
 
01. (UFRGS-98) Relacione a coluna da direita, que apresenta afirmações relativas a povos da 

Antigüidade, com a coluna da esquerda, que identifica os mesmos. 
 

I. Fenícios 
 (  ) Os sinais de sua escrita sagrada são conhecidos 

como hieróglifos. 

II. Hebreus 
 (  ) Buscavam e levavam mercadorias por toda a bacia 

do Mediterrâneo. 

III. Babilônios 
 (  ) Seu império era controlado pelo sistema de 

satrapias. 

IV. Egípcios 
 (  ) Os invasores de seu território provocaram a 

diáspora. 

V. Persas  
 (  ) Hamurábi unificou o império, desde a Assíria até a 

Caldéia. 
 

A seqüência numérica correta, de cima para baixo, na coluna da direita, é 
 
(A) I - II - V - IV - III 
(B) I - IV - III - II - V 
(C) IV - I - V - II - III 
(D) IV - II - V - I - III 
(E) V - I - III - IV - II 

 
02. (UFRGS-98) Os itens abaixo referem-se a possíveis características da sociedade ateniense 

e/ou da sociedade romana na Antigüidade Clássica. 
 

I. Organização política centrada na cidade-estado. 
II. Formação de impérios comerciais decorrentes do expansionismo militar. 
III. Utilização do trabalho assalariado como mão-de-obra básica. 
 
Quais apresentam características da sociedade ateniense, da sociedade romana ou de 
ambas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 
03. (UFRGS-98) Leia os itens abaixo, que apresentam possíveis características da sociedade 

feudal. 
 

I. Relações de dependência e subordinação dos servos aos senhores. 
II. Obrigação mútuas entre vassalos e senhores. 
III. Interpretações livres da doutrina cristã. 
 
Quais estão corretos? 
 



 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
04. (UFRGS-98) Um exemplo expressivo de teocracia ocorreu no Império. 
 

(A) Grego. 
(B) Fenício. 
(C) Islâmico. 
(D) Inglês. 
(E) Espanhol. 

 
05. (UFRGS-98) Observe o mapa abaixo. 
 
Mapa 
 
Mapa do Sacro Império Romano-Germânico e das divisões políticas da Europa no século XVI. 
SEPANEK, S. Os grandes líderes - Lutero. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 
 

Em 1563, quando se encerra o Concílio de Trento, o panorama político-religioso da Europa 
apresenta-se conforme o mapa acima. Relacione os grupos religiosos listados abaixo com 
as áreas de sua maior influência, de acordo com a numeração constante no mapa. 
 
 (  ) católicos romanos 
 (  ) reformados anglicanos 
 (  ) reformados luteranos 
 (  ) reformados calvinistas 
 (  ) cristãos ortodoxos 
 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 
(A) 4 - 3 - 2 - 1 - 5 
(B) 5 - 1 - 3 - 2 - 4 
(C) 3 - 1 - 2 - 4 - 5 
(D) 1 - 2 - 4 - 5 - 3 
(E) 3 - 4 - 5 - 2 - 1 

 
06. (UFRGS-98) Relacione as obras renascentistas (coluna da direita) com os seus autores 

(coluna da esquerda). 
 

1. Dante Allighieri  (  ) Gargântua e Pantagruel 
2. Rabelais  (  ) O Elogio da Loucura 
3. Copérnico  (  ) Ensaios 
4. Montaigne  (  ) A Divina comédia 
5. Erasmo de Rotterdam  (  ) As Revoluções dos Orbes Celestes 



 
 

A seqüência numérica correta, de cima para baixo, na coluna da direita, é 
 
(A) 5 - 4 - 3 - 2 - 1 
(B) 2 - 5 - 4 - 1 - 3 
(C) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
(D) 5 - 2 - 1 - 3 - 4 
(E) 3 - 1 - 2 - 4 - 5 

07. (UFRGS-98) Considere as seguintes afirmações a respeito do mercantilismo. 
 

I. Por mercantilismo entende-se um conjunto de idéias e práticas econômicas adotadas 
pelo Estado Absolutista. 

II. O estímulo à expansão marítima e colonial e o estabelecimento de monopólios 
caracterizam as políticas mercantilistas. 

III. Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra são países nos quais a política 
mercantilista alcançou grande desenvolvimento. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
08. (UFRGS-98) Numere, em ordem crescente, os fatos relacionados abaixo conforme a ordem 

cronológica em que ocorreram, reservando o número 1 para o mais antigo. 
 

 (  ) Presença holandesa no nordeste açucareiro 
 (  ) Inconfidência Mineira 
 (  ) Fundação da Colônia do Sacramento no Rio da Prata 
 (  ) Revolta de Felipe dos Santos 
 (  ) Instalação do Governo Geral com Tomé de Souza 
 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 
(A) 2 - 5 - 3 - 4 - 1 
(B) 1 - 3 - 5 - 2 - 4 
(C) 2 - 4 - 1 - 3 - 5 
(D) 5 - 2 - 3 - 1 - 4 
(E) 4 - 1 - 2 - 5 - 3 

 
09. (UFRGS-98) O maior representante do absolutismo francês, autor da frase "O Estado sou 

eu", foi 
 

(A) Henrique VIII. 
(B) Felipe II. 



 
(C) Carlos V. 
(D) Luís XIV. 
(E) Jaime I. 

 
10. (UFRGS-98) Dentre as características listadas abaixo, assinale aquela que não está 

relacionada ao período colonial brasileiro. 
 

(A) Propriedade agrária baseada no latifúndio. 
(B) Predominância da mão-de-obra escrava. 
(C) Agricultura em regime de monocultura. 
(D) Comércio subordinado à metrópole portuguesa. 
(E) Estímulo ao desenvolvimento das manufaturas. 
Instrução: a questão e número 11 refere-se ao texto abaixo. 
 
Através de grossas portas, 
sentem-se luzes acesas, 
- e há indagações minuciosas 
dentro das casas fronteiras. 
'Que estão fazendo, tão tarde? 
Que escrevem, conversam, pensam? 
Mostram livros proibidos? 
Lêem notícias nas Gazetas? 
Terão recebido cartas 
de potências estrangeiras?' 
(Antigüidades de Nimes 
em Vila Rica suspensas! 
Cavalo de La Fayette 
saltando vastas fronteiras! 
Ó vitórias, festas, flores 
das lutas da Independência! 
Liberdade - essa palavra 
que o sonho humano alimenta; 
que não há ninguém que explique, 
e ninguém que não entenda!)  

  
11. (UFRGS-98) O trecho acima, retirado de um poema de Cecília Meireles, faz referência à 
 

(A) Conjuração Baiana. 
(B) Revolta dos Malês. 
(C) Revolução Praieira. 
(D) Inconfidência Mineira. 
(E) Revolução Farroupilha. 

 
12. (UFRGS-98) O "Bill of Rights" (Declaração de Direitos) resultou de um processo histórico 

que apresentou importantes desdobramentos políticos na Inglaterra do século XVII e que 
se caracterizou 

 



 
(A) pelo conflito político-militar que opôs a burguesia manufatureira à nobreza dos 

cercamentos. 
(B) pela consolidação de uma república social que estendeu aos "niveladores" e "cavadores" 

os privilégios da aristocracia proprietária. 
(C) pelo confronto entre o absolutismo da dinastia Stuart e as idéias do Parlamento, 

concluído com a execução de Henrique VIII. 
(D) pela aproximação econômica entre a burguesia comercial-manufatureira e a nobreza dos 

cercamentos configurada na revolução Gloriosa. 
(E) pelo avanço dos setores católicos na economia industrial, em detrimento dos puritanos, 

mantenedores da ordem feudal. 
 
13. (UFRGS-98) A partir da gravura abaixo, é possível afirmar que, logo após a emancipação 

política do Brasil 
 
figura 
SCHIMDT, M. História crítica do Brasil. São Paulo: Nova Geração, s. d. p.90. 

I. os escravos estavam gratificados porque, desde aquele momento, não podiam ser 
recomprados pelos comerciantes de escravos e vendidos em outras partes da América; 

II. a abdicação do primeiro Imperador determinou o fim da escravidão; 
III. a situação dos escravos permaneceu essencialmente a mesma do período colonial. 
 
Quais afirmativas completam corretamente a frase inicial? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 
14. (UFRGS-98) A frase "Mui leal e valorosa", existente na bandeira da capital do Rio Grande 

do Sul, foi uma homenagem ao fato de que a administração de Porto Alegre 
 

(A) representou a corte do Rio de Janeiro durante a maior parte do movimento dos farrapos. 
(B) ocupou terras no extremo sul do Brasil, em nome do rei de Portugal. 
(C) comandou as tropas nas lutas com os vizinhos platinos, nas guerras de demarcações de 

fronteiras. 
(D) conquistou, para a cidade, a condição de ponto mais importante da política externa do 

Império do Brasil. 
(E) planejou a operação militar que culminou na destruição dos Sete Povos das Missões. 

 
15. (UFRGS-98) A onda revolucionária que abalou a Europa em 1848, também conhecida como 

"Primavera dos Povos", significou 
 

(A) o avanço das idéias liberais e nacionalistas, a consolidação da burguesia no poder e a 
entrada do proletariado industrial no cenário político. 

(B) a vitória das diversas correntes socialistas que fundaram, a seguir, a Comuna de Paris. 



 
(C) a expansão dos setores conservadores que restauraram o Antigo Regime na Áustria, 

Prússia e Rússia, afastados do poder desde o Congresso de Viena. 
(D) a conquista do Estado pela aliança constituída pela burguesia financeira e pelo 

proletariado industrial em detrimento dos setores conservadores do Antigo Regime. 
(E) um retrocesso que retardou, na Europa ocidental, a ascensão do liberalismo político e do 

nacionalismo, ideologias características das burguesias nacionais. 
 
16. (UFRGS-98) Um dos maiores reflexos da Guerra do Paraguai na política interna do Brasil foi 

a 
 

(A) expansão da indústria siderúrgica nacional, decorrente da necessidade de produzir 
armamento. 

(B) incorporação do sentimento patriótico nacional pelas camadas pobres da população. 
(C) colonização do interior do País, estimulada pelos deslocamentos de tropas para aquelas 

regiões. 
(D) conscientização, por parte dos oficiais do exército, de sua precária posição política na 

estrutura de poder vigente. 
(E) abdicação de Pedro I após os primeiros desastres militares na frente de batalha. 

 
17. (UFRGS-98) O movimento de Canudos, ocorrido no sertão da Bahia, está relacionado às  
 

(A) injustiças sociais e à miséria dos pequenos agricultores, desprotegidos das políticas 
oficiais. 

(B) posturas antimonarquistas dos cangaceiros da região. 
(C) andanças, aos combates e às matanças de Lampião, Rei do Cangaço, pela caatinga. 
(D) aproximações do estado republicano à Igreja Católica. 
(E) ordenações de padres despreparados e sem conhecimento teológico suficiente para o 

exercício do sacerdócio. 
 
18. (UFRGS-98) Assinale a linha de tempo que contém a seqüência cronológica correta dos 

fatos pertinentes ao processo histórico da Revolução Soviética e da União Soviética. 
 

(A) Parestróika → Planos Qüinqüenais → XX Congresso do PCUS → comunismo de Guerra → 
NEP 

(B) Revolução de Outubro → Processos de Moscou → Planos Qüinqüenais → Guerra Civil → 
NEP 

(C) Comunismo de Guerra → Processos de Moscou → Revolução de Outubro → Guerra Civil 
→ Glasnost 

(D) Revolução de Outubro → Comunismo de Guerra → Glasnost → XX Congresso do PCUS → 
Planos Qüinqüenais 

(E) Guerra Civil → NEP → Processos de Moscou → XX Congresso do PCUS → Perestróika 
 
Instrução: a questão de número 19 refere-se ao texto abaixo. 
 
Quando Artur Bernardes passou a presidência da República a Washington Luíz, os 
guerrilheiros desmobilizarm-se. Uns passaram a exigir mudanças predominantemente 
políticas e tiveram influência no poder nos anos subseqüentes. Alguns destes ainda 



 
tornaram-se simpáticos ao fascismo. Outros foram para a esquerda e reivindicaram 
reformas sociais.   

 
19. (UFRGS-98) Os itens abaixo fazem referência a episódios da história do Brasil. 
 

I. Revolta dos 18 do Forte 
II. Revolta da Armada 
III. Coluna Prestes 
 
Quais episódios estão relacionados aos guerrilheiros citados no texto? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 
20. (UFRGS-98) Getúlio Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Dentre as 

alternativas abaixo, assinale aquela que não apresenta uma das instituições criadas por seu 
governo no primeiro período indicado. 

 
(A) DIP - Departamento de Imprensa e Propaganda 
(B) IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(C) IAA - Instituto do Açúcar e do Álcool 
(D) SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(E) MTIC - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

 
21. (UFRGS-98) A justeza de seu programa, difundido de extremo a extremo do País, 

conquistou vertiginosamente amplas camadas da população das cidades e dos campos. Em 
três meses de existência, essa frente popular acolhia, sob a bandeira heróica que 
desfraldara, cerca de 3 milhões de brasileiros. Seu quadro social estava, em maio de 1935, 
aumentando numa média de 3 mil membros por dia, ou seja, 90 mil por mês. Mantido esse 
ritmo, teria ultrapassado um milhão em um ano. 
O texto acima faz uma clara referência 
 
(A) à Ação Integralista Brasileira. 
(B) ao Bloco Operário e Camponês. 
(C) ao Partido Comunista Brasileiro. 
(D) ao Partido Democrático Paulista. 
(E) à Aliança Nacional Libertadora. 
 
Instrução: a questão de número 22 refere-se ao texto abaixo. 
 
Lucros resultantes do emprego de cada prisioneiro no campo de concentração, segundo 
cálculo feito pelas SS em documento oficial: 
 
Salário diário médio (não pago, é claro) ....................... RM 6.00 



 
Dedução para alimentação .......................................... 0.60 
Id. Amortização dos objetos de vestuário ...................... 0.10 
Duração média de vida: 9 meses = 270 dias × 5.30 ....... 1431.00 
 
Exploração racional do corpo do prisioneiro: 
 
1. Ouro dentário; 2. Vestuário pessoal; 3. Bens deixados pelo morto; 4. Dinheiro deixado 
pelo morto; - menos despesas de incineração: RM 2.00: média 200.00  
Lucro total em 9 meses .......... 1631.00 mais o lucro suplementar da utilização dos ossos e 
das cinzas. 

FREITAS, G. de. 900 textos e documentos de História. Lisboa: Plátano, s.d. p. 291.  
 
22. (UFRGS-98) Sobre as informações trazidas pelo texto, são feitas as seguintes afirmações: 
 

I. a exploração dos prisioneiros como força de trabalho proporcionou, ao Estado nazista, a 
obtenção de uma mais-valia quase absoluta; 

II. a montagem da estrutura necessária para a extração de lucros absolutos sobre os 
prisioneiros foi pautada por um complexo planejamento, com características 
semelhantes às de um planejamento industrial. 

III. Os dados mostram que são falsas as denúncias sobre tratamento desumano nos 
campos de concentração nazistas. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
23. (UFRGS-98) Nas eleições presidenciais de dezembro de 1945, podiam-se ler cartazes com 

os seguintes dizeres: 
 

Brasileiros! 
ELE disse: 
Para Presidente: 
Eurico Dutra 
 
Na propaganda acima, ELE refere-se a 
 
(A) Juscelino Kubitschek. 
(B) Getúlio Vargas. 
(C) Café Filho. 
(D) Eduardo Gomes. 
(E) Carlos Lacerda. 

 



 
24. (UFRGS-98) Indique a alternativa que aponta experiências concretas de projetos socialistas 

que chegaram ao poder na Amériaca latina no pós-II Guerra Mundial. 
 

(A) Revolução Mexicana (México) - Revolução de 64 (Brasil) - Peronismo (Argentina) 
(B) Revolução Cubana (Cuba) - Governo Allende (Chile) - Revolução Sandinista (Nicarágua) 
(C) Governo Allende (Chile) - Revolução de 64 (Brasil) - Movimento de Chipatas (México)   
(D) Revolução Mexicana (México) - Revolução Cubana (Cuba) - Movimento de Chibatas 

(México) 
(E) Revolução Cubana (Cuba) - Peronismo (Argentina) - Revolução Sandista (Nicarágua) 

 
25. (UFRGS-98) No período imediatamente anterior ao golpe de 31 de março de 1964, 

podemos visualizar dois grandes grupos políticos, formados por 
 

1. aqueles que apóiam o governo João Goulart e seu programa de reformas; 
2. aqueles que conspiram para a derrubada do governo João Goulart. 
 
Relacione os nomes abaixo com as orientações políticas numeradas acima 
 
 (  ) Leonel Brizola 
 (  ) Carlos Lacerda 
 (  ) Magalhães Pinto 
 (  ) Miguel Arraes 
 (  ) Adhemar de Barros 
 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 
(A) 1 - 2 - 2 - 1 - 2 
(B) 1 - 1 - 2 - 1 - 2 
(C) 2 - 2 - 2 - 1 - 1 
(D) 2 - 1 - 1 - 2 - 2 
(E) 1 - 1 - 1 - 2 - 2 

 
26. (UFRGS-98) Considere as imagens e a sua correspondente numeração 
 
figuras 
 

A alternativa que apresenta as três imagens que estão associadas a movimentos de 
contestação do sistema de poder norte-americano nos anos 60 é 
 
(A) 1 - 2 - 4 
(B) 1 - 2 - 5 
(C) 2 - 4 - 5 
(D) 2 - 3 - 4 
(E) 3 - 4 - 5 
 
Instrução: a questão de número 62 refere-se ao texto abaixo. 
 



 
Carcará, 
Pega, mata e come. 
Carcará, 
Mais coragem do que homem. 
Carcará, 
Não vai morrer de fome.  

 
27. (UFRGS-98) Os versos acima integram uma canção de um espetáculo artístico que 

denunciava o autoritarismo político imposto pelo golpe militar de 1964. Tal espetáculo 
denominava-se 

 
(A) Opinião. 
(B) Lampião, Rei do Cangaço. 
(C) Arena Conta Zumbi. 
(D) Festival de Música da Record. 
(E) Terra em Transe. 

 
28. (UFRGS-98) O planejamento econômico no período em que os militares controlaram o 

poder político brasileiro de forma direta, de 1964 a 1985, referiu-se na economia sul-rio-
grandense através 

 
(A) da recuperação da pecuária de corte, preservando-se o modelo de produção tradicional. 
(B) da tendência crescente da produção de bens intermediários para a indústria do Sudeste 

do País. 
(C) da crescente autonomia da produção industrial em relação ao centro do País. 
(D) do assentamento dos primeiros pequenos proprietários rurais na região do Vale do Rio 

dos Sinos. 
(E) do deslocamento da criação de gado para a região da Campanha. 
 
Instrução: a questão de número 29 refere-se às frases abaixo. 
 
Dêem-me um ano, e vos darei uma década. 
(Antônio Delfim Netto, Ministro da Fazenda) 
 
A economia vai bem, mas o povo vai mal. 
(General-Presidente Emílio Garrastazu Médici) 

 
29. (UFRGS-98) As duas frases acima fazem parte de um contexto da história do Brasil que 

apresentou determinadas características. 
Leia os itens abaixo. 
 
I. Processo de abertura política lenta, gradual e segura. 
II. Crescente centralismo político-administrativo. 
III. Crescimento dos investimetos estrangeiros na economia naional. 
 
Quais apresentam características do contexto acima referido? 

 



 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
 
Instrução: a questão de número 30 refere-se à tira abaixo 
 
Figura 
 
CIÇA. Pagando o pato. São Paulo: Cisco Editorial, 1986. P. 105. 

 
30. (UFRGS-98) A emenda citada na tira acima 
 

(A) permitiu anistiar aqueles que estavam exilados. 
(B) possibilitou eleições diretas, com a vitória de Tancredo Neves. 
(C) estabeleceu eleições diretas para prefeitos de capitais. 
(D) permitiu a criação e o registro de novos partidos políticos. 
(E) não foi aprovada pelo Congresso Nacional. 

 
31. (UFRGS-98) Considere as informações do mapa abaixo sobre a problemática da produção e 

do tráfico de droga. 
 

COMO CIRCULA A DROGA NO MUNDO GLOBALIZADO 
 
MAPA 
 
El Carín, 08/06/97. 
 

I. A rede do narcotráfico mostra que zonas produtoras estão instaladas em regiões de 
importante base agrária e mão-de-obra camponesa. 

II. As zonas produtoras de heroína estão, predonimantemente, sobre o oceano Pacífico, 
enquanto as plantações de coca concentram-se na região andina. 

III. A rede de narcotráfico mostra que o maior consumo de heroína ocorre, especialmente, 
nas economias nacionais mais desenvolvidas. 

 
As informações apresentadas no mapa apóiam 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
 
Instrução: o documento a seguir refere-se às questões de números 32 e 33. 
 

Queridos compatriotas, concidadãos: 



 
 

Tendo em vista a situação criada com a formação da Comunidade de Estados 
Independentes (CEI), concluo minha atividade como presidente da União Soviética. Tomo 
esta decisão por questões de princípio. (...) Impôs-se a linha de fragmentação do país e 
desunião do Estado, o que não posso aceitar. (...) O destino quis que, ao me encontrar à 
frente do Estado, já estivesse claro que nosso país estava doente. (...) Tudo devia mudar. 
(...) Hoje estou convencido da razão histórica das mudanças iniciadas em 1985. (...) 
Acabamos com a Guerra Fria, deteve-se a corrida armamentista e a demente militarização 
do país que havia deformado nossa economia, nossa consciência social e nossa moral. 
Acabou-se a ameaça de uma guerra nuclear. (...) Abrimo-nos ao mundo, e responderam-
nos com confiança, solidariedade e respeito. Mas o antigo sistema desmorou antes que o 
novo começasse a funcionar. (...) 

(...) Deixo meu cargo com preocupação mas também com esperança, com fé em todos 
vocês, na sua sabedoria  na sua força de espírito. (...) Meus melhores votos a todos. 

GORBATCHOV, Mikhail. Discurso de despedida. Moscou, 25 de dezembro de 1991.GARCIA, F.,ESPINOSA, J.M. 
Historia del Mundo Actual 1945-1995. Madrid: Alianza Editorial, 1996. 

 
 
32. (UFRGS-98) Em relação ao texto e aos fatos mencionados acima, são feitas as seguintes 

afirmativas: 
 

I. a tentativa de golpe, em agosto de 1991, e o fortalecimento de lelstsin, a seguir, 
minaram definitivamente o que restava do Estado soviético; 

II. o texto reafirma a valorização histórica das mudanças propostas, nos anos 80, através 
da Perestróika e da Glasnost; 

III. na sua despedida, Gorbatchov mostra-se satisfeito com a fórmula política da CEI e com 
o processo de pacificação mundial. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 
33. (UFRGS-98) Dentre as altenativas abaixo, assinale aquela que não está diretamente 

vinculada ao teor do documento ou ao seu contexto histórico. 
 

(A) Nova Ordem Mundial dos anos 90. 
(B) Nova Guerra Fria. 
(C) Guerra da Chechênia. 
(D) Reunificação Alemã. 
(E) Descolonização Afro-Asiática. 

 
34. (UFRGS-98) A crítica feita através da charge refere-se a um aspecto da política econômica 

adotada pela administração FHC. 



 
 
Figura 
 
Imprensa, nº20, setembro 1997, p. 86. 
 

Leia as afirmações abaixo sobre a administração FHC. 
 
I. A administração FHC tem privilegiado a abertura e a desnacionalização da economia do 

País, a privatização do setor público e uma política de compressão dos salários do 
funcionalismo público federal. 

II. O governo FHC nega ser um governo de perfil neoliberal e justifica a política de 
desmantelamento do setor estatal com o discurso da necessidade de modernizar a 
economia brasileira como condição para inserir-se competitivamente no processo de 
globalização. 

III. O sucesso do Plano Real e o processo de privatização da economia provocaram 
sensíveis melhorias sociais junto às massas dos excluídos do campo, esvaziando quase 
por completo a luta política dos movimentos sociais organizados no meio rural 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
35. (UFRGS-98) O mapa abaixo mostra o atual panorama político da União Européia. 
 
Mapa 
 

Os resultados eleitorais de 1997 na Inglaterra e na frança apontam para uma tendência 
européia que os especialistas estão denominando "onda rosa", a qual significa 
 
(A) a ascensão ao poder dos partidos comunisras e a implantação de políticas 

marcadamente distributivas. 
(B) a retomada de projetos reformistas preocupados com medidas sociais básicas em 

detrimento de algumas teses mais radicais do neoliberalismo. 
(C) o ressurgimento de poderosas tendências nacionalistas e neoliberalismo. 
(D) o esgotamento dos projetos neoliberais e a sua substituição por políticas fortemente 

estatizantes. 
(E) o crescimento do neoliberalismo, cada vez mais identificado como único sinônimo de 

globalização. 
 
 


