Norte 

produziram espaços, territórios e foram responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico e povoamento do estado. Nesse 

contexto, é correto afirmar: 

A) A Pecuária, primeira economia do estado, foi implantada 

na região Agreste e requereu um grande contingente de 

trabalhadores. A atividade Algodoeira promoveu a 

urbanização na região agreste do Estado. 

B) A atividade Algodoeira foi a primeira economia do Rio 

Grande do Norte e gerou uma forte classe política. Essa 

atividade foi responsável pela urbanização de Caicó, Currais 

Novos, Ceará-Mirim e São José do Seridó. 

C) A atividade Canavieira foi a primeira economia do estado, 

e os engenhos de Cunhaú e Ferreiro Torto, seus principais 

representantes. A Pecuária foi implantada no sertão, onde 

algumas cidades, tais como Currais Novos e Pau dos Ferros, 

surgiram a partir de fazendas. 

D) A Mineração, primeira economia do Rio Grande do Norte, 

destacou-se pela exploração da scheelita. As cidades de 

Currais Novos, Acari, Caicó e Parelhas foram povoadas e 

desenvolvidas a partir da implantação dessa economia. 

E) A atividade relacionada à pecuária e algodoeira foram as 

primeiras atuantes no estado do RN. Nesse sentido os polos 

dessas atividades concentravam-se em Mossoró, e nas cidades 

de Pau dos Ferros e Natal. 
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___________________________________________________ 

5. A Revolução Francesa representou um momento crucial de 

expansão de direitos no mundo ocidental. Tal expansão, no 

entanto, desencadeou, ao longo dos séculos XIX e XX, 

complexo processo em que nem todos esses direitos foram, 

simultaneamente, concedidos a todos os grupos sociais. 

Acerca do processo da expansão de direitos civis, políticos e 

sociais na França, nos vinte anos subsequentes ao início da 

Revolução Francesa, é correto afirmar que 

A) a Constituição francesa de 1791 aboliu a escravidão tanto 

no território metropolitano quanto nas zonas coloniais, 

conferindo, com isso, direitos civis e políticos aos ex-escravos. 

B) o Estado francês, logo nos primeiros anos após a tomada da 

Bastilha, passou a garantir direitos políticos aos homens de 

proveniência protestante e judia que residiam no território 

francês. 

C) Esta foi uma revolução exclusivamente liberal burguesa, 

refletindo na manutenção da relação de servidão sobre o 

campesinato francês. 

D) o Código Civil francês, instituído por Napoleão Bonaparte, 

concedeu às mulheres direitos políticos, como o de votar nas 

eleições municipais e nas eleições para o parlamento nacional. 

E) o período da Convenção Nacional, sob o comando dos 

jacobinos, caracterizou-se pela ampla proteção aos direitos 

civis por parte do Estado. 

___________________________________________________ 

6. "A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da 

remobilização contemporânea dos anciens regimes da Europa. 

Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo 

industrial, as forças da antiga ordem ainda estavam 

suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o 

curso da história, se necessário recorrendo à violência. A 

Grande Guerra foi antes a expressão da decadência e queda da 

antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, que do 

explosivo crescimento do capitalismo industrial, resolvido a 

impor a sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, as 

pressões de uma guerra prolongada afinal abalaram e 

romperam os alicerces da velha ordem entrincheirada, que 

havia sido sua incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, 

onde se desmoronou o antigo regime mais obstinado e 

tradicional, após 1918 - 1919, as forças da permanência se 

recobraram o suficiente para agravar a crise geral da Europa, 

promover o fascismo e contribuir para retomada da guerra 

total em 1939." 

(MAYER, A. A força da tradição: a persistência do Antigo 

Regime. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 13-14.) 

 

De acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira 

Guerra Mundial 

A) Teria sido resultado dos conflitos entre as forças da antiga 

ordem feudal e as da nova ordem socialista, especialmente 

depois do triunfo da Revolução Russa. 

B) Resultou do confronto entre as forças da permanência e as 

forças de mudança, isto é, do escravismo decadente e do 

capitalismo em ascensão. 

C) Foi consequência do triunfo da indústria sobre a 

manufatura, o que provocou uma concorrência em nível 

mundial, levando ao choque das potências capitalistas 

imperialistas. 

D) Foi produto de um momento histórico específico em que as 

mudanças se processavam mais lentamente do que fazem crer 

os historiadores que tratam a guerra como resultado do 

imperialismo. 

E) Engendrou o nazifascismo, pois a burguesia europeia, 

tendo apoiado os comunistas russos, criou o terreno propício 

ao surgimento e à expansão dos regimes totalitários do final 

do século. 

___________________________________________________ 

7. Durante o período regencial no Brasil, inúmeras revoltas 

ocorreram nas províncias brasileiras. Havia muitos motivos 

para tais revoltas, entre eles podemos afirmar: 

I - As exportações brasileiras caíam. O açúcar do Brasil sofria 

a concorrência do açúcar de beterraba (europeu) e do açúcar 

de cana produzido na Antilhas. Algodão, fumo, mate e couro 

também enfrentavam a concorrência de produtos 

internacionais. As minas de ouro conhecidas estavam 

praticamente esgotadas.  

II - Os impostos arrecadados pelo governo não eram 

suficientes para pagar suas despesas. Isso se devia aos 

privilégios alfandegários concedidos aos produtores ingleses e 

de outros países, que prejudicavam o desenvolvimento da 

indústria brasileira.  

III - A maior parte da população vivia em condições 

miseráveis nas cidades e no campo. Os alimentos eram caros. 

A riqueza e o poder estavam nas mãos de fazendeiros e 

comerciantes. Muitos consideravam os portugueses, que 

dominavam o comércio, os grandes culpados pelos problemas 

do país, pois muitos deles cobravam preços altos e usavam 

pesos e medidas falsos. 

IV - As camadas urbanas populares e médias reivindicaram o 

direito de participar mais ativamente da vida política do país. 

O descontentamento popular passou a ser direcionado contra o 

governo central, localizado no Rio de Janeiro, capital do 

Império, que privilegiava os interesses das elites das 

províncias mais próximas da sede do governo. 

 

Marque a alternativa correta: 

A) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
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D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

___________________________________________________ 

8. Leia este trecho do documento: 

Eu el-rei faço saber a vós [...] fidalgo de minha casa que vendo 

eu quanto serviço de Deus e meu é conservar e enobrecer as 

capitanias e povoações das terras do Brasil e dar ordem e 

maneira com que melhor e seguramente se possam ir 

povoando para exaltamento da nossa santa fé e proveito de 

meus reinos e senhorios e dos naturais deles ordenei ora de 

mandar nas ditas terras fazer uma fortaleza e povoação grande 

e forte em um lugar conveniente para daí se dar favor e ajuda 

às outras povoações e se ministrar justiça e prover nas coisas 

que cumprirem a meus serviços e aos negócios de minha 

fazenda e a bem das partes [...] 

 

É CORRETO afirmar que, nesse trecho de documento, se faz 

referência 

A) à criação do Governo Geral, com sede na Bahia. 

B) à implantação das colônias de exploração. 

C) à implantação do Vice-Reinado no Rio de Janeiro. 

D) à implementação da Capitania-sede em São Vicente. A 

E) o estabelecimento de Capitanias Hereditárias, no nordeste. 

___________________________________________________ 

9. A Constituição de 1988 foi um marco na história recente do 

nosso país, reforçando valores democráticos e direitos de 

minorias presentes no território brasileiro. Esse importante 

documento ficou conhecido como: 

A) Constituição Cidadã. 

B) Constituição do Povo. 

C) Constituição Democrata. 

D) Constituição das Minorias. 

E) Constituição Inclusiva. 

___________________________________________________ 

10. Durante o período da ocupação holandesa no território que 

hoje corresponde ao Rio Grande do Norte, 

A) ocorreu grande crescimento da produção açucareira, 

superando Pernambuco e Bahia. 

B) não houve crescimento econômico, restando dele, segundo 

Tavares Lyra, "apenas uma triste lembrança". 

C) iniciou-se, no litoral, a exploração do pau-brasil, produto 

de grande interesse comercial. 

D) houve convivência pacífica entre indígenas tapuias e 

potiguares e colonos luso-brasileiros, unidos contra os 

invasores. 

E) foi criada a primeira alfândega brasileira em Natal, para 

controlar a entrada de produtos europeus. 

 

 

 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 E 2 C 3 C 4 C 5 B  

6 D 7 E 8 A 9 A 10 B 


