
 

Provas resolvidas da UFRGS 2005 

História 

31. Resposta (D) 

A afirmativa III está incorreta porque 
em Esparta os escravos e estrangeiros 
não eram considerados cidadãos e não 
participavam das decisões dos assuntos 
da pólis. 

 32. Resposta (B) 

O império Islâmico expandiu-se por 
todo o Oriente Médio até o norte da 
Índia , norte da África e até a Península 
Ibérica . Em relação aos Bizantinos, a 
conquista definitiva deu-se com a queda 
de Constantinopla, em 1453, pelos 
turcos, já convertidos ao Islamismo. 

33. Resposta (C) 

A afirmativa III está errada porque no 
sistema feudal o localismo político 
(descentralização) tornava o poder real 
dependente das alianças estabelecidas, 
pois nem sempre a realiza apresentou a 
“maior parcela das terras” (símbolo 
feudal do poder). 

34. Resposta (E) 

Todas as afirmativas estão corretas, pois 
todas tratam da conjuntura em que as 
idéias humanistas consolidaram-se na 
Europa ocidental. É a época do 
renascimento dos valores 
antropocêntricos da antiguidade em 
substituição a visão teocêntrica da Idade 
Média. 

35. Resposta (C) 

Letra A (Errada): A Igreja Católica 
praticava a simonia (vendendo relíquias, 
"loteando" o paraíso, comercializando o 
perdão...) 

 
Letra B (Errada): Lutero questionou a 
representavidade papal, a salvação pelas 
"obras", a transubstanciação... 
 
Letra D (Errada): No período medieval 
a cultura teocêntrica influenciou nas 
relações políticas. 
 
Letra E (Errada): Erasmo criticou a 
opulência clerical e a manipulação da 
fé. 

36. Resposta (D) 

A primeira afirmativa está errada na 
medida em que o Tribunal do Santo 
Ofício não funcionava na colônia. As 
pessoas acusadas de práticas heréticas 
eram apontadas aos “visitadores” e 
levadas para julgamento na metrópole. 

37. Resposta (E) 

O texto apresenta vários aspectos da 
doutrina mercante. Lista e práticas que 
foram comuns na Idade Moderna, fase 
de formação do capitalismo: busca de 
auto-suficiência (“não tendo 
necessidade de nada”), Protecionismo 
(“impede por diversas medidas outros 
estados de introduzir seus produtos no 
reino”), Metalismo (“ver entrar o ouro 
de outros no reino, zeloso e cuidadoso 
em impedir a sua saída”). 

38. Resposta (D) 

A 2a afirmativa é falsa, pois os 
iluministas não recusavam qualquer 
engajamento na vida pública. É o 
contrário, pois eles pregam exatamente 
a mudança das estruturas sociais, 
políticas e econômicas das época. A 
última afirmativa é falsa, pois sendo o 
Iluminismo uma crítica ao Estado 
Absolutista, esse não permite liberdade 
de expressão e de imprensa. 



 

 

39. Resposta (A) 

A declaração de independência dos 
EUA ilustra o “direito à revolução” 
defendido por filósofos iluministas 
como Rousseau e Locke. Uma vez que 
o poder emana do povo, o povo tem o 
direito de depor governos despóticos. 

40. Resposta (A) 

A afirmativa correta é A, pois a 
Inconfidência Mineira foi um 
movimento da elite mineira, que 
influenciada pelas idéias iluministas e 
por uma conjuntura de crise da 
mineração pregou a ruptura com a 
metrópole. 

41. Resposta (E) 

A alternativa E é a única que aponta 
corretamente as cidades assinaladas no 
mapa. 

42. Resposta (E) 

O Congresso de Viena iniciado após a 
derrota de Napoleão em Leipzig 
determinou a onda conservadora que 
resultou na Santa Aliança. Além do 
princípio de legitimidade e da 
restauração do trono na França, o 
Congresso definia a elevação do Brasil 
a Reino-Unido mantendo a corte 
portuguesa no continente americano e 
preservando os interesses ingleses de 
livre-comércio no Brasil. 

43. Resposta (D) 

Com a invasão das tropas francesas em 
Portugal, toda a corte foge para o Rio de 
Janeiro, quando então Dom João libera 
comércio, a indústria, os bancos, 
jornais, revistas etc. O grande 
beneficiado com a abertura do comércio 

com o exterior foi a Inglaterra, que teve 
tarifas privilegiadas sobre seus produtos 

44. Resposta (C) 

A afirmativa correta é a letra C pois o 
chamado Partido Restaurador reuniu 
antigos membros do Partido Português 
que articulavam a volta de D. Pedro I e 
foram apelidados de caramurus. 

45. Resposta (A) 

A “Questão Religiosa” ocorrida no 
Segundo Reinado marcou o início da 
separação Estado-Igreja no Brasil. 
Resultado da crise monárquica no final 
do século XIX, a excomunhão dos 
maçons atingia o Imperador (Grão-
Mestre da Maçonaria) e serviu de 
desculpa para o afastamento da Igreja 
em relação ao Estado, quando este 
negou-se a referendar a Bula Syllabus 
no Brasil. 

46. Resposta (D) 

Durante o ano de 2004 comemorou-se o 
centenário da imigração judaica no RS e 
as colônias de Philiphson e Quatro 
Irmãos foram bastante lembradas. 
Conde d´Eu e Dona Isabel são os nomes 
antigos das cidades de Caxias do Sul e 
Bento Gonçalves. 

47. Resposta (B) 

O cartum faz referência à proclamação 
da República no Brasil e a simbologia 
postivista que marcou o período. A 
afirmação III é incorreta pois o 
“proclamador” da república foi o 
Marechal Deodoro da Fonseca 

48. Resposta (D) 

A instabilidade balcânica foi marcada 
pela rivalidade russo-austríaca, pelo 
discurso pan-eslavo czarista, pela 



 

aliança Sérvia, Grécia, Monenegro e 
Bulgária contra o Império Turco-
otomano, pela disputa Sérvio-búlgara, 
pela política da Grande Sérvia e pelo 
assassinato do arquiduque austríaco 
Francisco Ferdinando. O revanchismo 
francês foi consequência da anexação 
pela Prússia da Alsácia-Lorena, situação 
que favoreceu a expansão industrial 
alemã e a ruptura do princípio de 
Castlereagh (Equilíbrio Europeu). 

49. Resposta (C) 

A afirmativa II está incorreta, pois uma 
das principais características da 
República Velha (1889-1930) foi a 
chamada “Política do Café com Leite” 
que era o quase monopólio do governo 
federal pelas oligarquias de São Paulo e 
Minas Gerais. 

50. Resposta (D) 

A referida charge mostra o governante 
soviético – Stálin – sorrindo, devido a 
reversão da ofensiva nazista, após a 
derrota desses para os soviéticos em 
Stalingrado. Os soviéticos são primeiros 
a chegar a Berlim. 

51. Resposta (E) 

Questão comum na prova da UFRGS 
exige que o candidato situe 
geográficamente determinados 
episódios da história contemporânea. A 
primavera de Praga foi um dos 
principais movimentos de dissidência 
no bloco comunista e ocorreu em 1968 
na Tchecolosváquia. A revolução dos 
cravos assinala o fim da ditadura 
salazarista de Portugal. As Brigadas 
Vermelhas atuaram na Itália na década 
de 70. O fim da ditadura franquista 
ocorreu na Espanha em 1975. Na 
França, as barricadas do Quartier Latin 
representam o auge do movimento de 

contestação estudantil que ocorreu em 
vários países, incluindo o Brasil. 

52. Resposta (E) 

Não fosse o Golpe Preventivo do 
Ministro da Guerra, ao afastar Carlos 
Luz e empossar Nereu Ramos 
(Presidente do Senado), JK 
possivelmente não teria assumido. Seu 
governo é o auge do nacional-
desenvolvimentismo inaugurando 
Brasília em 21/04/1960. O Plano de 
Metas tinha 6 metas: alimentação, 
transporte, energia, educação, indústria 
de base e uma Nova Capital. Este plano 
entrou em antagonismo com o Plano de 
Estabilização do FMI, levando ao 
rompimento do Brasil com o FMI em 
Agosto de 59. 

53. Resposta (C) 

A Crise do Petróleo recaiu sobre os 
países da periferia do sistema capitalista 
e não sobre o centro do sistema, a 
Europa ocidental. 

54. Resposta (C) 

A afirmativa II está errada pois Brizola 
como um seguidor das idéias getulistas 
foi até a sua morte um ferrenho 
defensor das empresas estatais e chegou 
a encampar, como governador do RS, 
duas multinacionais respectivamente de 
telefonia e de energia elétrica 

55. Resposta (A) 

Assim, como as ditaduras da América 
do Sul, no Brasil o regime militar foi 
responsável por desaparecimentos 
políticos. A participação de empresas 
multinacionais (ou transnacionais) nos 
setores de produção de bens de 
consumo, foi exatamente o que 
possibilitou que as estatais se 



 

dedicassem aos setores estratégicos de 
infra-estrutura. 

 

56. Resposta (A) 

A leitura cuidadosa dos dados 
apresentados na tabela é importante 
para perceber que a maior parte filiais 
norte americanas estão instaladas em 
países capitalistas desenvolvidos e não 
no 3º mundo .O mesmo ocorre com os 
investimentos Franceses e Alemães. 

57. Resposta (B) 

O vencedor das eleições para 
governador do RS foi Jair Soares, do 
PDS (antiga ARENA), com 27% dos 
votos. A oposição, apesar de ter feito 
mais de 70% dos votos, perdeu a eleição 
por ter apresentado múltiplas 
candidaturas: Pedro Simon (PMDB), 
Alceu Collares (PDT) e Olívio Dutra 
(PT) 

58. Resposta (C) 

A ditadura Somoza, já combatida por 
César Augusto Sandino, na década de 
30 (século XX), foi derrubada pelo 
movimento sandinista de Daniel Ortega, 
duramente combatido pelos Contras 
(financiados pelos EUA de Reagan). O 
intervencionismo norte-americano na 
América Central foi ampliado em El 
Salvador e Granada. 

59. Resposta (B) 

A afirmação II está incorreta já que os 
zapatistas cobatem a adesão do México 
ao NAFTA e a política econômica 
neoliberal definida pelo consenso de 
Washigtom. Na afirmação III consta 
que o México tinha um regime ditatorial 
em 1970, que é falso. 

60. Resposta (B) 

A imagem 1 é de um prisioneiro 
iraquiano torturado na prisão de Abu-
Graib por soldados norte-americanos. A 
imagem 2 é de crianças vietnamitas 
bombardeadas durante a Guerra do 
Vietnã. A imagem 3 é a tela 
“Guernica”, de Pablo Picasso, que 
representa o bombardeio da cidade 
basca de Guernica pela força aérea 
alemã durante a Guerra Civil 
Espanhola. A imagem 4 é do 
desembarque norte-americano no Japão 
(batalha de Iwo Jima) na Segunda 
Guerra Mundial. A imagem 5 representa 
o presidente norte-americano Theodore 
Roosevelt abrindo o Canal do Panamá, 
fato anterior à Primeira Guerra Mundial. 

 

 


