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Avaliação Parcial de História – 1ª unidade 
 

Instruções: 
 

1. Sua avaliação consta de 10 (dez) questões de múltipla escolha. 
2. Utilize, apenas, caneta azul ou preta. 
3. Não rasure o quadro de respostas sob pena de anular a questão. 
4. Valor: 2,0 (dois) pontos. 

Obs, mecanografia – favor colocar quadro de respostas. 
 

 
Questão 01: (PL/2018) 
 

   A ética envolve um conjunto de valores morais que guiam a sociedade, mas ela não é só 

composta pelas regras, é algo além disso: a reflexão sobre as mesmas, levando em conta 

se elas tem fundamento ou não. Ética tornou-se uma coisa rara? Como ser honesto no 

mundo onde desonestidade leva longe na carreira política? 

     Na sociedade atual, conviver tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil de ser 

realizada. A cada mínima ação que é praticada no dia-a-dia, um pouco da intolerância com o 

outro é demonstrado. O filósofo Baruch Spinoza diz que o fato de gostar ou não vem de uma 

“energia” interna que aumenta sua potência ou diminui à medida que se gosta ou não de 

algo, apesar disso são as pessoas que decidem ser tolerantes ou não. Ser tolerante é 

aceitar um elemento contrário aos seus ideais. É óbvio que os padrões morais se adéquam 

às diversas culturas espalhadas no mundo, o que acaba gerando divergências e guerras 

entre povos. 

 

     O preconceito baseia-se em ideias, opiniões pré-concebidas sobre algo, isso está 

arraigado em várias culturas e de várias formas diferentes, na maioria como preconceitos 

nefastos, como: racismo, nazismo, fundamentalismo e etc. Um caso bastante conhecido é o 

do grupo Al-Qaeda, fundamentalistas extremos que, ao quebrar regras éticas mundiais, 

O  S e n h o r  t e  a b e n ç o e  e  t e  g u a r d e  v o l t e  p a r a  t i  a  S u a  f a c e  e  t e  d ê  a  P a z !
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“compraram” briga com governos poderosos, pois mataram e cometeram várias outras 

barbaridades contra crianças, mulheres, homens e idosos. 

     Se quisermos conviver em plena harmonia, deve haver respeito pelo diferente, mesmo 

que isso signifique se afastar dos nossos conceitos por um momento. E, apesar de obtermos 

um pequeno paradoxo, não tolerar a falta de ética é crucial, pois a liberdade do ser humano 

de se expressar é totalmente apoiada, desde que não interfira na liberdade ética de outros. 

 
Maria Guida e Rute Soares - 2º B 

 
 
 
A interpretação do texto permite afirmar que as autoras 
 
a) apoiam a defesa da intolerância como forma de combater o discurso fundamentalista, 
facilitando a convivência social. 
b) enxergam na diversidade a culpa pelo clima de aceitação das divergências, embora seja 
impossível se manter honesto no cenário atual 
c) defendem que para exercitar a tolerância é necessário aceitar ideias opostas, respeitando 
o que é diferente de nós. 
d) compreendem que a ética valoriza discursos dogmáticos e, como tal, deve ser combatida 
no mundo atual. 
e) ignoram o contexto contemporâneo, caracterizado por conflitos entre etnias diferentes, 
relativizando práticas de ódio comuns hoje. 
 

 
 
Questão 02: (PL/2018) 

 
     Maria Guida e Rute Soares afirmam que o preconceito baseia-se em ideias, opiniões pré-
concebidas sobre algo e que isso está arraigado em várias culturas e de várias formas 
diferentes, na maioria como preconceitos nefastos, como: racismo, nazismo, 
fundamentalismo e etc. 
 
Sobre o racismo citado, considere o texto a seguir.  
 

Lázaro Ramos - “Aulas de História do Brasil: é disso que precisamos!” 
Em entrevista por telefone, Lázaro Ramos fala sobre o sucesso de “Mister Brau”, a experiência de 

interpretar Martin Luther King e a crise política do País. 

Marcelo Pinheiro  24/10/2015  

 
   A primeira edição de Brasileiros, publicada em julho de 2007, tinha você na capa e tratava do preconceito no 
Brasil. Nesses oito anos, você acha que houve avanços sobre a discussão?  
 
        Pensar sobre isso é um exercício difícil, mas acho que merecem destaque os benefícios que as cotas 
trouxeram. Elas abriram – e abrirão – espaço para uma galera que vem com um novo pensamento, uma nova 
formação e, espero e torço eu, um novo engajamento político. As cotas foram muito importantes, mas mesmo com 
elas ainda é pequena, por exemplo, a diversidade de cursos escolhidos por negros nas universidades. Há também 
milhões de pessoas que ascenderam socialmente à chamada “Nova Classe C” e – acho que temos de dar nome aos 
bois – a maioria desses brasileiros é negra. Esse também foi um passo fundamental. Mas há grandes mudanças que 
ainda não aconteceram. No Brasil, negros ainda são as maiores vítimas de homicídio, negros ainda ocupam 
pouquíssimos postos de comando. Na política, quase não há representatividade para o tamanho da população que, 
nós negros, somos. 

http://brasileiros.com.br/2015/10/aulas-de-historia-brasil-e-disso-que-precisamos/
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http://brasileiros.com.br/2015/10/aulas-de-historia-brasil-e-disso-que-precisamos/ 

 

  Com base na interpretação do fragmento da entrevista acima, o ator soteropolitano Lázaro Ramos 

 

a) minimiza a importância da instituição do sistema de cotas no Brasil, atribuindo o preconceito étnico-

racial à ascensão da “nova classe C”.  

b) reconhece os efeitos positivos do sistema de cotas no Brasil, ao tempo que ‘reivindica’ maior 

inserção dos negros nas esferas político-administrativas de poder. 

atribui a pouca representatividade política dos negros a fatores de ordem biológica e social que não 

podem ser resolvidos por meio do sistema de cotas. 

c) critica as restrições impostas pelo sistema de cotas aos negros, que inibem a procura de cursos em 

certas áreas do conhecimento nas universidades. 

d) denuncia o genocídio da população negra no país, embora tal prática não tenha qualquer relação 

com a exclusão social e sim com a crise econômica que assola o Brasil.  

e) atribui a pouca representatividade política dos negros a fatores de ordem biológica e social que não 

podem ser resolvidos por meio do sistema de cotas. 

 

 

 
Questão 03: (UNESP 2012/adaptada) 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O artigo citado aborda a relação entre as tendências culturais politicamente corretas e os 
preconceitos.  
 

 
   O clima do “politicamente correto” em que nos mergulharam impede o raciocínio. Este 
novo senso comum diz que todos os preconceitos são errados. Ao que um amigo observou: 
“Então vocês têm preconceito contra os preconceitos”. Ele demonstrava que é impossível 
não ter preconceitos, que vivemos com eles, e que grande quantidade deles nos é útil. Mas, 
afinal, quais preconceitos são pré-julgamentos danosos? São aqueles que carregam um 
juízo de valor depreciativo e hostil. Lembre-se do seu tempo de colégio. Quem era alvo dos 
bullies? Os diferentes. As crianças parecem repetir a história da humanidade: nascem 
trogloditas, violentas, cruéis com quem não é da tribo, e vão se civilizando aos poucos. 
Alguns, nem tanto. Serão os que vão conservar esses rótulos pétreos, imutáveis, muitas 
vezes carregados de ódio contra os “diferentes”, e difíceis (se não impossíveis) de mudar.  

 
(Francisco Daudt. Folha de S.Paulo, 07.02.2012. Adaptado.)  
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  Com base no texto, pode-se afirmar que a superação dos preconceitos que induzem 
comportamentos agressivos depende 
 
 a) da capacidade racional de discriminar entre pré-julgamentos socialmente úteis e 
preconceitos disseminadores de hostilidade.  
b) de uma assimilação integral dos critérios “politicamente corretos” para representar e julgar 
objetivamente a realidade. 
c) da construção de valores coletivos que permitam que cada pessoa diferencie os amigos e 
os inimigos de sua comunidade.  
d) de medidas de natureza jurídica que criminalizem a expressão oral de juízos 
preconceituosos contra integrantes de minorias.  
e) do fortalecimento de valores de natureza religiosa e espiritual, garantidores do amor ao próximo e da 
convivência pacífica. 
 
Questão 04: (PL/2018) 
 

 

 

 
 

   A interpretação das charges, associada aos conhecimentos sobre a Independência do Brasil nos 

permite concluir que o(a) 

 

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

contraposição ao que ocorreu na América espanhola. 

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

revolucionário e acentuadamente elitista. 

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

Inglaterra e teve caráter excludente e reformista. 
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d) o movimento separatista do Brasil, assim como aconteceu no Haiti, teve intensa participação de 

escravos e libertos, embora liderados pela elite. 

e) citada separação política foi seguida de transformações substanciais na estrutura social do novo país, 

a exemplo do fim da escravidão. 

 

 
Questão 05: (Enem 2012) 

 
Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários 

prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias 

na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite 

das Garrafadas, durante os quais os “brasileiros”apagavam as fogueiras “portuguesas” e atacavam as casas 

iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas.  

 

VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008 (adaptado). 

 

Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, 

a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela 

  

a) estímulos ao racismo. 

b) apoio ao xenofobismo. 

c) críticas ao federalismo. 

d) repúdio ao republicanismo. 

e) questionamentos ao autoritarismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 06: (PL/2018) 
  

 

Gastos de Dona Iris com resorts, restaurantes e até motel são iguais ao 

escândalo dos jatinhos da FAB.  
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Goiânia, Goiás, Imprensa  6 de julho de 2013 por goias24horas 

 

Enquanto a mídia nacional levantou a questão dos voos de políticos em jatinhos da FAB – e eles 

acabaram obrigados a ressarcir os custos das viagens –, a imprensa goiana permanece calada sobre um 

escândalo parecido: os gastos da deputada federal dona Iris Araújo, por conta da verba indenizatória 

(dinheiro público, portanto) da Câmara dos Deputados. 

Basta consultar a prestação de contas que a própria dona Iris entregou à Câmara. Os dados estão 

disponibilizados na internet, com documentos comprovando que a deputada fez turismo por todo o 

país e pagou hotéis de luxo, restaurantes sofisticados e até um motel, em Brasília, com recursos do 

Tesouro nacional. 

A verba indenizatória existe para cobrir as despesas do exercício do mandato parlamentar dos 

deputados e senadores. No caso de dona Iris, não há como relacionar uma estadia em um resort 

“romântico” em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, com qualquer atividade oficial inerente a um 

integrante do Congresso Nacional. 

Pior: muitos dos gastos foram feitos por dona Iris em pleno recesso parlamentar, como as diárias no 

Pérola Búzios Design Hotel, que foram pagas em janeiro de 2010 – quando a Câmara dos Deputados 

fechou as portas e os parlamentares entram em férias. 

A situação descrita no texto, associada aos conhecimentos sobre o tema, nos permite afirmar que o (a) 

a) Estado brasileiro estabelece critérios rígidos de controle do uso da verba pública, garantindo a 

eficiente aplicação dos recursos destinados aos parlamentares no exercício da função. 

b) caso exposto caracteriza a não distinção entre a esfera pública e a esfera particular, por 
parte dos governantes e administradores públicos, o que reflete um Estado patrimonialista. 

c) federalismo, nos termos que a lei determina, impede o desvio de dinheiro público, além de garantir 

absoluto controle na prestação de contas do uso da verba indenizatória.  

 

 

d) situação descrita denuncia a prática do nepotismo, proibida por lei, embora esteja enraizada na 

administração pública, em todas as esferas de poder e nas administrações regionais. 

e) utilização indevida da verba indenizatória pela parlamentar pode ser explicada pela ausência de 

critérios claros para que se garanta o fiel cumprimento da quantia destinada aos gabinetes. 

 

http://goias24horas.com.br/categoria/goiania/
http://goias24horas.com.br/categoria/goias/
http://goias24horas.com.br/categoria/imprensa/
http://goias24horas.com.br/12509-gastos-de-dona-iris-com-resorts-restaurantes-e-ate-motel-sao-iguais-ao-escandalo-dos-jatinhos-da-fab/
http://goias24horas.com.br/author/goias24horas/
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Questão 07: (Enem 2010) 

 

Após a abdicação de D. Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises: as diversas forças 

políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito 

de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do 

governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos 

"barões do café", para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. 

 

O contexto do Período Regencial foi marcado 

a) por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. 

b) por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. 

C) pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. 

d) pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos "barões do café". 

e) pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas 

realidades sociais. 

 

 

 
Questão 08: (PL 2018) 
 

 
.paginadahistoria.com.br/uploads/historia_brasil/18.03-lei-de-terras 

 

    A charge acima ironiza os efeitos da Lei de Terras, adotada em 1850, durante o Segundo Reinado. 

Entres esses efeitos, podemos destacar 

 

a) o aumento do preço dos escravos no mercado nacional. 

b) o acesso à terra pelos imigrantes e ex-escravos. 

c) o fortalecimento do sistema de sesmarias.  

d) o combate aos latifúndios e às doações de terras. 

e) a concentração da propriedade nas mãos de uma minoria. 
 

 

 
Questão 09: (Pucsp/adaptada) 
 
    "A enorme visibilidade do poder era sem dúvida em parte devida à própria monarquia com suas pompas, seus rituais, 

com o carisma da figura real. Mas era também fruto da centralização política do Estado. Havia quase unanimidade de 
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opinião sobre o poder do Estado como sendo excessivo e opressor ou, pelo menos, inibidor da iniciativa pessoal, da 

liberdade individual. Mas (...) este poder era em boa parte ilusório. A burocracia do Estado era macrocefálica: tinha cabeça 

grande mas braços muito curtos. Agigantava-se na corte mas não alcançava as municipalidades e mal atingia as províncias. 

(...) Daí a observação de que, apesar de suas limitações no que se referia à formulação e implementação de políticas, o 

governo passava a imagem do todo-poderoso, era visto como o responsável por todo o bem e todo o mal do Império."  

 

Carvalho, J. Murilo de. TEATRO DE SOMBRAS. Rio de Janeiro, IUPERJ/ Vértice, 1988. 

  

   O fragmento acima se refere ao II Império (ou II Reinado) brasileiro, controlado por D. Pedro II e 

ocorrido entre 1840 e 1889.  

 

  Do ponto de vista político, o II Império pode ser representado como 

 

 a) palco de enfrentamento entre liberais e conservadores que, partindo de princípios políticos e 

ideológicos opostos, questionaram, com igual violência, essa aparente centralização indicada na 

citação acima e se uniram no Golpe da Maioridade. 

 b) jogo de aparências, em que a atuação política do Imperador conheceu as mudanças e os momentos 

de indefinição acima referidos - refletindo as próprias oscilações e incertezas dos setores sociais 

hegemônicos -, como bem exemplificado na questão da Abolição.  

c) cenário de várias revoltas de caráter regionalista - entre elas a Farroupilha e a Cabanagem - devido à 

incapacidade do governo imperial controlar, conforme mencionado na citação, as províncias e regiões 

mais distantes da capital.  

d) universo de plena difusão das ideias liberais, o que implicou uma aceitação por parte do Imperador 

da diminuição de seus poderes, conformando a situação apontada na citação e oferecendo condições 

para a proclamação da República.  

e) teatro para a plena manifestação do poder moderador que, desde a Constituição de 1824, permitia 

amplas possibilidades de intervenção políticas para o Imperador - daí a ideia de centralização da 

citação - e que foi usado, no Segundo Reinado, para encerrar os conflitos entre liberais e socialistas. 

 

 
Questão 10 (PL/2018) 

 

 

  Este ano, o carnavalesco Jack Vasconcelos, da Escola de Samba 
Paraíso do Tuiuti, viu nos 130 anos da Lei Áurea uma chance de 
questionar a abolição da escravatura com o enredo “Meu Deus, Meu 
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Deus, está extinta a escravidão?”, grafado desta forma, com a 
interrogação. 

O contexto da Abolição foi marcado 
 
a) pela adoção de medidas reparadoras do governo em relação aos libertos, a exemplo da 
indenização dos ex-cativos. 
b) por movimentos de contestação ao centralismo de D. Pedro I, motivo pelo qual a 
libertação dos escravos se deu. 
c) por pressões de origem externa, notadamente da Inglaterra que, por questões 
humanitárias, exigia o fim da escravidão no Brasil. 
d) pela libertação dos escravos, embora, sem a adoção de atos que garantissem a inserção 
social dos mesmos, largando-os à própria sorte. 
e) por um conjunto de garantias que consolidaram efetivamente os efeitos da lei assinada 
em 1888 pela Princesa Isabel.  
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