
 
 
31. (UFRGS/2001) Recentemente no estado americano de Arkansas, a teoria da evolução elaborada por 

Charles Darwin foi retirada dos currículos e teve proibida a sua utilização. Não obstante, os estudos 
paleontológicos, antropológicos e arqueológicos vêm possibilitando avanços na compreensão do perí-
odo da pré-história, confirmando a existência de um longo período em que ocorreu o processo de 
hominização. Sobre esse processo, analise as afirmações abaixo. 

 

I. As mais antigas formas de vida humana registradas pela Paleontologia denominam-se hominídeos, 
como os achados dos fósseis identificados como Australopithecus, Pithecantropus, Sinantropus, 
entre outros. 

II. Os fósseis demonstram que, no curso evolutivo da Humanidade, mais de um milhão de anos antes 
de surgir o Homo sapiens, existiram várias espécies a caminho da humanização, e as mudanças 
físicas ocorridas ao longo de centenas de milhares de anos propiciaram sua adaptação a qualquer 
ambiente.  

III. As evidências arqueológicas indicam que a espécie humana não nasceu pronta nem física, nem 
culturalmente. Necessitou de um enorme período de tempo para desenvolver um conjunto de ha-
bilidades que lhe permitisse elaborar instrumentos de trabalho e utensílios. 

 
 

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

 
 
32. (UFRGS/2001) Na formação da cidade grega, a pólis esteve vinculada ao processo de desintegração 

dos clãs patriarcais, os genos. A constituição da pólis grega, com isto, supôs a desagregação desta 
estrutura tradicional e a formação de uma nova composição social representada pela existência de 
duas classes sociais antagônicas: 

 
(A) a dos proprietários de terras e de escravos e a dos escravos. 
(B) a dos comerciantes e a dos escravos. 
(C) a dos comerciantes e a dos artesãos. 
(D) a dos navegadores e a dos comerciantes. 
(E) a dos proprietários de erras e de escravos e a dos eclesiásticos. 

33. (UFRGS/2001) No século II a.C., o Estado romano atravessou uma importante crise social. Esta crise 
colocou em campos opostos aristocratas, controladores do Senado romano, e a Plebe. Assinale a al-
ternativa que apresenta os principais tribunos e suas propostas de reforma. 

 
(A) Tibério e Caio Graco – fundação de colônias agrícolas nas províncias para camponeses sem terra e 

venda do trigo com preço inferior ao do mercado. 
(B) Tito Lívio e Cícero – venda dotrigo com preço inferior do mercado e libertação dos escravos. 
(C) Augusto e Otávio – reforma agrária e serviço militar para todos os homens. 
(D) Mário e Sila – libertação dos escravos e concessão de asilo aos estrangeiros. 
(E) Cláudio e Espártaco – reforma agrária e concessão de asilo aos estrangeiros. 

 
 
34. (UFRGS/2001) Sobre a cidade no período medieval, são feitas as seguintes afirmações. 
 

I. Em virtude de seu desenvolvimento ocorrer na Alta Idade Média, quando as atividades rurais era 
pouco importantes, sua relação foi marcada por uma oposição dinâmica com o campo. 

II. As cidades medievais italianas eram comunas governadas ou pela Igreja ou pela Nobreza, para 
que fosse garantida a sua defesa militar. 

III. A economia urbana cada vez mais esteve fundada na troca mercantil, controlada por mercadores 
e organizada em guildas e corporações. 

IV. As guildas e as corporações contribuíram para valorizar o trabalho manual, combatendo, desta 
forma, o desprezo e a vergonha com que ele era visto pela classe senhorial. 



 
 

Quais estão corretas? 
 

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

 
 
35. (UFRGS/2001) Na Idade Média a dieta alimentar dos europeus era pobre, pouco diversificada e não 

incluía batata, tomate, milho e chocolate. Estes alimentos passaram a ser consumidos na Europa a-
penas na época moderna porque 

 
(A) na época medieval o consumo destes alimentos era interditado pela Igreja por não serem citados 

na Bíblia. 
(B) o elevado custo de produção desses produtos os destinava apenas para a decoração das festas da 

corte. 
(C) considerados especiarias de alto preço, faziam parte do tesouro dos senhores. 
(D) nesta época começou a haver contatos e trocas com a América. 
(E) sua produção diminuiria a área de cultivo de trigo e videiras, produtos mais apreciados pelos mer-

cados consumidores da época. 
 
 
36. (UFRGS/2001) O mapa abaixo apresenta dados relativos à guerra pelo tráfico de escravos entre Ho-

landa e Portugal ocorrida na primeira metade do século XVII. 
 

 
 

      PUNTONI, Pedro. A guerra dos Holandeses. São Paulo: África, 1995.p.21. 
 
 

Com base nos dados do mapa e levando-se em conta a conjuntura internacional, considere as seguin-
tes afirmações. 

 
I. Os ataques holandeses às possessões africanas de Portugal se deveram à necessidade de controle 

destes importantes centros de fornecimento de escravos, fundamentais para a reprodução física 
da mão-de-obra dos engenhos brasileiros. 

II. Apesar da Trégua dos Dez Anos (1641-1651) na Europa, o governo holandês no Brasil não inter-
rompeu seu processo expansionista, ampliando seus domínios com a ocupação de São Luís do Ma-
ranhão, ponto vital de apoio logístico ao tráfico negreiro internacional. 

III. A Reforma de Luanda foi comandada pelo governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá, 
sendo um projeto financiado pelos comerciantes e proprietários de terras locais, gravemente pre-
judicados pela interrupção do tráfico negreiro. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 



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

 
37. (UFRGS/2001) Observe o cartum abaixo. 
 
 

 
 
 

 “Primeira Missa” de SAMPAIO. In: Humores nunca dantes navegados: o Descobrimento segundo os cartunistas do 
sul do Brasil. Porto Alegre: SEC-RS, 2000. 

 
 

Considerando a situação histórica e os significados expressos no cartum acima, analise as seguintes 
afirmações. 
 
I. O cartum retrata o momento inicial da conquista portuguesa, demonstrando aspectos do “choque 

cultural” ocorrido entre os conquistadores e os indígenas. 
II. A dominação portuguesa do Brasil não se deu unicamente com base na exploração dos recursos 

naturais e do trabalho indígena, mas também apresentou aspectos nitidamente ideológicos, como 
a imposição da religião católica aos autóctones. 

III. O cartum apresenta o momento inicial do contato interétnico como sendo de tensão e conflito ar-
mado e econômico, visto que os nativos reagiram às tentativas de vigilância impostas pelos con-
quistadores. 

 
 

Quais estão corretas?  
 

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

38. (UFRGS/2001) Quanto ao processo da Revolução Industrial, analise as seguintes afirmativas. 
 

I. Acarretou uma radical transformação nos métodos de produção, sendo também um amplo movi-
mento social que afetou profundamente a vida do homem e da sociedade. 

II. Começou repentinamente, com a aplicação da máquina a vapor ao tear mecânico. 



 
III. Estava amparada no liberalismo econômico que defendia o princípio do laissez-faire, laissez-

passer. 
IV. Nasceu na França, país que mais lucrou com a revolução comercial, possibilitando o deslocamento 

da população para a cidade. 
V. Esteve vinculada aos fenômenos de êxodo rural, da explosão demográfica e da questão social pre-

sentes na Europa no século XIX. 
 

Quais estão corretas? 
 

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

 
 
39. (UFRGS/2001) A respeito da experiência missionária dos jesuítas no território do atual Rio Grande do 

Sul, é incorreto afirmar que 
 

(A) um dos resultados da primeira fase missioneira, ocorrida no princípio do século XVII, foi a forma-
ção da Vacaria del Mar, que acabou se tornando importante fonte de exploração econômica pelos 
luso-brasileiros. 

(B) como reação à fundação da Colônia de Sacramento, a Coroa espanhola estimulou a ordem jesuíti-
ca a transferir-se mais uma vez até a Banda Oriental do Uruguay, dando origem aos dominados 
Sete Povos das Missões. 

(C) os Sete Povos das Missões atingiram seu ápice antes da ocorrência da Guerra Guaranítica, que a-
cabou desarticulando o projeto reducional missioneiro. 

(D) apesar de sua importante inserção econômica e geopolítica na região platina, os Sete Povos das 
Missões não estavam sob a jurisdição da Província Jesuítica do Paraguay. 

(E) após a expulsão dos jesuítas da América Espanhola, acentuou-se o processo de decadência dos 
Sete Povos, que acabaram sendo anexados à Coroa portuguesa por luso-brasileiros no início do 
século XIX. 

 
40. (UFRGS/2001) A partir da segunda metade do século XVII, o chamado antigo sistema colonial, base-

ado nas práticas e nos princípios mercantilistas, enfrentou uma profunda crise. Desta crise resultou 
um conjunto de movimentos de independência nas áreas coloniais da América Latina. Considere os 
seguintes elementos. 

 
I. A Revolução Industrial na Inglaterra. 
II. A luta pela liberdade de comércio e pela autonomia. 
III. O desenvolvimento socioeconômico das colônias. 
IV. A influência das idéias iluministas. 
V. A política napoleônica. 
VI. A rivalidade entre a elite local e os representantes da elite metropolitana. 

 
Quais dentre eles contribuíram para a emancipação das colônias e rompimento do pacto colonial? 

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

 
 
41. (UFRGS/2001) A Revolução Francesa de 1789 apresentou distintas fases com resultados diferentes. 

De qualquer forma, ela foi responsável pela eliminação do Antigo Regime e pele transformação da so-
ciedade francesa e européia da época. Assinale entre as alternativas abaixo, relativas aos resultados 
obtidos no campo, a que estiver incorreta.  

 
(A) Abolição da monarquia e criação de um amplo setor de pequenos proprietários rurais. 
(B) Eliminação da condição de servidão que se mantinha entre parte da população camponesa. 



 
(C) Abolição dos deveres e tributos discriminatórios feudais e reais que recaiam sobre as diferentes 

regiões e o campo. 
(D) Expropriação e venda das terras da monarquia, da Igreja e da aristocracia contra-revolucionária 

aos burgueses e aos camponeses. 
(E) Transformação dos senhorios feudais em empresas agrícolas pela libertação do ônus do serviço 

militar e expulsão dos camponeses servis. 
 
 
42. (UFRGS/2001) Levando-se em conta o processo histórico da Cisplatina, considere as seguintes afir-

mações. 
 

I. A tentativa da apropriação da Cisplatina pelos lusitanos ocorreu nos primeiros anos do governo jo-
anino no Brasil, resultando no “êxodo do povo oriental”, liderado por Artigas. 

II. A conquista lusitana da Cisplatina se deu no contexto da instabilidade política da Banda Oriental, 
onde bandos milicianos artiguistas lutavam contra fazendeiros sul-rio-grandeses. 

III. A Guerra da Cisplatina, iniciada pelo movimento dos 33”orientales”liderados por Lavalleja, resul-
tou na manutenção da província pelo Império brasileiro. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
43. (UFRGS/2001) Durante a primeira metade do século XIX, Pernambuco foi palco de diversos movi-

mentos sociais contra o poder do Império luso ou brasileiro. A respeito das motivações destas revol-
tas, analise as seguintes afirmativas. 

 
I. A Revolução de 1817, ocorrida durante o período joanino, foi uma reação contra a opressão eco-

nômica da Corte portuguesa “transferida” ao Brasil sobre as províncias nordestinas. 
II. A Confederação do Equador foi decorrente dos desmandos autoritários de Pedro I, que dissolveu a 

Assembléia Constituinte no Rio de Janeiro, outorgando a Constituição de 1824, e interveio nas 
províncias nordestinas. 

III. A Revolução Praieira representou o ápice do liberalismo radical em Pernambuco combatendo as e-
lites agrárias, os comerciantes estrangeiros e os representantes da monarquia. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
44. (UFRGS/2001) Em 1830 o rei Carlos X, líder dos ultra-realistas da França desfechou um golpe com 

intenção de restaurar o absolutismo, o que resultou nas jornadas gloriosas de julho, em Paris, que ti-
veram como conseqüência a  

 
(A) proclamação da República, em que se destacou Luiz Bonaparte, que organizou o Partido da Or-

dem. 
(B) liquidação do absolutismo das Bourbons e a instalação de uma monarquia liberal sob o governo de 

Luiz Felipe de Orleans. 
(C) instauração do governo do comitê da salvação pública e a declaração de guerra à Santa Aliança. 
(D) conquista do México para desviar a tensão política interna e restaurar o prestígio dos Bourbons. 
(E) emunciação da Doutrina Monroe, prevendo a conquista do Oeste dos Estados Unidos pela provín-

cia francesa do Quebec. 
 



 
 
45. (UFRGS/2001) Analise as seguintes afirmações referentes à colonização ítalo-germânica no Rio Gran-

de do Sul do século XIX, assinalando a única que está correta. 
 

(A) A maioria dos imigrantes, estimulados pela iniciativa governamental, ocupou médias e grandes 
propriedades, caracterizadas pela monocultura canavieira ou cafeeira voltada ao mercado externo. 

(B) Os imigrantes alemães, por terem chegado cerca de meio século depois dos italianos, viram-se 
obrigados a ocupar as regiões menos férteis e mais distantes da capital da Província. 

(C) Durante a Revolução Farroupilha, cessou o fluxo imigratório italiano para o Rio Grande do Sul de-
vido ao envolvimento do mercenário anarquista Giuseppe Garibaldi com os revoltosos. 

(D) Em termos de distribuição geográfica, os imigrantes italianos ocuparam a atual região serrana e o 
litoral, enquanto os imigrantes alemães se concentraram na Campanha e na antiga região missio-
neira. 

(E) Os maiores problemas, especialmente os de origem italiana, foram a precariedade técnica da agri-
cultura, o fracionamento das propriedades por herança e a ação monopólica dos comerciantes. 

 
 

46. (UFRGS/2001) Sobre a legislação abolicionista do tráfico e da escravidão no Brasil do século XIX, 
pode-se afirmar que 

 
(A) a lei de 1831 extinguiu definitivamente o tráfico de escravos ao sul da linha do Equador, sendo o 

primeiro grande baque no sistema escravista brasileiro. 
(B) a Lei Alves Branco permite que embarcações inglesas inspecionassem navios negreiros brasileiros, 

confiscando seus “carregamentos” de cativos, que seriam devolvidos ao continente africano. 
(C) a Lei do Ventre representou um avanço na legislação abolicionista, visto que dificultou a reprodu-

ção endógena do sistema escravista. 
(D) a lei dos Sexagenários beneficiou a maioria da população escrava brasileira, pois os anciãos foram 

considerados libertos. 
(E) a lei Áurea, assinada por Pedro II, extingui definitivamente a escravidão no Brasil, resguardando 

os direitos dos proprietários de cativos, que foram devidamente indenizados pelo Estado. 
 

47. (UFRGS/2001) Leia o seguinte texto. 
 
“É um engano supor que o golpe de Estado de 15/11/1889 foi materialização de um projeto de utopia, 
lentamente amadurecido por duas décadas de ação republicana. Talvez seja mais prudente supor que 
a relevância da propaganda republicana se deve, apenas, ao fato de que se proclamou uma república, 
que lhe reivindicou como memória”. 

 
LESSA, Renato. A invenção republicana, 1988.p.38 

 
Levando em consideração o texto acima, analise as seguintes afirmativas sobre as motivações e o os 
desdobramentos da proclamação da República no Brasil (15/11/1889). 

 
I. Uma das principais causas do golpe foi a insatisfação de diversos segmentos da oficialidade mili-

tar, notadamente de alguns veteranos da Guerra do Paraguai e da “mocidade militar” da Escola 
Militar da Praia Vermelha. 

II. Após o golpe, o governo de Deodoro foi extremamente pacífico, apesar das disputas entra as di-
versas correntes republicanas (liberais, conservadores e girondinos). 

III. Ao contrário da proclamação da Independência em 1822, a proclamação da República foi um mo-
vimento que, apesar de liberado pelos militares, teve ampla e expressiva participação de setores 
populares, que formaram milícias nas principais cidades brasileiras. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 



 
48. (UFRGS/2001) Associe a  primeira coluna, que apresenta nomes de países diretamente afetados pela 

Primeira Guerra Mundial, com a coluna de baixo, que apresenta afirmações relativas ao contexto do 
confronto. 

 

I. Inglaterra 
II. França 
III. Iugoslávia 
IV. Rússia 
V. Itália 

 

(  ) Seu expansionismo sobre a região dos Balcãs afetava diretamente os planos da Alemanha em di-
reção a Bagdá. 

(  ) Adotou uma política revanchista, principalmente devido à perda de territórios- Alsácia e Lorena- 
para seu vizinho.  

(  ) Sentiu sua hegemonia ameaçada pela corrida navalista e pelo forte avanço industrial da Alema-
nha. 

 

A alternativa que apresenta a seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para bai-
xo, é 

 

(A) V – II – I.  
(B) IV – II – I.  
(C) IV – III – II.   
(D) V – III – II.  
(E) IV – III – I.  

 
 
49. (UFRGS/2001) Analise as seguintes afirmativas referentes à atuação política de Borges de Medeiros 

no Rio Grande do Sul. 
 

I. Governou o Rio Grande do Sul durante cerca de um quarto de século, não ocorrendo neste período 
nos Estados nenhuma revolta que ameaçasse a dominação do Partido Republicano Rio-grandense. 

II. Ao longo do seu governo houve somente repressão aos movimentos grevistas do operariado gaú-
cho, apesar das propostas de enquadrar os trabalhadores nos preceitos positivistas. 

III. Em 1932 liderou, junto com Assis Brasil, a parte da oligarquia gaúcha que apoiou os paulistas du-
rante a Revolução Constitucionalista. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
50. (UFRGS/2001) Associe as afirmações apresentadas na coluna da direita com os movimentos sociais 

ocorridos durante a crise da República Velha brasileira, referidos na coluna da esquerda. 
 

I.   Revolta do Forte de Copacabana 
II.  Revolução de 1923 
III. Revolução de 1924 
IV.  Coluna Prestes 
 

(  ) Foi um conflito entre as oligarquias regionais do Rio Grande do Sul, resultante da reeleição fraudu-
lenta de Borges de Medeiros ao governo do Estado. 

(  ) Pode ser considerado o movimento precursor do tenentismo, tendo contado com a participação de 
jovens oficiais do Exército em 1922. 

(  ) Pode ser considerado o ápice do movimento tenentista, representado a insatisfação de parcelas 
militares contra a dominação oligárquica. 

(  ) Foi um movimento anti-oligárquico ocorrido em São Paulo e no Rio Grande do Sul, com o objetivo 
de derrubar o governo Artur Bernardes. 

 



 
A alternativa que apresenta a seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para bai-
xo, é 

 
(A) II - I - IV - III. 
(B) II - I - III - IV. 
(C) III - I - IV - II.  
(D) IV - III - II - I. 
(E) IV - I - III - II.  

 
 

 
51. (UFRGS/2001) No ano passado, completa-ram-se setenta anos da ocorrência da Revolução de 1930, 

um movimento de séria crise para o Estado oligárquico brasileiro. Neste sentido, analise as afirma-
ções abaixo, relativas às repercussões políticas deste golpe de Estado. 

 
I. O novo governo não teve nenhum grupo social hegemônico, o que abriu caminho para o fortale-

cimento do poder pessoal de Getúlio Vargas. 
II. A ascensão de Vargas ao poder colocou o Rio Grande do Sul em posição hegemônica nacional, al-

terando o jogo de forças anterior, que beneficiava a oligarquia paulista e fluminense. 
III. A parcela derrotada da oligarquia paulista inconformou-se com a dominação varquista na Revolu-

ção Constitucionalista de 1932, mas acabou reatando politicamente com o governo provisório. 
 

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

 
 
52. (UFRGS/2001) Em dezembro de 1943 foi realizada por Roosevelt, Churchill e Stalin, a Conferência de 

Teerã, que decidiu a abertura de um novo front da Guerra com a invasão da Normandia. Esta reunião 
assinala alteração na situação estratégica da Alemanha, que passa a atuar na defensiva. 

 
A inversão no quadro da guerra se deveu à 

 
(A) ruptura do pacto germano- soviético pela URSS, que libertou a França. 
(B) unificação da Coréia e ao controle do petróleo romeno pelos norte- americanos. 
(C) unificação da URSS com o Japão, obrigando o Eixo a recuar na Ásia. 
(D) ostensiva soviética iniciada na Batalha de Stalingrado e à capitulação italiana frente aos aliados. 
(E) proclamação da República Social Italiana por Mussolini, que rompeu o pacto com a Alemanha e ar-

rastou a Iugoslávia. 
 

53. (UFRGS/2001) O final da Segunda Guerra Mundial possibilitou a emergência das superpotências que 
se enfrentaram numa “Guerra Fria”, explícita a partir de 1947, e a divisão do mundo em blocos de 
poder bipolar. Com aspectos desse processo, apresentam-se os itens abaixo. 

 
I. A “Doutrina Truman”, enunciada pelo presidente dos EUA, e o plano Marshall, de ajuda econômica 

à Europa. 
II. O informe Jdanov e a criação do Cominform pelos partidos comunistas europeus. 
III. A intensificação da corrida pelo desenvolvimento dos armamentos nucleares e a divisão da Alema-

nha. 
 

Quais deles apresentam corretamente aspectos do processo citado? 
 

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

 
 



 
54. (UFRGS/2001) No início dos anos 50, Getúlio Vargas viu-se às voltas com várias situações contraditó-

rias durante seu governo. Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas situações. 
 

(A) Sob o ponto de vista eleitoral, o governo teve que equilibrar-se numa aliança que envolvia as for-
ças dos antigos caciques interventores do PSD controladores das políticas interioranas, com as 
forças do operariado e das classes médias urbanas, aglutinados no PTB. 

(B) Vargas teve que estruturar um governo composto por ministros de distintos partidos políticos 
(PSD, PSP, PTB e UDN) como uma forma de ampliar o seu apoio no Congresso Nacional onde sua 
representação era nitidamente minoritária. 

(C) Vargas procurou convencer o trabalhador de que o patrão não era seu inimigo, e o patrão, de que 
o trabalhador era elemento indispensável à criação da riqueza, construindo uma política de apro-
ximação e cooperação entre as classes. 

(D) Vargas manobrou entre duas concepções básicas sobre o desenvolvimento econômico: a que de-
fendia o desenvolvimento autônomo e preservador das riquezas nacionais, por um lado, e a que 
advogava o desenvolvimento associado ao capital externo, inclusive no caso de petróleo e mine-
rais atômicos, por outro. 

(E) O governo Vargas deixou de pagar a dívida externa ao F.M.I. sem romper as relações com os Es-
tados Unidos, aproveitando a participação deste na Guerra da Coréia. 

 
55. (UFRGS/2001) governo do General João Baptista Figueiredo (1979- 1985), último presidente indicado 

pelo regime militar, foi marcado por acontecimentos de ampla repercussão na opinião pública brasi-
leira. Entre eles, podem ser incluídos: 

 
(A) Ato Institucional nº5 – Pacote de Abril – Plano Cruzado. 
(B) Extinção do bipartidarismo – Lei da Anistia – Morte de Vladimir Herzog. 
(C) Lei da Anistia – Atentado Riocentro – Campanha das Diretas Já. 
(D) Pragmatismo Responsável – Fechamento do Congresso – Campanha das Diretas Já. 
(E) Instalação do Parlamentarismo – Atentado Riocentro – Plano Cruzado. 

 
 
56. (UFRGS/2001) A partir de 1980 e intensifi-cando-se na década de 1990, a Europa vem passando por 

um processo de xenofobização e expansão de nova forma de racismo contra imigrantes, que também 
se manifesta no continente americano. É característica deste renascimento da extrema- direta mili-
tante, a afirmação de que os 

 
(A) imigrantes destroem a cultura européia e tiram os postos de trabalho dos europeus, gerando de-

semprego. 
(B) judeus foram responsáveis pela crucificação de Cristo. 
(C) negros e judeus são geneticamente primitivos e incapazes de criar cultura. 
(D) imigrantes estão se apropriando das empresas européias e globalizando sua economia. 
(E) imigrantes aumentam o custo da produção por causa de seus altos salários e reduzem a competi-

tividade da economia, gerando desemprego. 
 
 
57. (UFRGS/2001) Em discurso realizado em 1991, após a Guerra do Golfo, o presidente George Bush, 

dos EUA, anunciou a instauração de uma “Nova Ordem Mundial”, que terminou por se evidenciar pre-
cária, ao não realizar suas promessas de paz e prosperidade gerais. 

 
Os itens abaixo contêm possíveis causas que o levaram a fazer este pronunciamento. 
 
I. O fim do bloco soviético na Europa Oriental e a crise da Perestroika. 
II. A chamada globalização financeira e a mundialização da produção, com a queda de barreiras re-

guladoras e a distribuição internacional da produção. 
III. A “Operação Tempestade no Deserto” sob os auspícios da ONU e a coordenação dos EUA. 
IV. A constitui/cão do Mercado Comum Europeu, que determinou o fim da bipolaridade. 

 
Quais estão corretos? 

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



 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
58. (UFRGS/2001) O pedido de extradição do general chileno Augusto Pinochet, feito pelo Poder Judiciá-

rio Espanhol ao governo britânico em 1999, por crimes contra a humanidade, revelou a existência de 
uma articulação dos serviços secretos do continente sul-americano conhecida como “Operação Con-
dor”. 

 

Ela teria sido responsável 
 
I. pela criação de um clima político favorável à implantação da redemocratização; 
II. pela articulação e coordenação ditatoriais baseados na doutrina de segurança nacional; 
III. pela repressão e eliminação dos opositores às ditaduras e por atentados. 

 
Quais dos itens estão corretos? 

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

 
 
59. (UFRGS/2001) O conflito entre Israel e palestinos, que se agudizou no ano de 2000, tem vários fato-

res originadores fundamentais. 
 

Leia os itens abaixo. 
 

I. A “Declaração Balfour”, que prometeu um lar nacional judaico na Palestina, feita pelo governo in-
glês na Primeira Guerra Mundial. 

II. A imigração massiva de judeus sobreviventes da Holocausto e reações na região da Palestina, per-
tencente à época ao império turco otomano. 

III. A oposição dos estados árabes à divisão da Palestina e a criação do estado de Israel, o que levou 
à guerra de 1948. 

 
Quais deles contêm fatores originadores desse conflito? 

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

60. (UFRGS/2001) Leia o texto abaixo para responder a esta questão. 
 

“O Papa João Paulo II pediu ontem [12/03/2000] perdão a Deus pelos pecados da Igreja Católica, 
em especial pelo tratamento dispensado aos judeus e pelas violações de direitos de grupos étnicos. 
Ele não fez referência a nenhum período em particular. O Cardeal Edward Cassidy (um dos represen-
tantes da Cúria Romana) levantou a questão dos judeus dizendo que ‘os cristãos admitirão os pecados 
cometidos por não poucos deles contra o povo do Antigo Testamento’. João Paulo II respondeu: ‘Es-
tamos profundamente condoídos pelo comportamento daqueles que, no curso da história, fizeram es-
ses filhos Teus sofrer e, pedindo Teu perdão, queremos nos comprometer com uma fraternidade ge-
nuína’. Referências à intolerância e à violência dizem respeito principalmente a abusos cometidos nas 
Cruzadas e na Inquisição. [...] Outras confissões fizeram alusão ao tratamento dado a grupos raciais e 
étnicos e ao ‘desprezo’ pela sua cultura e tradições religiosas, ‘muito freqüentemente   humilhadas e 
marginalizadas’. O Papa de 79 anos, também pediu perdão ‘pelas divisões entre os cristãos, pelo uso 
da violência que alguns cometeram a serviço da verdade, e pelas atitudes de desconfiança e hostilida-
de assumidas contra os seguidores de outras religiões’. É uma referência às desavenças com os pro-
testantes e com os cristãos ortodoxos...” 

 
 Folha de São Paulo, 13 de março de 2000.  



 
 
 

O pedido de perdão feito pela Igreja Católica refere-se a alguns acontecimentos históricos.  
 
Leia os itens a seguir. 
 
I. Os processos da Inquisição, que, mais do que tratar de heresias, serviram para a realização de 

uma verdadeira perseguição política, moral, ideológica e cultural daqueles que poderiam ameaçar 
os interesses dos grupos governantes. 

II. A luta e a guerra sistemática empreendidas pela Igreja e pelos Estados católicos europeus às Igre-
jas protestantes e às não cristãs durante, principalmente, o período reformista. 

III. A manifestação de diversos teólogos contra a escravização dos negros, enquanto autorizavam e 
sancionavam a dos índios, com base no mais diversos pretextos. 

IV. O silêncio da Igreja frente à perseguição de judeus, ciganos e outras comunidades étnicas durante 
a Segunda Guerra. 

 
Quais deles contêm acontecimentos referidos no período de perdão do Papa? 

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


