31. (UFRGS-2003/1) Principal governante do primeiro império babilônico, o rei Hamurábi (1792-1720

a.C.) destacou-se pelas conquistas territoriais e pela forma de administração dos territórios
conquistados. Em seu legado, podemos incluir a
(A) construção de um complexo conjunto arquitetônico em seu palácio em suntuoso, conhecido
como Os Jardins Suspensos da Babilônia.
(B) criação de um sistema coerente de escrita para ser utilizada nos cultos religiosos praticados no
império, denominada acádica-cuneiforme.
(C) fixação, por escrito, dos costumes jurídicos num dos primeiros códigos de leis de que se tem
notícia, o Código de Hamurábi.
(D) organização de um exército permanente, composto por guerrilheiros profissionais assalariados,
armados com equipamento de ferro.
(E) realização da célebre Torre de Babel, construção de altura descomunal, mencionasa no Artigo
Testamento.

32. (UFRGS-2003/1) Observe a ilustração abaixo.

Asterix. São Paulo: Record, 1995.

O assunto tratado na revista em quadrinhos da qual foi extraída a tira acima diz respeito à relação
entre romanos e
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

germanos, no século IV d.C.
gauleses, no século I a.C.
anglo-saxões, no século II d.C.
estruscos, no século IV a.C.
gregos, no século I d.C.

33. (UFRGS-2003/1) No final da Idade Média, nas cidades do Ocidente, os ofícios eram organizados por

associações profissionais com forte influência nas atividades econômicas e nas formas de sociabilidade
urbanas.
Leia as afirmações a seguir as Corporações de Ofício.
I-

As primeiras associações profissionais começram a surgir desde o século IX; eram congregações
com forte influência religiosa e tinham por objetivo o auxílio mútuo entre os membros.
II- Na baixa Idade Média, eram em geral controladas por um colegiado pelos Mestres de Ofício, os
quais fiscalizavam o respeito aos regulamentos corporativos, excluindo das decisões os artifíces
menos qualificados.

III- Seus estatutos previam o controle do tipo de matéria-prima utilizada na produção, a quantidade e
a qualidade dos produtos, o preço e as condições de venda das mercadorias, com o fim de evitar
a concorrência.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

34. (UFRGS-2003/1) Observe o gráfico abaixo.
EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA DA EUROPA NA IDADE MÉDIA
(em milhões de habitantes)
Ano
População

200
24,1

400
20,1

600
16,3

800
18,0

1000
22,1

1100
25,85

1200
34,65

1300
50,35

1400
35,4

1500
48,45

FRANCO JR, Hilário. A Idade Média: nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 1986.

Contextualizando historicamente os dados apresentados, considere as afirmações que seguem.
III-

A população total da Europa manteve-se estável al longo dos séculos da Idade Médica.
O decréscimo populacional da Alta Idade Média esteve relacionado com a grise estrutural
responsável pela desagregação do Império Romano e a germinação do feudalismo.
III- O acréscimo populacional notado entre os séculos XI e XIII coincide com o momento de apogeu
do feudalismo, do renascimento urbano e de expanção econômica do Ocidente.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

35. (UFRGS-2003/1) Entre os séculos XVI e XVII, assiste-se ao nascimento da ciência moderna, na qual
os estudiosos se valeram da razão para descobrir e explicar os fenômenos universais e as leis da
natureza.
São citados, abaixo, cinco importantes autores desse período e, a seguir, obras de quadro deles.
Assinale na parênteses os números correspondentes aos respectivos autores.
IIIIIIIVV-

Blaise Pascal
Galileu Galilei
Isaac Newton
Johanes Kepler
Nicolau Copérnico

( ) Autor de Princípios matemáticos da filosofia natural, propôs uma explicação racional para a lei
de atração dos planetas, além de estudar a mecânica celeste e as propriedades da luz,
importantes para o desenvolvimento da Física.

( ) Autor de Nova astronomia, baseou-se no método comparativo para comprovar que os
movimentos dos astros celestiais são elípticos, e não circulares, como até então se pensava.
( ) Autor de Diálogos sobre os dois princípios máximos do mundo, aprimorou a teoria heliocêntrica,
baseando-se na combinação do método indutivo experimental e no cálculo dedutivo.
( ) Autor de Sobre a revolução do orbe celestre, apresentou um novo sistema cosmológico, cujo
postulado, “a Terra move-se em torno do Sol”, se opunha ao princípio básico do sistema
cosmológico de Ptolomeu.
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III - IV - II - V.
II - V - I - III.
V - I - IV - III.
I - V - III - IV.
IV - III - II - I.

36. (UFRGS-2003/1) Leia o texto que segue.
“O Império Português é um dos maiores enigmas da história. Por volta de 1480, os Portugueses
tinham atingido o extremo sul da costa africana e, ao mesmo tempo, atravessado a imensidão do
Atlântico para colonizarem os Açores; é provável que, nessa altura, os seus intrépidos pescadores,
juntamente com os bascos e bretões, estivessem já instalados nos mares cheios de rocha e de peixe
da Terra Nova. A Índia e a América pareciam destinadas a pertencer-lhes; na verdade, se os
Portugueses tivessem dado ouvidos a Colombo, teriam domínio sobre os três continentes antes de
qualquer outra nação da Europa. Colombo e a Espanha negaram-lhes o que a sorte parecia Ter-lhes
destinado; mesmo assim, em meados do século XVI, os Portugueses dominavam uma porção do
mundo e do comércio superior a qualquer outro país.”
Adaptação de: PLUMB J.H. Introdução.
In: BOXER, C.R. O Império Colonial Português (1415-1825). Lisboa: Edições 70, 1981.

Considere as afirmações abaixo sobre o império Português ao longo dos séculos XVI a XIX.
I-

Foi caracterizado principalmente pela existência de um mercado ultramarino de fundamental
importância para a manutenção de suas estruturas sociais e econômicas, orientado por práticas
do antigo regime.
II- Caracterizou-se pela expansão e conquista de novos territórios que permitiriam à Coroa
portuguesa atribuir ofícios e cargos civis e militares, conceder privilégios comerciais a indivíduos e
grupos e, assim, reproduzir as redes de hierarquia existentes desde o Reino.
III- Apresentou uma precária articulação entre as diversas e distintas sociedades que o constituíam,
parecendo tão-somente uma colcha de retalhos comerciais, em que as diversas áreas imperiais
estavam submetidas às regras do livre mercado.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

37. (UFRGS-2003/1) Ao substituir o sistema das capitanias hereditárias vigente no Brasil pelo governo
geral em 1548, o rei D. João III

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extinguiu todas as capitanias.
manteve a autonomia administrativa dos donatários.
integrou a região platina nos domicílios lusitanos.
instituiu um governo tripartido.
transferiu a capital da colônia para a cidade do Rio de Janeiro.

38. (UFRGS-2003/1) O Concílio Trento (1563) organizou a reação católica, ou Contra-Reforma, definindo

alguns pontos fundamentais da moral católica. As medidas adotadas da doutrina cristã frente ao
aparecimento e crescimento das igrejas protestantes no século XVI.
Quais das medidas abaixo constituíram pontos fundamentais da Contra-Reforma?
I-

A afirmação da Tradição, ou seja, as interpretações dos padres da Igreja, papas e concílios, que,
juntamente com as Escrituras, constituíam os fundamentos da fé cristã.
II- A reorganização do Tribunal da Inquisição ou Santo Ofício na Itália, que ficou encarregado de
combater a Reforma, e a redação de um Índex, catálogo de livros de leitura proibida aos fiéis.
III- A confirmação dos dogmas e práticas rituais católicas, tais como: a presença real de Cristo na
Eucaristia, a salvação pela fé e boas obras, e os sete sacramentos, além do culto à Virgem e aos
santos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

39. (UFRGS-2003/1) Assinale a alternativa que identifica as principais características da política
econômica adotada pela Espanha na administração de seus domínios na América.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

matalismo - balança comercial favorável - escambo
balança comercial favorável - colonialismo - escambo
metalismo - colonialismo - monopólio comercial
livre comércio - industrializado - colonialismo
balança comercial favorável - escambo - industrialismo

40. (UFRGS-2003/1) No chamado período colonial, a apropriação na região platina provocou confrontos

entre portugueses e espanhóis. Relacionados com esses confrontos, foram constituídos, entre outros,
os fortes abaixo.
I- Santa Tecla, no atual município de Bagé
II- Jesus Maria José, na barra do Rio Grande
III- Santa Tereza, ao sul do Chuí
IV- Anhatomirim, na linha do mesmo nome
Quais dessas condições foram determinadas pelo governo espanhol?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
III e IV.
II, III e IV.

41. (UFRGS-2003/1) Em 1750, em virtude do Tratado de Madri, de 13 de janeiro, o governo

metropolitano de Lisboa ordenou ao então governador de Santa Catarina, Manuel Escudeiro de Souza,
que mandasse para o Rio Grande do Sul, particularmente para o povoado da Lagoa do Viamão, o
Porto do Dorneles, uma leva de casais a chegar os primeiros “casais de número” que ficaram
arranchados às margens do Guaíba.
Considere as afirmações abaixo a respeito dos imigrantes açorianos que chegaram ao Continente do
Rio Grande no século XVIII.
I-

Eles foram enviados com a finalidade inicial de fixar e povoar a fronteira missioneira, na região
Noroeste, fato jamais consumado diante da eclosão da Guerra Guaranífica.
II- Houve grande demora em regularizar a sua situação fundiária, devido aos conflitos de fronteiras
existentes entre as Coroas ibéricas nessa região.
III- As dificuldades enfrentadas por eles nos primeiros anos após o desembarque e a sua situação
muito precária determinaram o fracasso dessa iniciativa povoadora.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

42. (UFRGS-2003/1) “O dia mais feliz da minha vida será aquele em que o útimo rei for enforcado nas
tripas do último padre.”

Essa frase, atribuída ao filósofo francês Voltaire, diz respeito
(A) à fase da Revolução Francesa conhecida como Terror, de outubro de 1793 a julho de 1796.
(B) à Declaração dos Direitos do Homem, em agosto de 1789, cuja principal ênfase era o
anticlericalismo.
(C) à execução de Luís XVI em janeiro de 1793, tendo sido o principal argumento para a sua
condenação à pena capital.
(D) ao clima intelectual de profundas críticas ao Antigo Regime que caracterizava o Iluminismo.
(E) à instalação do Diretório, em setembro de 1795, o qual se caracteriza pela radicalição do
processo revolucionário.

43. (UFRGS-2003/1) O processo de descolonização latino-americano no século XIX não foi linear e não se
desenvolveu de maneira uniforme.

Considere as seguintes afirmações relativas a esse processo.
I-

No Brasil, a abertura dos portos às nações amigas foi decisivo para o posterior rompimento
político com Portugal.
II- Na América hispânica, as medidas tomadas por Fernando VII refrearam o movimento
emancipacionista em algumas regiões.
III- Na região platina, as invasões inglesas foram fator de aglutinação em prol da independência.
Quais estão corretas?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

44. (UFRGS-2003/1) Na primeira metade do século XIX, a Ásia Oriental era um importante mercado

consumidor de produtos europeus e fonte de fornecimento de matérias-primas. Tal expansão
imperialista foi concretizada mediante o estabelecimento de tratado comerciais, pressão política e
expedições armadas.
Considere as afirmações abaixo sobre as relações da Inglaterra com a Ásia.
I-

A diminuição na Índia ganhou amplitude e despertou a reação armada conhecida como Guerra
dos Cipaios, ocorrida entre 1857 e 1859.
II- Na China, a destruição de um carregamento inglês de ópio em 1840 foi seguida de uma
expedição naval que, após bombardear Nanquim, impôs um tratado pelo qual a Inglaterra
obteve, entre outras vantagens, o controle de Hong Kong e a abertura de vários portos ao
comércio.
III- Os ingleses controlavam várias regiões próximas da China e da Índia, como a Birmânia, o Tibete
e o Afeganistão, dominando do Mar Vermelho ao Oceano Índico.
IV- Após 1860, o domínio inglês na China ficou seriamente abalado devido à eclosão de movimentos
contestatórios de inspiração religiosa e tradicionalista, como a Revolta dos Karidjitas, o
movimento dos Taipings e a Rebelião dos Boxers.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

45. (UFRGS-2003/1) A respeito das rebeliões que ocorreram no período regencial brasileiro, leia o
documento abaixo.

“Aos 12 do mês de setembro de 1836, no acampamento volante da costa do rio Jaguarão, achandose a brigada em grande parada, estando o coronel comandante da mesma, Antônio de Souza Neto,
oficiais e oficiais inferiores que subscrevem, por unânime vontade destes e da tropa dita, foi
declarado que: - a província se constitui livre e independente, com o título de República RioGrandense, não só por ter todas as faculdades para se representar entre as demais nações livres do
universo, senão também obrigada pela prepotência do Rio de Janeiro, que por tantas vezes tem
destruído seus filhos, ora deprimindo sua honra, ora derramando seu sangue e finalmente
desfalcando-o de suas rendas públicas. Por todos os motivos que se declararão na próxima reunião
da Assembléia Nacional constituinte e legislativa, protestam ante o Ser Supremo do Universo não
embainhar suas espadas, e derramar todo o seu sangue, antes de retroceder de seus princípios
políticos, proclamados na presente declaração.”
Adaptação de: SPALDING, Walter. Farrapos. Porto Alegre: Sulina, 2. Ed., s.d.

Considere as seguintes afirmações sobre esse documento e a conjuntura histórica em que ele foi
produzido.

I-

Os militares que subscreveram o documento alegavam que o império oprimia economicamente
o Rio Grande do Sul.
II- documento expressava a opinião generalizada dos habitantes da província, que sempre
manifestaram desejos separatistas e não mantinham relações econômicas e políticas
importantes com o Império.
III- documento confirmava a proclamação de independência feita por Neto, no dia 11 de setembro
de 1836.
IV- Entre os rio-grandenses predominavam sentimentos republicanos e igualitários, que os
impediam de pertencer a uma nação que optara pela forma monárquica de governo.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.
II, III e IV.

46. (UFRGS-2003/1) Leia o texto que segue.
“Aprovado na Câmara a 3 de setembro, o projeto tornou-se a lei 601 de 18 de setembro de 1850, a
chamada Lei de Terras, que pouco divergia da versão do Senado. [...] a lei estabelecia ainda a venda
de terras em hasta pública à vista e a preços mínimos que variavam de meio real a dois réis por
braça quadrada, de acordo com o terreno; criava comissários especiais para extremar as terras do
domínio público e previa a criação de uma Repartição Geral de Terras Públicas.”
CARVALHO, José Murilo. Teatro de Sombras: a política imperial. São Paulo: Vértice; Rio de Janeiro:
IUPERJ, 1988.
É correto afirmar que a Lei de Terras foi sancionada em um contexto de
(A) grande endividamento do Império diante dos gastos com a imigração, pois a receita gerada pela
comercialização das terras visava cobrir esses custos.
(B) preocupação com as condições de acesso fácil à propriedade fundiária para a população em geral.
(C) percepção do término do tráfico negreiro visando atrair os recursos antes destinados à aquisição
de escravos para os cofres do Império.
(D) percepção, pela elite agrária, do andamento da questão da escravidão e da imigração,
determinando o interesse dessa elite no estatuto da propriedade rural.
(E) entendimento, por parte dos proprietários, de que os conflitos agrários decorriam da falta de
demarcação das terras interiores.

47. (UFRGS-2003/1) Leia o texto que segue.
“A mais longa, mais sanguinolenta e mais destrutiva das guerras que assolam a América do Sul no
século XIX foi a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, que começou com a declaração
de guerra pelo Paraguai em primeiro lugar ao Brasil e depois à Argentina, seguida por uma invasão
de territórios desses dois países, e acabou por se tornar uma guerra travada entre Brasil, Argentina
e Uruguai para a destruição do Paraguai.”

BETHEL, Leslie. A Guerra do Paraguai. História e historiografia. In: MARQUES, Maria E. C. Magalhães (org). A Guerra do Paraguai
130 anos depois. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1995.

Quanto às causas da maior guerra que assolou a América do Sul no século XIX, é correto afirmar
que
(A) o poderio militar e econômico do Paraguai determinou a eclosão da Guerra, que procurava deter
o vertiginoso crescimento desse país.
(B) o Império do Brasil participou da Guerra, pois o Paraguai representava uma séria ameaça à sua
soberania nacional.
(C) a Inglaterra procurou evitar ou, pelo menos, retardar ao máximo a eclosão desse conflito.
(D) a Guerra foi o resultado de velhas rivalidades platinas e do processo de formação dos estados
nacionais na região.
(E) a opinião pública dos países integrantes da Tríplice Aliança sempre foi favorável à Guerra em
todas as suas fases.

48. (UFRGS-2003/1) Leia o texto abaixo.
“Rio Branco defendia seu projeto, argumentando que oferecia a mais razoável e moderada de todas as
soluções. Visava a restabelecer a tranquilidade pública e a prosperidade ameaçada, e, sobretudo, a
restaurar a confiança dos proprietários que não podiam continuar na incerteza que viviam,
aterrorizados pelos espectro da abolição. A resistência à mudança, argumentativa ele, teria o feito de
instigar o descontentamento público, a tal ponto que uma medida conciliatória já não seria mais
aceitável. O projeto oferecia grandes vantagens aos proprietários: condenava a escravidão a
desaparecer a longo prazo, sem abalo para a economia, dando aos proprietários bastante tempo para
se acomodarem sem dificuldades à nova situação. E o que era ainda mais importante: respeitava o
direito de propriedade.”
Adaptado de: COSTA, Emilia Viotti da. A abolição. São Paulo: Global, 1982.

No século XIX, no Império do Brasil, foram debatidos e aprovados muitos projetos relacionados à
questão da escravidão. A qual medida o texto acima se refere?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

À Lei do Ventre Livre.
Ao Bill Aberdeen.
À Lei dos Sexagenários.
À Lei Eusébio de Queiróz.
À Lei Áurea.

49. (UFRGS-2003/1) Em 1910, eclodiu no México um movimento revolucionário de grandes proporções.
Sobre ele, considere as seguintes afirmações.
I-

Foi inspirado pelas idéias anarquistas e socialistas trazidas pelos imigrantes europeus, que
inauguraram as organizações operárias nas cidades industrializadas.
II- Teve como principal expressão popular as demandas de terras pelos camponeses, cujos principais
líderes foram Emiliano Zapata e Francisco Villa.
III- Foi desencadeado contra a ditadura de Portifírio Díaz, a qual beneficiava a oligarquia fundiária
mexicana e o imperialismo norte-americano e excluía a participação de outros gurpos sociais.
IV- Teve como resultado a manutenção dos grandes latifúndios agrários e a migração da massa de
camponeses para os centros urbanos.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas II e IV.

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

50. (UFRGS-2003/1) Entre as revoluções que eclodiram em diversos pontos do mundo, no decorrer do
século XX, destacam-se as abaixo citadas.
1.
2.
3.
4.
5.

Revolução
Revolução
Revolução
Revolução
Revolução

Cubana
Chinesa
Sandinista
Russa
do Cravos

A seqüência cronológica correta dessas revoluções é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3
4
2
4
5

-

4
2
5
1
1

-

2
1
3
5
4

-

1
5
4
2
3

-

5.
3.
1.
3.
2.

51. (UFRGS-2003/1) Considere os seguintes dados.
I-

O autoritarismo e as perseguições políticas aliados à censura que obscurecia a expressão crítica e
intelectual no Brasil.
II- As campanhas nacionalistas, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda e do Instituto
Nacional do Livro.
III- A criação da Petrobrás, encarregada de promover a autonomia energética do país.
IV- A centralização das informações através do Sistema Nacional de Informações.
Quais deles caracterizam o Estado Novo (1937-1945)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.
I, III e IV.

52. (UFRGS-2003/1) A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) apresentou maior amplitude em relação à

guerra anterior; e as operações militares e bélicas estenderem-se à Ásia e à Oceania, envolvendo
ainda ações navais no litoral das Américas.
Considere as afirmações abaixo sobre as operações realizadas durante esses anos.
I-

O êxodo do desembarque maciço de soldados na Normandia, em 1944, articulado com um ataque
dos aliados à frente Ocidental, alterou o rumo da guerra em favor destes.
II- O grande bombardeio aéreo de Londres, realizado pela Luftwaffe, facilitou as condições para o
ofensiva marítima que resultou na invasão dessa cidade pelas forças do Eixo.
III- O ataque pelo Japão à base norte-americana de Pearl Harbor, em 1941, marcou a entrada
definitiva dos Estados Unidos na Guerra e conferiu proporções mundiais ao conflito.
Quais estão corretas?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

53. (UFRGS-2003/1) Leia o texto abaixo, relativo ao sistema de atendimento efetuado na rede
McDonald’s, fundada na década de 1940, em Los Angeles, EUA.

“A equipe – três membros cozinham os hambúrgueres, dois preparam o leite batido, dois fazem
batatas fritas, dois temperam e embrulham os hambúrgueres, três outros recebem os pedidos – é
composta de especialistas... O parcelamento das tarefas permite um ganho na produtividade, mas
para isso é necessário uma padronização da escolha. A restrição e simplificação do menu é uma
exigência da rotatividade fabril. Porém, o sucesso da fórmula se explica pela sincronia entre produção
e consumo.”
ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.

Essa descrição refere-se ao sistema de organização de trabalho industrial denominado Taylorismo,
que se baseava na
(A) separação estrita entre operários, especialistas em engenharia, administração industrial e
supervisores técnicos, ficando os produtores responsáveis apenas por uma etapa do processo
produtivo.
(B) organização dos operários em grupos de técnicos especializados, cada um líder com conhecimento
de administração, ficando os grupos responsáveis por todas as etapas do processo produtivo.
(C) preparação organizada da matéria-prima por operários distribuídos em pequenos grupos, e na
distribuição do produto acabado por especialistas.
(D) ocupação de todas as etapas do processo produtivo por técnicos com bom conhecimento e
experiência profissional, e na distribuição do produto acabado por um grupo especialmente
preparado para tal fim.
(E) rígida separação entre o planejamento e a execução do trabalho, ficando os trabalhadores
responsáveis pela execução de tarefas simplificadas e cronometradas.

54. (UFRGS-2003/1) A coluna da esquerda, abaixo, cita movimentos contemporâneos que optam pela
luta armada.
Associe adequadamente a coluna da direita com a da esquerda.

IIIIIIIVV-

Hammas
IRA
EZLN
ETA
MNR

( ) Defende a independência
do País Basco, e seu
braço armado tem como
alvo
as
autoridades
espanholas,
sendo
responsáveis por ações
terroristas de repercussão
internacional.
( ) É um movimento dos
componeses de Chiapas,
no
sul
do
México,
inspirado nas propostas
agrárias de Zapata, um
dos
mais
importantes
líderes
da
Revolução
Mexicana de 1910.
( ) É um movimento com
uma história longa de luta
pela independência da
Irlanda do Norte (Ulster),
onde
a
maioria
da
população
é
católica,
contra
a
dominação
exercida pela Inglaterra.

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - V - III.
IV - III - II.
III - IV - V.
V - II - I.
IV - I - II.

55. (UFRGS-2003/1) Em 05 de setembro de 1969, foi editado o Ato Institucional nº 14, o qual alterou o
parágrafo 11 do artigo 150 da Constituição de 1967, passando a vigorar a seguinte redação:

“Não haverá pena de morte, prisão perpétua, de banimento ou confisco, salvo nos casos de guerra
externa, psicológica adversa ou revolucionária ou subversiva, nos termos que a lei determinar [...].”
Essa alteração foi decorrência direta
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da
do
do
da
do

Frente Ampla constituída em 1968.
aumento de ações consideradas subversivas.
assassinato de Carlos Marighella.
eleição do general Arthur da Costa e Silva à presidência da República.
clamor de toda a sociedade civil brasileira.

56. (UFRGS-2003/1) Leia a letra da canção abaixo, de Francisco Santana, composta em 1977.
Saco de Feijão

“Meu deus, mas para que tanto dinheiro
Dinheiro só pra gastar
Que saudade tenho do tempo de outrora
Que vida eu levo agora
Já me sinto esgotado e cansado de pensar
Sem haver uma solução
De que me serve um saco cheio de dinheiro
Pra comprar um quilo de feijão
No tempo do mil-réis e do vintém
Se vivia muito bem
Sem haver reclamações
Eu ia no armazém do seu Manoel
Com um tostão, trazia um saco de feijão
Depois que inventaram o tal cruzeiro
Eu trago um embrulhinho na mão
E deixo um saco de dinheiro.”
Levando em conta os dados apresentados e o contexto da composição, é possível afirmar que
(A) o processo inflacionário teve início no governo de Emílio Garrastazu Médici, devido à Guerra da
Coréia.
(B) oi aumento dos preços se deveu às medidas econ6omico-financeiras tomadas no governo João
Batista Figueiredo.
(C) o aumento dos preços esteve relacionado com o processo inflacionário ocorrido após o “milagre
econ6omico” brasileiro.
(D) a produção agrícola foi prejudicada porque não recebeu incentivos durante o governo de Ernesto
Geisel.
(E) a produção e a comercialização das mercadorias de consumo popular estavam sob o controle
direto da SUNAB.

57. (UFRGS-2003/1) Em alguns dos países abaixo relacionados, o fundamentalismo islâmico tem sido
uma das principais causas de conflito com os Estados Unidos durante a última década.
IIIIIIIVV-

Irã
Afeganistão
Iraque
Arábia Saudita
Paquistão

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e II.
I e III.
II e IV.
I, II e III.
III, IV e V.

58. (UFRGS-2003/1) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações sobre o MERCOSUL.
( ) Enfrenta grandes dificuldades para sua implementação plena, devido à crise econômica que
atualmente atinge a Argentina e o Chile.

( ) É um projeto de União Aduaneira, onde os países signatários (Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai) procuram adequar-se aos atuais rumos da globalização econômica.
( ) Recebe forte apoio dos Estados Unidos, que se mostra favorável aos projetos de união regional,
como, por exemplo, o NAFTA.
( ) Representa a culminação de uma tendência histórica dos países latino-americanos em integrarem
seus processos econ6omicos.
( ) Os países signatários apresentam grandes assimetrias, em relação tanto às respectivas
populações quanto aos seus parques produtivos e seus nível de desenvolvimento.
A seqüência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V - F - V - F - V.
F - V - F - V - F.
V - F - F - F - V.
F - V - F - F - V.
V - V - V - F - F.

59. (UFRGS-2003/1) A América Latina foi o principal laboratório das experiências neoliberais na última

década do século XX. As políticas adotadas por boa parte dos países latino-americanos são o resultado
do Consenso de Washington.
Considere as afirmações abaixo sobre essa situação.
I-

Os resultados positivos obtidos através dessas políticas possibilitam uma ampla aceitação do
ideário do Consenso de Washington junto à maioria da população dos países latino-americanos.
II- subcontinente tornou-se o mais instável do mundo em termos econ6omicos, políticos e sociais,
sendo rebaixado na sua importância no plano mundial, em favor de outras regiões.
III- A América Latina vive e sua maior crise desde os anos 30 do século passado, pois as políticas
adotadas comprometeram violentamente o potencial de crescimento desses países.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

60. (UFRGS-2003/1) No ano de 2002, diversos eventos foram realizados para comemorar o centenário de
nascimento do historiador Sérgio Buarque de Holanda, autor de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os Sertões.
Casa Grande e Senzala.
Raízes do Brasil.
Evolução Política do Brasil.
Evolução do Povo Brasileiro.

Gabarito
31. C
37. D

32. B
38. E

33. E
39. C

34. D
40. A

35. A
41. C

36. C
42. D

43. E
49. B
55. B

44. C
50. B
56. C

45. B
51. A
57. A

46. D
52. E
58. D

47. D
53. E
59. E

48. A
54. B
60. C

