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UNEB 2016 - A evolução política brasileira esteve associada à dos direitos do 

cidadão, o que permite corretamente inferir que 

 01) o “Homem Bom”, durante o período colonial, representava os interesses dos 

colonos na Câmara Municipal, instrumento de luta contra a opressão da política 

metropolitana. 

 02) a Revolta dos Malês, ao ameaçar a estrutura escravocrata, forçou a aprovação da 

Lei do Ventre Livre, acelerando o processo de abolição da escravidão e a crise da 

economia cafeeira.  

03) a Proclamação da República, ao estabelecer, na nova Constituição, o sufrágio 

universal e secreto, ampliou o direito de cidadania, fortalecendo, assim, o poder dos 

chefes políticos locais.  

04) a criação das leis trabalhistas getulistas determinou o apoio do operariado e do 

Partido Comunista Brasileiro ao Estado Novo, consolidando as bases do socialismo no 

país.  

05) o Ato Institucional No . 5 representou uma vitória da Linha Dura, contribuindo para 

a consolidação do regime ditatorial, tendo sido apoiado por uma parcela da classe 

média, beneficiária do “Milagre Econômico”. 

 

Assunto: Brasil Colonial 

Questão 01:                                         (1) 



 

                                                            (2) 

 

(fontes: www.angeli.uol.com.br)  

 



    A partir da análise das imagens anteriores, dos conhecimentos sobre o conceito de 

opressão social e dos conhecimentos sobre economia colonial, assinale a alternativa 

correta:  

a) As imagens 01 e 02 são contraditórias, pois mostram uma ruptura histórica com 

o passado escravista e com o papel social do negro na economia colonial.  

b) As imagens 01 e 02 ironizam o preconceito racial, sendo este resultado, entre 

outros fatores, do lugar social do trabalho escravo na economia colonial..  

c) As imagens 01 e 02 são complementares, uma vez que reafirmam a construção 

da sociedade brasileira sem racismo, logo depois da abolição da escravidão.  

d) As imagens 01 e 02 questionam o racismo no Brasil, apesar de reforçarem a 

ideia do uso da mão de obra escrava africana apenas no interior do Brasil.  

e) As imagens 01 e 02 reforçam o racismo no Brasil, uma vez que reafirmam o 

papel social menos importante do negro na economia colonial.  

____________________________________________________________ 

Questão 02: (UFBA 2010/adaptada) 

   Se se considerar que a cidade do Salvador não é um grupamento populacional que 
tenha evoluído à vila e uma vila que tenha evoluído à cidade, e que foi uma cidade 
previamente planejada, pensada, previamente existente na prancheta para, depois, 
existir no chão, se verá que a cidade do 
Salvador em 1549 era tão moderna, o que determinou o seu partido urbano e 
arquitetônico. 
............................................................................................................................................
................ 
Nós não nascemos em função do Brasil, nascemos para ser base, uma sustentação, 
um apoio, uma guarda, um reabastecimento, um estaleiro de todo o processo 
mercantilista internacional.Quem saía de um porto europeu qualquer, para ir para a 
Índia, para a China, para as ilhas do Pacífico fatalmente (...) tinha que passar pela 
cidade do Salvador. Assim, nós fomos pensados, projetados, imaginados, realizados 
para sermos um prolongamento europeu, para sermos um bairro de Lisboa 
transportado para os trópicos. Paralelamente a esta situação por outras razões e 
circunstâncias fomos também o principal porto de ingresso da grandediáspora 
africana para o novo mundo. 
(CID TEIXEIRA) 
 

    Com base na análise do texto e nos conhecimentos sobre a criação da cidade 
do Salvador, analise as afirmações a seguir. 
 
I - A indicação do local para demarcação da área onde seria construída a cidade do 
Salvador resultou, entre outros fatores, da posição estratégica da elevação escolhida, 
que permitia a visão ampla e à longa distância da entrada da baía. 



 
II - O fato de ter sido “previamente existente na prancheta” indica o caráter 
politicamente planejado da função da cidade do Salvador, visando à concretização dos 
interesses comerciais metropolitanos. 
 
III - “A diáspora africana”, referida no texto, diz respeito à dispersão das etnias 
africanas no Novo Mundo, em decorrência do tráfico de escravos, articulado aos 
interesses econômicos dos impérios coloniais. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas II e III são verdadeiras. 
b) Apenas III é verdadeira. 
c) Apenas I e II são verdadeiras. 
d) Apenas I é verdadeira. 
e) I, II e III são verdadeiras.. 
 

______________________________________________________________________ 

 

Questão 03: (UPL-2012) 

 

(História do Brasil para principiantes. Carlos Eduardo Novaes e Cesar Lobo.. Ed Ática.) 
 
 
 
 
A análise da charge, associada aos conhecimentos sobre o Brasil colonial 
demonstra que, no início do século XVI: 



 
a) Portugal, por estar conseguindo altos lucros com o comércio asiático e o 
conseqüente monopólio do comércio da distribuição de especiarias, resolveu iniciar a 
colonização através da implantação do sistema de Capitanias Hereditárias, financiadas 
pela Coroa. 
 
b) a Coroa portuguesa, através do Foral e da Carta de Doação (sistema jurídico de 
implantação das Capitanias), destinou grandes investimentos para o processo de 
colonização do Brasil. 
 
c) pelo fato da Coroa portuguesa não ter destinado recursos para o processo de 
implantação das Capitanias Hereditárias, fez com que tivesse que abrir mão da 
soberania sobre as terras brasileiras e entregá-las aos donatários que se tornaram 
donos da terra. 
 
d) o donatário (sentado) mostra interesse pela Capitania devido aos inúmeros 
benefícios  oferecidos pela Coroa, bem como ao dinheiro que receberia para iniciar a 
ocupação de terra oferecida. 
 
e) a Coroa portuguesa tinha falta de recursos para financiar a colonização e resolveu 
dividir o Brasil em Capitanias Hereditárias e entregá-las à “iniciativa privada”, isto é, aos 
donatários que vinham com seus próprios recursos e recebiam o direito de administrar 
a Capitania como província do Estado..  
 

____________________________________________________________ 

 

 

 



Questão 04:  

 

História do Brasil para principiantes, Carlos Eduardo Novaes e Cesar Lobo, Ed. Ática) 

 
 
A partir da análise da imagem acima dos conhecimentos do contexto da segunda 
metade do século XVIII, no Brasil Colonial, a palavra Derrama expressava:  
 
a) a cobrança obrigatória dos impostos atrasados pela Coroa Portuguesa aos 
habitantes da região das Minas Gerais.. 
 
b) o processo judicial que investigou a participação dos inconfidentes mineiros na 
conspiração que pretendia separar a Colônia do domínio português. 
 
c) a perseguição religiosa aos cristãos-novos (judeus convertidos ao catolicismo) por 
parte da Inquisição portuguesa. 
 
d) a violenta repressão das autoridades portuguesas às revoltas nativistas, tais como a 
Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica. 
 
e) a Abertura dos Portos brasileiros para o livre comércio com as chamadas nações 
amigas, conforme determinou o Tratado de Methuen. 
 

____________________________________________________________ 

 



Questão 05: (Uece/adaptada)  
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"Cada hum soldado he cidadão mormente os homens pardos e pretos que vivem 

escornados, e abandonados, todos serão iguaes, não haverá diferença, só haverá 

liberdade, igualdade e fraternidade." 

https://4.bp.blogspot.com/images.jpg


 

                        (Manifesto dirigido ao "Poderoso e Magnífico Povo Bahiense 

Republicano", em 1798. Cit. por NEVES, Joana e NADAI, Elza. HISTÓRIA DO BRASIL. 

DA COLÔNIA À REPÚBLICA. 13• ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 119.) 

 

   Assinale a opção que melhor expressa as diferenças entre a Conjuração Baiana (ou 

Revolta dos Búzios) e a Conjuração Mineira: 

 

a) Os mineiros eram mais radicais do que os baianos com relação à escravidão, pois 

defendiam não só liberdade dos negros, mas sua participação no governo. 

b) Enquanto em Minas os revoltosos evitavam tocar em questões delicadas como a 

escravidão, na Bahia a influência da Revolução Francesa era mais marcante. 

c) A revolta na Bahia foi liderada por setores instruídos da população, o que ditou seu 

tom mais moderado, mas em Minas a população pobre foi às ruas e expulsou as 

lideranças conciliadoras. 

d) A influência da Independência dos EUA foi mais intensa na revolta baiana, 

marcadamente popular, enquanto que, em Minas, a presença dos ideais franceses foi 

mais forte.. 

e) A Revolta dos Búzios tinha influência muçulmana, além de ser liderada pelas classes 

mais baixas, enquanto o movimento mineiro, liderado por Tiradentes, era tipicamente 

aristocrático. 

 

 

 

 

 

 

 



Assunto: História da África e da cultura afro-brasileira 

 

 

Questão 01: Enem 2012 

Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram 

os próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia 

apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive à da 

religião.  

Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, 

não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. 

SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil.  

Revista USP, n. 12, dez./jan./fev. 1991-92 (adaptado). 

Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, 

a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a: 

A - formação de uma identidade cultural afro-brasileira.. 

B - superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. 

C - reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. 

D - manutenção das características culturais específicas de cada etnia. 

E - resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. 

 

 

 

 

Questão 02: Enem 2009 

Entre 2004 e 2008, pelo menos 8 mil brasileiros foram libertados de fazendas onde 

trabalhavam como se fossem escravos. O governo criou uma lista em que ficaram 

expostos os nomes dos fazendeiros flagrados pela fiscalização. No Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, regiões que mais sofrem com a fraqueza do poder público, o bloqueio 



dos canais de financiamento agrícola para tais fazendeiros tem sido a principal arma de 

combate a esse problema, mas os governos ainda sofrem com a falta de informações, 

provocada pelas distâncias e pelo poder intimidador dos proprietários. Organizações 

não governamentais e grupos como a Pastoral da Terra têm agido corajosamente, 

acionando as autoridades públicas e ministrando aulas sobre direitos sociais e 

trabalhistas.  

“Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo”. Disponível em:  

10R10P://www.mte.gov.br. Acesso em: 17 mar. 2009 (adaptado).  

Nos lugares mencionados no texto, o papel dos grupos de defesa dos direitos humanos 

tem sido fundamental, porque eles: 

A – negociam com os fazendeiros o reajuste dos honorários e a redução da carga 

horária de trabalho.  

B – defendem os direitos dos consumidores junto aos armazéns e mercados das 

fazendas e carvoarias.  

C – substituem as autoridades policiais e jurídicas na resolução dos conflitos entre 

patrões e empregados..  

D – encaminham denúncias ao Ministério Público e promovem ações de 

conscientização dos trabalhadores.  

E – fortalecem a administração pública ao ministrarem aulas aos seus servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assuntos diversos 

 

Questão 01: UEFS 

 

As manifestações culturais se expressam em um contexto histórico que o refletem e 
que, dialeticamente, produzem esse próprio contexto. 
 
A análise da escultura representada acima e os conhecimentos sobre as manifestações 
da arte, nas várias culturas, permitem inferir que essa escultura é representativa do 
período: 
 
A) grego clássico, em que a arte refletia a valorização do homem e o racionalismo 
surgiu como instrumento de análise epistemológica. 
B) romano imperial, quando a mitologia se sobrepôs ao conhecimento empírico, 
inibindo a pouca expressividade da cultura latina. 
C) medieval, que, através da filosofia tomista, buscava exaltar a fé a partir de provas 
materiais da existência de Deus. 
D) renascentista, momento em que a tradição e a herança do passado são 
sistematicamente negados, em prol de uma renovação da arte e da cultura. 
E) nazista, regime defensor da utilização da força como mecanismo de sustentação da 
superioridade da culturahebraico-cristã, em relação aos afro indígenas. 
 

Questão 02: UEFS 

Carlos Magno dividiu [seus domínios] em circunscrições. As circunscrições fronteiriças 
chamavam-se marcas. [...] As marcas eram bem fortificadas e serviam para a proteção 
do Estado contra invasões posteriores. 
A frente de cada circunscrição estava um conde. O conde que chefiava uma marca 
chamava-se margrave. [...] Carlos Magno distribuía benefícios entre seus vassalos. 



Exigia deles não somente participação pessoal nas expedições militares, mas também 
a apresentação de homens armados.  
 

(KOMINSKY, [s.d.], p. 92). 
 
O reinado de Carlos Magno (768-814 d.C.), na Gália,concretizou-se por desenvolver 
uma política que culminou com: 
 
A) a decadência do Império Romano, ao agregar, no seu exército, elementos bárbaros, 
que se sublevaram e minaram o poder do exército romano. 
B) a formação do feudalismo, através da concessão de benefícios que fortaleciam o 
poder local, ao estabelecer uma rede de proteção e favores. 
C) a perda da influência política e social da Igreja Católica, ao estabelecer o 
cesaropapismo e submetê-la ao controle do Estado. 
D) o fortalecimento do Estado Moderno, submetendo a nobreza ao controle do poder 
real e contribuindo para desagregar a burguesia industrial. 
E) a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica e a consolidação do poder dos 
marqueses e dos condes, em detrimento do poder real. 
 

 

Questão 03: PL 2014 

 

   Observe as imagens 1 e 2, tomando como referência o conceito de 

ETNOCENTRISMO..                            (1) 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

www.google/imagens 

 

 

 

 (2) 

 

 

www.google/imagens 

 

Com base nos conhecimentos sobre ETNOCENTRISMO e na correta interpretação das 

imagens, associados aos temas estudados, pode-se afirmar: 



 

a) a situação retratada na imagem 1 demonstra um choque cultural, mas não podemos 

considerá-lo um ato etnocêntrico, pois o ritual ali representado foge aos padrões 

religiosos cristãos. 

b) as situações retradas nas duas imagens não se enquadram no conceito de 

etnocentrismo, ainda que em 2 discuta-se o que é certo ou errado para cada cultura.  

c) visto como resultado de uma mescla de elementos racionais e intelectuais com 

elementos emocionais e afetivos, o etnocentrismo promove a tolerância, eliminando as 

diferenças. 

d) o etnocentrismo nasce do contato entre diferentes grupos culturais, quando a 

diferença é compreendida em termos de ameaça à identidade cultural.. 

e) o risco de acontecerem práticas etnocêntricas é tão maior quanto mais se respeite 

as identidades culturais tradicionais que rejeitam as culturas globais. 

 

 

Questão 04: PL 2014 

           Hibridismo cultural na América Latina 

João Batista Cardoso 

 

Resumo 

 

O hibridismo cultural é um fenômeno histórico-social que existe desde os primeiros 
deslocamentos humanos, quando esses deslocamentos resultam em contatos 
permanentes entre grupos distintos. O continente latino-americano é um lugar por 
excelência para a ocorrência do hibridismo cultural, porque é um espaço de imigração 
e migração desde eras remotas. Todo sujeito migrante é um sujeito híbrido, porque, 
quando deixa sua terra, torna-se diferente, pois os outros homens que encontra na 
terra estrangeira têm outros costumes e outras crenças; ouve outro tipo de música e 
dança em outro ritmo. O ritmo que trouxe une ao que encontra e inicia o processo de 
hibridismo cultural.  
 

http://seer.fclar.unesp.br/ 
 

http://seer.fclar.unesp.br/


No contexto da formação da sociedade feudal, um exemplo de hibridismo que podemos 

apontar foi 

 

 

a) a manutenção da escravidão ao lado da servidão. 

b) a tradição politeísta romana preservada. 

c) o antropocentrismo medieval. 

d) o intenso incentivo ao cientificismo. 

      e) a “fusão” de tradições romanas e germânicas.. 

 

 

Questão 05: (UEPA-2001)  

 

 

As pregações de Münzer gozaram de popularidade nas comunidades rurais, isto 
porque:  
 
a) as ideias reformistas defendidas por Lutero condenavam a exploração feudal dos 
camponeses alemães.  
b) a condenação à propriedade privada e a defesa da igualdade entre os homens 
atendiam os anseios dos camponeses.  
c) a nobreza alemã„ protegia os reformadores que tinham um discurso contra as 
propriedades da Igreja..  
d) os camponeses eram luteranos e apoiavam os ideais da reforma proposta por 
Münzer.  

 

Que coragem afinal é a dele, o Dr. Patinha de Gato, o novo Papa de Wittemberg, o Dr. 

Cadeira de Balanço, o amante dos banhos de sol? Ah, ele afirma que não deve haver 

revolta porque a espada foi entregue por Deus aos governantes. Mas o poder da 

espada pertence a toda a comunidade!  

 



e) a reforma na Alemanha teve um caráter social baseado no discurso da igualdade e 
da fraternidade. 
 

 

Questão 06: (PL 2014) 

 

 

                                                                               http://www.google.com.br/imagens 

 

  Com base nos conhecimentos sobre o Renascimento Cultural e a Reforma 

Protestante, a correta interpretação da situação retratada na imagem anterior nos 

permite afirmar: 

 

a) O homem renascentista representava a dualidade apontada na imagem, embora 

rejeitasse a existência de Deus ao combater o teocentrismo.  

b) Como pode ser visto na imagem, o homem dos séculos XIV ao XVI rejeitava a 

valorização das práticas capitalistas, voltando-se exclusivamente ao mundo religioso. 

c) O conflito entre religiosidade e riqueza sempre esteve presente na ideologia cristã, 

porém, na prática, a igreja católica se distanciou de qualquer ato que visasse ao lucro. 

d) Fruto das transformações por que passava a sociedade europeia no contexto da 

transição feudal-capitalista, a imagem simboliza uma crise de práticas e de princípios 

religiosos.. 

e) A imagem reflete a combinação de fundamentos cristãos modernos com a prática da 

usura, legitimada pela Igreja quando do surgimento dos movimentos reformistas. 

 

http://www.google.com.br/imagens


 

Questão 07: PL 2014 

 

A partir da observação da imagem a seguir e com base nas leituras feitas sobre o 

pentecostalismo e o neopentecostalismo, analise as afirmativas I,II,III,IV e V, marcando 

V(verdadeira) ou F(falsa) para cada uma delas e, depois, assinale a alternativa correta: 

 

                                                                                

 

www.google.com.br/imagens 

 

 

 

I – os pentecostais e neopentecostais caracterizam-se, em grande parte, por 

acirrada intolerância religiosa em relação ás religiões de matriz africana, assim como 

crescente hostilidade em relação aos católicos;  

II – a pluralidade religiosa existente no Brasil é um aspecto positivo, fruto da 

laicização do Estado, embora isto não garanta formas de convivência pacífica entre as 

religiões;  

III – o avanço do protestantismo no Brasil promoveu a quebra do monopólio 

católico exercido durante séculos, ao tempo que contribuiu para a fundação de igrejas 

de diferentes correntes, característica maior de um Estado confessional; 



IV – Um traço frequente em boa parte das igrejas pentecostais é a chamada 

Teologia da Prosperidade – a ideia de que os fiéis estão destinados à riqueza e à 

felicidade, desde que demonstrem generosidade em suas ofertas a Deus; 

V – O Movimento Carismático pode ser visto como a principal contraofensiva 

católica ao avanço dos pentecostais na América Latina, entre outras formas, 

promovendo grandes eventos voltados para as massas, buscando assim alcançar 

visibilidade através da mídia.  

 

Assinale a afirmativa correta: 

 

a) todas as afirmativas são verdadeiras; 

b) Apenas II,III e IV são verdadeiras; 

c) Apenas II,III,IV e V são verdadeiras; 

d) Apenas a III e a V são verdadeiras. 

e) Apenas I, II, IV e V são verdadeiras. 

 

Questão 08: PL 2014 

 

 

 

 

 



    A correta interpretação da situação retratada na charge acima, com base nos 

conhecimentos sobre a Revolução Industrial e as técnicas produtivistas estudadas, nos 

permite afirmar: 

 

a) A fragmentação do trabalho em uma linha de montagem foi característica das 
fábricas inglesas desde o início da maquinofatura no século XVIII, provocando 
intensa racionalização da produção; 

 

b) A técnica produtivista representada na charge é o fordismo, cujo princípio 
básico é a obsessão pelo tempo, potencializando a capacidade de reflexão e 
especialização dos operários que, a cada dia, tinham que ser mais 
capacitados;  

c) A combinação dos princípios taylorista e fordista em uma fábrica promovem a 
especialização do trabalho, gerando bons resultados para a produção, mas, 
em contrapartida, gerando uma crescente alienação do trabalhador; 

d) O taylorismo propôs a aplicação de princípios científicos na organização do 
trabalho, buscando maior racionalização do processo produtivo e buscando a 
qualificação do trabalhador, que tinha que dominar todas as etapas da 
produção; 

e) A produção em série e a implantação das linhas de montagem nas fábricas 
inglesas do século XIX comprovam o caráter globalizador da Revolução 
Industrial que, economicamente, promovia a política mercantilista do estado 
absolutista. 

 

 

Questão 09: PL 2014 

 

(fontes: www.uol.com.br\Angeli) 

http://www.uol.com.br/Angeli


 

A partir da análise da imagem acima e dos conhecimentos sobre Revolução 

Industrial, assinale a alternativa correta:  

a) A charge reforça como a especialização do trabalhador garante a sua 

valorização no processo de produção fabril.  

b) A charge reforça o conceito de alienação do trabalhador, diminuindo por 

consequência o lucro do capitalista.  

c)  A charge critica ironiza o conceito de especialização do trabalho, uma vez que 

este garante, cada vez mais, maiores salários.  

d) A charge reforça a alienação do trabalhador, que apenas executa uma função no 

processo de produção fabril..  

e) A charge critica o conceito de alienação, mostrando que o trabalhador tem 

sempre seu trabalho valorizado.   

 

Questão 10:PL 2015 

 

 
 

 



http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/liberdade_igualdade_fraternidade.jp
eg 

 
"Liberté, Egalité, Fraternité" ("Liberdade, igualdade, fraternidade" em francês) foi o lema 
da Revolução Francesa. O slogan sobreviveu à revolução, tornando-se o grito de 
ativistas em prol da democracia e da derrubada de governos opressores e tiranos de 
todo tipo. 
 
Esta charge apresenta o lema da revolução acompanhado respectivamente dos termos 
"provisória", "irrisória" e "aleatória", provocando a reflexão tanto sobre a validade 
quanto sobre a realidade do lema proposto pela revolução. 
 
    A partir das informações acima e dos conhecimentos sobre a França antes e durante 
a Revolução, é correto afirmar: 
 
a) A Revolução teve resultados efêmeros (passageiros), pois foi iniciada, dirigida e 
apropriada por uma só classe social, a burguesia, única beneficiária da nova ordem, o 
que levou o país ao atraso econômico. 
b) A Revolução fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir 
o retorno das forças sociopolíticas do Antigo Regime, a exemplo de Napoleão 
Bonaparte, aliado da nobreza.  
c) a França era estruturada em uma sociedade estamental, sendo o Terceiro Estado 
composto, pela burguesia até as camadas populares, incidindo sobre estas todas as 
tributações.. 
d) A estrutura social francesa denunciava ser a divisão em ordens ou estamentos 
correspondente à realidade do país, na qual um indivíduo poderia ascender 
socialmente, desde que fosse um cidadão.  
e) O povo permanecia obediente ao seu monarca, havendo o respaldo da Igreja, que 
doutrinava seus fiéis a se submeterem à vontade de Deus, que apoiava uma estrutura 
social hierarquizada. 
 
 

 

Questão 11(Mack-2004/adaptada)  

 

 

 

Folga, nego, branco não vem cá; 

Se vier, o diabo há de levar. 

Samba, nego, branco não vem cá; 

Se vier, pau há de levar.” 

 



Cantiga de Quilombo - dança folclórica alagoana. 

 

 Sobre a utilização do trabalho escravo na América portuguesa, afirma-se que a 

 

a) submissão dos indígenas foi eficiente, pois eles não ofereciam resistência à 

dominação, já que eram familiarizados com o meio ambiente. 

 b) escravização dos indígenas não foi satisfatória, pela oposição das ordens 

religiosas, apesar do apoio da legislação oficial à utilização desses indivíduos. 

 c) utilização dos africanos escravizados aumentava o lucro gerado pelo tráfico 

intercontinental, embora os africanos resistissem nos quilombos. 

d) habilidade dos africanos com a criação de animais e a agricultura era uma 

das vantagens oferecidas, além de evitar revoltas.  

e) Igreja católica condenava a imposição da escravidão aos africanos e 

estimulava as fugas, em protesto contra as práticas cruéis. 

 

 

Questão 12 (UEL-2003/adaptada) 

 

 

http://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/09/luta_racismo_dever.png 

 

    A escravidão marcou profundamente as relações inter-raciais no tecido social do 

Brasil e dos Estados Unidos. Sobre as relações inter-raciais na atualidade, afirma-se: 



 

 a) No Brasil, os negros sofrem segregação e restrições legais formalizadas na 

limitação da escolha de moradias e do acesso a locais públicos.  

b) Nos Estados Unidos, existe uma harmoniosa convivência entre negros e brancos 

nos diversos espaços públicos. 

 c) Os conceitos e categorias elaborados para analisar e descrever as relações sociais 

entre negros e brancos devem ser os mesmos para os dois países.  

d) No Brasil a tese da “democracia racial” está consolidada, sendo que o preconceito e 

a discriminação racial restringem-se ao passado colonial. 

 e) As diferenças entre negros e brancos, que estruturam a sociedade brasileira, são 

alimentadas pelas desigualdades de classes e pelos preconceitos raciais. 

 

Questão 13 (PL/2015) 

 

 

A África é tão pouco uniforme cultural 
quanto geograficamente. Os africanos não 
são uma raça de pretos primitivos, nem é 
a África um continente sem uma velha 
história, como ainda se pensa geralmente. 
[...] São marcantes suas diferenças 
culturais, étnicas e linguísticas. Seu 
passado, embora não raro obscuro, não é 
a crônica de um isolamento. Desde o 
tempo dos primeiros hominídeos que 
viveram há um milhão de anos no 
desfiladeiro de Olduvai, a África 
desempenhou importante papel na história 
da humanidade [...]. 

 

LOMMEL, Andreas. A arte pré-histórica e 

primitiva. Encyclopedia Britannica do 

Brasil Publicações. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Expressão e Cultura, 1979. p. 140-141, 

143, 162. In: FARIA, Ricardo de 



Moura. Estudos de História. v. 1. São 

Paulo: FTD, 2010. p. 37. 

 

A partir da interpretação do texto acima, dos conhecimentos sobre o tema e com base 

nas discussões feitas em sala, analise as afirmações abaixo. 

 

I. O olhar que se costuma lançar sobre a África e os africanos é, geralmente, 

contaminado por estereótipos que reforçam a ideia de um continente pobre, marcado 

por doenças e habitado por povos atrasados culturalmente.  

II. Como se pode confirmar no texto, a África foi o berço da humanidade, de onde 

partiram os primeiros grupos humanos para povoar o planeta, o que sustenta a tese 

de que todos os povos tem uma matriz africana. 

III. A homogeneidade étnico cultural dos povos afro brasileiros, na atualidade, foi fruto 

dos constantes deslocamentos humanos de africanos, iniciados com o tráfico 

negreiro e reforçados a partir das fugas para os quilombos. 

IV. As migrações de africanos para outros continentes alteraram a paisagem cultural 

destes territórios, desde as primeiras diásporas, forçadas, passando pelos 

movimentos migratórios voluntários da época moderna.  

 

É correto apenas o que se afirma em 

 

a) I e II. 

b)II, III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) II e III. 

e) I. 

 



Questão 14 (PL/2015)  

 

Figura I: Maio de 2015 – Barco com Líbios a caminho da Itália 

 

 

www.google.com.br/imagens 

 

 

Figura II: Representação do interior de um Navio Negreiro na fase da escravidão no 

Brasil. 

 

http://www.google.com.br/imagens


 

www.google.com.br/imagens 

 

Com base na observação das situações representadas nas figuras I e II, associada aos 

conhecimentos sobre o tema, afirma-se: 

 

a) Por representarem contextos históricos diferentes e distantes entre si, as figuras não 

retratam nem caracterizam deslocamentos migratórios ou diásporas.  

b) A situação retratada em I tem como origem os movimentos xenófobos 

contemporâneos que provocam a expulsão dos africanos rumo à Europa. 

c) As duas situações retratadas refletem movimentos diaspóricos de africanos para 

outros continentes, embora a situação I pareça muito diferente da situação II quanto 

às motivações. 

d) As diásporas, antigas e modernas, foram e são resultado da inserção de povos 

inferiores ao contexto capitalista nas terras mais desenvolvidas do planeta. 

e) II pode ser definida como uma diáspora, pois os africanos foram forçados ao 

deslocamento, enquanto I não se enquadra nessa definição, pois retrata imigração 

apenas.  

 

http://www.google.com.br/imagens


Questão 15 

(PL/2015)  

 

 

“Num mundo contemporâneo marcado por crescentes migrações internacionais [...] 

os Estados e as sociedades se questionam sobre os efeitos desses movimentos para 

a coesão social e para o próprio conceito de cidadania”. [...] 

A chegada de imigrantes na Europa e em qualquer outro local é uma via de mão 

dupla. Que há racismo e pouca vontade de aceitação do ‘outro’ é impossível negar. 

Mas ao menos uma parte dos recém-chegados quer manter alguns aspectos da sua 

cultura [...] o que gera inevitavelmente conflitos. 

[...] Tudo seria mais fácil se os povos dos países de imigração aceitassem o fato de 

que os imigrantes não são como eles e que a chegada do ‘diferente’ apenas 

enriquece a cultura e a economia locais. Tolerância e esforço de inclusão são as 

palavras chaves nesse mundo de deslocamento populacional maciço.”  

   BERTONHA, João Fábio.  

wwwespacoacademico.com.br/texto adaptado. 

 

Com base no texto e considerando-se a dinâmica do processo de formação do mundo 

feudal, afirma-se que  

 

a) o mundo feudal, surgido a partir do intercâmbio dos romanos com os estrangeiros 

que criaram reinos em seu território caracterizou-se por relações harmoniosas. 

b) o ‘diferente’, no contexto da crise do império romano do ocidente, foi representado 

pelos imigrantes que os romanos chamavam de bárbaros preconceituosamente. 

c) segundo o texto, o processo de aceitação do outro só pode ocorrer em contextos de 

acentuado progresso econômico, estabilidade política e ordem social;  

d) o processo de ocupação estrangeira no Império Romano por imigrantes marcou-se 

por um clima de intensa tolerância para com o outro, favorecendo os contatos 

culturais. 

http://www.espacoacademico.com.br/texto


e) muitas vezes, a imigração, principalmente em contextos de crise econômica, é vista 

pela maioria étnica de um país como positiva e por isso acolhe bem o ‘outro’. 

 

 

Questão 16 (PL 2014) 

 
 

A interpretação da charge nos permite concluir que  

 

a) a independência do Brasil caracterizou-se por forte presença das camadas 

populares, em contraposição ao que ocorreu na América espanhola; 

b) o processo de separação política do Brasil em relação à sua metrópole foi fruto de 

um movimento revolucionário e acentuadamente elitista; 

c) a separação entre Brasil e Portugal foi um arranjo político tramado pela aristocracia 

agrária, pela Inglaterra e teve caráter excludente e reformista; 

d) assim como aconteceu no Haiti, o movimento separatista do Brasil teve intensa 

participação de escravos e libertos, embora liderados pela elite; 

e) a citada separação política foi seguida de transformações substanciais na estrutura 

social do novo país, a exemplo do fim da escravidão. 

 

Para responder as questões 17 e 18, analise os textos a seguir.  

 



Questão 17 

 1 2 3 

 

Legenda do título: Do capital. Fonte: www.daskapital.com\imagens)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir da análise dos textos anteriores e dos conhecimentos sobre a Revolução 

Industrial, afirma-se que a (o) (s) 

 

(...) Em 1698, mais de mil anos após a máquina de Heron, surgiu a primeira máquina a vapor 

de interesse industrial, elaborada por Thomas Savery, um engenheiro militar inglês. Essa 

máquina tinha por objetivo retirar água dos poços de minas de carvão, porém poderia 

explodir devido à utilização de vapor a alta pressão. 

Por volta de 1712, o inglês Thomas Newcomen, aperfeiçoando as máquinas de Savery e Papin, 

idealizou uma nova máquina térmica que poderia ser utilizada em minas profundas com 

menor risco de explosões e que, além de elevar a água, poderia elevar cargas. Sua máquina 

foi um sucesso na Europa durante o século XVIII. (...) 

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/~leila/vapor.htm 



a) pioneirismo inglês na Revolução Industrial não pode ser relacionado com os 

acúmulos de capitais mercantis, uma vez que não tinha colônias. 

b) acordos comerciais garantidos pela Inglaterra com outros países europeus 

atrapalhavam suas finanças, pois ampliava seus custos na navegação.  

c) pioneirismo da Inglaterra foi favorecido, também, pela oferta de trabalhadores 

desempregados nas cidades, expulsos dos campos pelos cercamentos.  

d) Inglaterra não contava com uma situação política interna favorável, 

principalmente pelo fim do parlamento retorno da aristocracia ao poder.  

e) pioneirismo inglês não foi favorecido pela força que a burguesia possuía na 

política, apesar de toda a oposição que sofria do próprio Parlamento.  

 

 

 

Questão 18 

 

  A partir da analise dos textos anteriores e dos conhecimentos sobre a Revolução 

Industrial, afirma-se que a imagem 03 

 

a) mostra os efeitos da Revolução Industrial nos trabalhadores, com aumento da 

especialização e dos salários dos trabalhadores fabris.  

b) contesta o conceito de alienação, pois mostra como os trabalhadores estão 

conscientes da necessidade de contestação da exploração.  

c) critica a alienação do trabalho, uma vez que o uso de tecnologias gerou um 

aumento da produção e necessidade de mão de obra nas fábricas.  

d) ironiza a alienação do trabalho, uma vez que a exploração não é transformada 

em reivindicação por melhores condições de trabalho.  

e) confirma a alienação do trabalhador, que apesar de trabalhar em apenas uma 

posição, recebe um salário igual ao lucro do valor final do produto.  

f)  

 


