
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
1. A expansão territorial dos Estados Unidos, no século XIX, foi o resultado da compra da Luisiana francesa pelo 
governo central, da anexação de territórios mexicanos, da distribuição de pequenos lotes de terra para colonos 
pioneiros, da expansão das redes de estradas de ferro, assim como da anexação de terras indígenas. 
 
Esse processo expansionista foi ideologicamente justificado pela doutrina do Destino Manifesto, segundo a qual  
 
a) o direito pertence aos povos mais democráticos e laboriosos. 
b) o mundo deve ser transformado para o engrandecimento da humanidade.  
c) o povo americano deve garantir a sobrevivência econômica das sociedades pagãs.  
d) as terras pertencem aos seus descobridores e primeiros ocupantes.  
e) a nação deve conquistar o continente que a Providência lhe reservou. 
 
 
2. As teorias dos economistas clássicos foram importantes para consolidar o capitalismo e reorganizar a produção da 
época, quebrando tradições nos negócios e rompendo preconceitos com relação ao uso do trabalho assalariado. Os 
economistas clássicos:  
 
a) definiam a necessidade de intensificar a colonização, focalizando a produção no avanço das técnicas agrícolas e na 

exportação de mercadorias.  
b) reforçaram as teses dos mercantilistas, mas redefiniram o lugar do trabalho, defendendo a melhoria salarial e o 

fim da escravidão.  
c) criticavam a excessiva interferência do Estado na economia, derrubando teses mercantilistas e valorizando o 

trabalho produtivo.  
d) admitiram a ideia de que a agricultura era a grande fonte de riqueza e seguiram os caminhos sugeridos pelos 

fisiocratas.  
e) estavam desatualizados com as questões financeiras da época, sendo criticados pelos pensadores iluministas 

franceses.  
 
 
3. Conhecido como o século das Luzes ou do Iluminismo, o século XVIII foi marcado por um movimento 
do pensamento europeu (ocorrido mais especificamente na segunda metade do século XVIII) que 
abrangeu o pensamento filosófico e gerou uma grande revolução nas artes (principalmente na literatura), 
nas ciências, nos costumes, na teoria política e na doutrina jurídica. O Iluminismo também se distinguiu 
pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico. 
 

Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/15543/15543_3.pdf>. Acesso em: 12/09/2017.  
 
Tomando como base o contexto abordado, podemos afirmar corretamente que 
 
a) o liberalismo econômico deu ênfase à economia mercantilista, na qual o Estado seria responsável pela 

regulamentação de preços e mercados para evitar abusos que prejudicariam a população.  
b) a Escola Fisiocrata sustentou a ideia de que existem leis naturais regendo a sociedade, mas que poderiam ser 

alteradas pelo bem da humanidade, e, além disso, defendeu que a indústria e o comércio seriam responsáveis pela 
riqueza de uma nação.   

c) as ideias defendidas por John Locke, na obra O contrato social, afirmam que o soberano deve conduzir o Estado de 
forma democrática, de acordo com a vontade do povo.   

d) o Despotismo Esclarecido, ligado à associação entre as ideias das luzes e o poder absolutista dos reis, foi aplicado 
com ênfase em todos os Estados europeus no início do século XVIII, resultando no nascimento de dezenas de 
monarquias parlamentaristas.   

e) o Iluminismo combateu o mercantilismo, o tradicionalismo religioso herdado da Idade Média e a divisão da 
sociedade em estamentos.  

 
 
4. Tem havido um bom número de grandes revoluções na história do mundo moderno, e certamente a 
maioria bem-sucedida. Mas nunca houve uma que tivesse se espalhado tão rápida e amplamente, se 
alastrando como fogo na palha por sobre fronteiras, países e mesmo oceanos. 1848 foi a primeira 
revolução potencialmente global, cuja influência direta pode ser detectada na insurreição de 1848 em 
Pernambuco (Brasil) e poucos anos depois na remota Colômbia 
 

HOBSBAWM, Eric. A era do capital: 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 30. (Adaptado)  
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A onda revolucionária de 1848 estava ligada, inicialmente, à delicada conjuntura sociopolítica da França que, entre 
outros aspectos, caracterizava-se  
 
a) pela consolidação, durante o reinado de Luís Felipe, das conquistas burguesas, o que gerou a revolta do 

proletariado.  
b) pela instabilidade institucional, resultante das promessas não cumpridas do republicanismo francês e da ascensão 

das camadas populares.  
c) pelo protagonismo político do movimento operário que, apesar de sua importância, ainda se mostrava 

desorganizado e sem lideranças expressivas.  
d) pela aliança política entre os setores conservadores e a Igreja Protestante, principal força religiosa da França, para 

conter o crescimento do proletariado.  
 
 
5. 

 
 
Observe a obra do pintor Delacroix, intitulada A Liberdade guiando o povo (1830), e assinale a alternativa correta. 
 
a) Os sujeitos envolvidos na ação política representada na tela são homens do campo com seus instrumentos de 

ofício nas mãos.  
b) O quadro evoca temas da Revolução Francesa, como a bandeira tricolor e a figura da Liberdade, mas retrata um 

ato político assentado na teoria bolchevique.  
c) O quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa reavivado pelas lutas políticas de 1830 na França quanto a 

posição política do pintor.  
d) No quadro, vê-se uma barricada do front militar da guerra entre nobres e servos durante a Revolução Francesa, 

sendo que a Liberdade encarna os ideais aristocráticos.  
 
 
6. Durante o Congresso de Viena, estabeleceram-se as bases políticas e jurídicas para uma nova 
ordenação da Europa destinada a durar um século redondo. O resultado dos pactos inaugurou uma época 
na qual os conflitos externos foram poucos; por outro lado, aumentaram as guerras civis e a “revolução” 
se fez incessante. 
 

KOSELLECK, Reinhart. La época das revoluciones europeas: 1780-1848. México: Siglo XXI, 1998. p.189. (Adaptado).  
 
A constituição do Congresso de Viena, em 1815, evidenciava a instabilidade da geopolítica da Europa, e tinha entre 
seus objetivos  
 
a) o incentivo aos movimentos de libertação colonial, como forma de reduzir os conflitos que pudessem ameaçar o 

equilíbrio europeu.  
b) a recomposição do equilíbrio europeu sob o domínio das forças conservadoras, antirrevolucionárias e anti-

iluministas.  
c) a preservação das aspirações nacionais de vários povos europeus, com o objetivo de evitar novos conflitos que 

colocassem em risco o equilíbrio da Europa.  
d) a aceitação das fronteiras nacionais existentes em 1815, o que era visto como essencial para o fim dos conflitos 

entre as grandes potências.  
 
 
7. O movimento iluminista teve maior desenvolvimento na França. Entre os intelectuais que se destacaram naquele 
contexto estão Voltaire, Rousseau e o nobre Charles de Montesquieu, cuja obra de maior repercussão foi Do espírito 
das leis, publicação na qual defendia um fracionamento dos poderes, como se lê na seguinte passagem: “Não há 
liberdade se o poder Judiciário não está separado do Legislativo e do Executivo... Se o Judiciário se unisse com o 
Executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor” (Charles de Montesquieu, Do espírito das leis, 1748).  
 



 
Sobre o pensamento e o constante nas obras de Montesquieu é correto afirmar que:   
 
a) os poderes Legislativo, Executivo e Federativo, independentes um do outro, são a melhor garantia contra a 

opressão dos governantes.  
b) cada governo deve ser eleito por sufrágio universal, válido para todos os que tiverem renda econômica igual ou 

superior a três salários mínimos.   
c) a infelicidade humana deriva de liberdade, pois essa leva à anarquia.  
d) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário devem ser independentes e fiscalizar um ao outro, reciprocamente.  
e) as alternativas “b” e “d” estão corretas.  
 
 
8. Considere a foto para responder à questão. 
 

 
 

   O Arco do Triunfo foi iniciado por ordem de Napoleão Bonaparte em 1806, e a Paris dos boulevares (das avenidas) 
surgiu a partir da reforma urbana implantada pelo barão Haussmann, prefeito de Paris entre 1853 e 1870, período em 
que a França era governada por Luís Bonaparte. A foto demonstra o resultado final dessas duas iniciativas que 
representam a vitória do projeto:  
 
a) socialista de uma cidade em que seus espaços devem pertencer igualmente a todos os cidadãos.  
b) burguês em que o embelezamento da cidade, os parques, novos edifícios e monumentos devem atender mais às 

necessidades da classe burguesa do que às da população mais pobre.  
c) anarquista de uma cidade onde a população não precisaria de um órgão governamental, pois os próprios cidadãos 

a governariam.  
d) neoliberal em que a economia da cidade deve ser gerada não mais pelo investimento do Estado e sim pelo livre 

investimento das empresas privadas.  
e) comunista de uma cidade moldada nas diretrizes da Primeira Internacional Comunista. 
 
 
9. A ideia de ocupação do continente pelo povo americano teve também raízes populares, no senso 
comum e também em fundamentos religiosos. O sonho de estender o princípio da “união” até o Pacífico 
foi chamado de “Destino Manifesto”. 
 

Nancy Priscilla S. Naro. A formação dos Estados Unidos. São Paulo: Atual, 1986, p. 19.  
 
A concepção de “Destino Manifesto”, cunhada nos Estados Unidos da década de 1840, 
 
a) difundiu a ideia de que os norte-americanos eram um povo eleito e contribuiu para justificar o desbravamento de 

fronteiras e a expansão em direção ao Oeste.  
b) tinha origem na doutrina judaica e enfatizava que os homens deviam temer a Deus e respeitar a todos os 

semelhantes, independentemente de sua etnia ou posição social.  
c) baseava-se no princípio do multiculturalismo e impediu a propagação de projetos ou ideologias racistas no Sul e no 

Norte dos Estados Unidos.  
d) derivou de princípios calvinistas e rejeitava a valorização do individualismo e do aventureirismo nas campanhas 

militares de conquista territorial, privilegiando as ações coordenadas pelo Estado.  
e) defendia a necessidade de se preservar a natureza e impediu o prosseguimento das guerras contra indígenas, na 

conquista do Centro e do Oeste do território norte-americano.  
 
 



 
10. 

 
   As treze colônias assinaladas no mapa travaram uma guerra por sua independência, que foi deflagrada após certas 
determinações tomadas pela Inglaterra, dentre as quais pode-se citar:  
 
a) o estabelecimento do monopólio comercial da Inglaterra, que até então permitira o livre comércio.  
b) a implantação de leis que impunham taxas e restrições à comercialização dos produtos coloniais.  
c) a abolição da escravidão nas colônias do norte, a fim de assegurar o aumento do mercado consumidor.  
d) a proibição de comércio com as colônias inglesas do Sul, produtoras de tabaco e algodão.  
e) a extinção da Companhia das Índias Orientais, como forma de combater o contrabando.  
 
 
11. O Iluminismo, como movimento intelectual, reuniu pensadores que abordaram a política, a organização social e a 
natureza de formas distintas. Podemos, no entanto, encontrar um conjunto de princípios comuns que dão identidade 
ao pensamento iluminista europeu do século XVIII. Sobre esse movimento, analise as alternativas abaixo:  
 
I. As ideias Iluministas estão associadas às críticas ao Antigo Regime, em particular ao direito divino dos reis e aos 

privilégios hereditários, entendidos como contrários ao direito natural do homem.  
II. Os iluministas defendiam que as sociedades humanas tendiam para um estágio inevitável de progresso material 

e espiritual que levaria à regeneração do homem e que seria guiada por Deus.  
III. A defesa da razão como principal recurso humano para conhecer e explicar os fenômenos sociais e naturais 

estava no centro da atitude intelectual dos filósofos iluministas.  
IV. A igualdade e a liberdade são, para os pensadores do século XVIII, valores fundamentais e naturais, que 

constituem a base política do nascente Estado Absolutista.  
 
São corretas apenas as afirmativas: 
  
a) I e II.  
b) II e III.  
c) III e IV.  
d) I e III.  
e) I e IV.  
 
 
12. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, os colonos, na escrita de Thomas 
Jefferson, registraram:  
 
“Estas colônias unidas são, e têm o direito a ser, Estados livres e independentes e toda ligação política 
entre elas e a Grã-Bretanha já está e deve estar totalmente dissolvida.” 
 
É correto dizer que a afirmação de liberdade e independência presente no documento está relacionada:  
 
a) ao interesse das colônias do Norte de se separarem das colônias do Sul, em função dos entraves que a 

organização social escravista sulina criava ao desenvolvimento capitalista. 
b) à vontade dos colonos norte-americanos de se aliarem com a França revolucionária, que lhes oferecia 

oportunidades mais promissoras para as trocas comerciais.  
c) ao propósito dos colonos de alcançar a autonomia política, embora preservando o monopólio comercial, que 

favorecia a economia das colônias do Norte.  
d) à formalização de uma separação política que, na prática, já existia, como comprova a liberdade comercial da qual 

gozavam tanto as colônias do Norte quanto as do Sul.  
e) à reação dos colonos norte-americanos, baseada nas ideias dos filósofos iluministas, contra a tentativa de reforçar 

as medidas de exploração colonial impostas pela Inglaterra. 
 
 



13. Com relação à França pré-revolucionária: 
 
I. O primeiro estado era constituído por camponeses, artesãos, lojistas e o restante da alta nobreza, perfazendo um 

total de 1 milhão e 200 mil membros. 
II. Em 1789, a população francesa era de aproximadamente 25 milhões de habitantes, sendo que mais de 20 

milhões viviam na zona rural. 
III. O clero (cerca de 120 mil pessoas) e a nobreza (350 mil membros) constituíam, respectivamente, o primeiro e o 

segundo estados. 
IV. A Assembleia Nacional monopolizava as concessões públicas, delegando ao rei e ao coletivo ministerial a 

administração das províncias do país. 
V. O ônus dos impostos a das contribuições para o rei, para o clero e para a nobreza recaía igualmente sobre os 

três estados. 
VI. A sociedade do Antigo Regime se caracterizava pela desigualdade de direitos entre os homens, de acordo com 

sua origem, dividindo-se em três ordens: os que rezam, os que combatem, os que trabalham. 
 
A única alternativa que contém as asserções corretas é:  
 
a) I, II, III.  
b) I, V, VI.  
c) II, IV, V.  
d) II, III, VI.  
e) III, IV, V.  
 
14. Observe a imagem: 

 
 

O Iluminismo foi o movimento cultural europeu ocorrido entre a revolução inglesa (1688) e a Revolução francesa 
(1789). Acerca desse movimento assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Em política atacava-se o poder absoluto dos governantes e propunha governos constitucionais.  
b) Criticava-se a Igreja Católica, sustentáculo ideológico do Antigo Regime e propunha a separação Igreja – Estado.  
c) As propostas do Liberalismo, tais como a não intervenção na economia, eram opostas ao Mercantilismo dos 

Estados Absolutistas.  
d) A representação da luz – o sol – símbolo da razão, deveria nortear a construção de uma nova sociedade capitalista 

e dissipar a treva identificada com o Absolutismo.  
e) O movimento iluminista defendia a manutenção do direito divino dos soberanos em oposição ao obscurantismo da 

tradição.  
 
15. Algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela mudança de 
significado da palavra "restaurante". Desde o final da Idade Média, a palavra 'restaurant' designava caldos ricos, com 
carne de aves e de boi, legumes, raízes e ervas. Em 1765 surgiu, em Paris, um local onde se vendiam esses caldos, 
usados para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos anos que precederam a Revolução, em 1789, multiplicaram-se 
diversos 'restaurateurs', que serviam pratos requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em 
mesas coletivas e mal cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Com a Revolução, cozinheiros da corte e da 
nobreza perderam seus patrões, refugiados no exterior ou guilhotinados, e abriram seus restaurantes por conta 
própria. Apenas em 1835, o Dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra restaurante com o 
sentido atual. 
 
A mudança do significado da palavra restaurante ilustra  
 
a) a ascensão das classes populares aos mesmos padrões de vida da burguesia e da nobreza.  
b) a apropriação e a transformação, pela burguesia, de hábitos populares e dos valores da nobreza.  
c) a incorporação e a transformação, pela nobreza, dos ideais e da visão de mundo da burguesia.  
d) a consolidação das práticas coletivas e dos ideais revolucionários, cujas origens remontam à Idade Média.  
e) a institucionalização, pela nobreza, de práticas coletivas e de uma visão de mundo igualitária.  
 



 
16. A Guerra de Secessão nos EUA terminou com a vitória dos estados do Norte, em 1865. Observe a imagem a 
seguir e acompanhe a proposta de tradução de seus principais dizeres. Ela foi publicada no Harper Magazine de Nova 
York, em 1874. 

 
 

Tradução proposta dos principais dizeres da imagem: 
 
THE UNION AS IT WAS – A UNIÃO COMO ELA ERA 
THIS IS A WHITE MANS GOVERNMENT – ESSE É O GOVERNO DE HOMENS BRANCOS 
WORSE THAN SLAVERY – PIOR QUE A ESCRAVIDÃO 
SCHOOL – ESCOLA 
HOUSE – MORADIA 
 
A partir dessa imagem e de seus conhecimentos, faça o que se pede. 
 
a) Explique o principal motivo da Guerra da Secessão (Guerra Civil Americana). 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Identifique a principal contestação realizada por organizações como a Ku Klux Klan nesse contexto histórico. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
17. "Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo por 
motivos leves e passageiros; e, assim sendo, toda experiência tem mostrado que os homens estão mais 
dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis, do que a se desagravar, abolindo as formas a que 
se acostumaram. Mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o 
mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, assistem-lhes o direito, bem como 
o dever, de abolir tais governos e instituir novos - Guardas para sua futura segurança." 
 

 Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (4 de julho de 1776) 



O fragmento faz menção a medidas de natureza coercitiva impostas pela Inglaterra às Treze Colônias após a Guerra 
dos Sete Anos (1756-1763). 
 

a) Cite e explique uma dessas medidas. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Relacione a Guerra dos Sete Anos com o processo de independência das 13 colônias. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
18. A maioria dos povos indígenas associa sua música ao universo transcendente e mágico, empregando-a 
em todos os rituais religiosos. A música indígena é ligada, desde suas origens imemoriais, a mitos 
fundadores e usada com finalidades de socialização, culto, ligação com os ancestrais, exorcismo, magia e 
cura. É importante também nos ritos catárticos, quando se trabalha a música com proporções, repetições 
e variações, instaura o conflito ao mesmo tempo em que o mantém sob controle. 
 

Luís Fernando Hering Coelho. A nova edição de whySuyasing?, de Anthony Seeger, e alguns estudos recentes sobre música 
indígena nas terras baixas da América do Sul. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2007. 

 
Considerando o texto acima e aspectos a ele relacionados 
 
A) julgue o item a seguir. (VERDADEIRO OU FALSO, Corrigindo se necessário) 
 
   Na colonização europeia da América – empreendida pelos ingleses no Sul e pelos portugueses e espanhóis no Norte 
do continente –, foram marcantes, entre outros aspectos, a dizimação física dos povos indígenas e a eliminação de 
seus traços culturais.  
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
B) Na colonização inglesa nas colônias do sul, explique o funcionamento desse modelo de colonização. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 
19. "A Revolução de Fevereiro foi um ataque de surpresa, apanhando desprevenida a velha sociedade, e o 
povo proclamou esse golpe inesperado como um feito de importância mundial que introduzia uma nova 
época." 
 
( ... ) 
 
"No umbral da Revolução de Fevereiro, a república social apareceu como uma frase, como uma profecia. 
Nas jornadas de junho de 1848 foi afogada no sangue do proletariado de Paris, mas ronda os 
subsequentes atos da peça como um fantasma." 
 

(MARX, Karl, "O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann".Rio de Janeiro, Paz e Terra, 5a. ed., pp. 20 e 110.) 
 
O documento anterior refere-se à situação política e social da França entre 1848, época das insurreições dos 
trabalhadores parisienses e 1851, quando foi golpeada a República e reinstalado o Império. A ideia da luta de classes 
como motor da História, sustentada por Marx, teria sua fundamentação definitiva quando, no mesmo ano de 1848, 
lançou com Engels o "Manifesto Comunista". 
 
a) Compare, do ponto de vista das classes sociais, a Revolução de 1830 e a Revolução de 1848 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
b) Justifique, através de um argumento, a frase "A Revolução de Fevereiro foi (...) um feito de importância 
mundial que introduzia uma nova época." 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
20. "Poucas vezes a incapacidade dos governos em conter o curso da história foi demonstrada de forma 
mais decisiva do que na geração pós-1815. Evitar uma segunda Revolução Francesa, ou ainda a catástrofe 
pior de uma revolução europeia generalizada tendo como modelo a francesa, foi o objetivo supremo de 
todas as potências que tinham gasto mais de 20 anos para derrotar a primeira" 
  

Hobsbawm, Eric. "A Era das Revoluções". Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982, p. 127 
 
    O período conhecido como Restauração representou a vitória das potências europeias contra o domínio 
napoleônico. Reunidos no Congresso de Viena, entre setembro de 1814 e junho de 1815, os países vencedores 
estabeleceram o princípio da legitimidade, que significou a sua recomposição territorial e a restauração dos governos, 
tal como existiam antes do avanço napoleônico. 
 
    Analise o papel da Santa Aliança na preservação dos princípios estabelecidos pelo Congresso de Viena.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 


