Resolução da Prova de História UFRGS 2003
Questão 31. (C) - A questão faz referência à uma importante civilização mesopotâmica, o
primeiro império babilônico, que deixou como importante legado cultural o Código de Hamurábi,
que regulava boa parte das relações dessa sociedade.
Questão 32. (B) - Asterix, personagem do universo das histórias em quadrinhos, representa
uma importante resistência ao movimento expansionista romano desenvolvida pelos gauleses,
no século I a . C.
Questão 33. (E) - No quadro das transformações econômicas da Baixa Idade Média
encontramos as Corporações de Ofício, associações de artesãos que apresentavam como
objetivos principais o controle da produção e a fiscalização das normas e condutas dos
artesãos da Idade Média.
Questão 34. (D) - A evolução demográfica da Europa na Idade Média apresentada no quadro
demonstra claramente o crescimento demográfico a partir do século IX, com uma queda no
século XIV em função não somente das pestes como também da Guerra dos Cem Anos. Logo,
a primeira afirmativa é incorreta no momento que afirma que a população européia manteve-se
estável.
Questão 35. (A) - O Renascimento Cultural é lembrado na questão resgatando-se os principais
cientistas da modernidade, como Galileu, Newton, Kepler e Copérnico, relacionando-os com
suas principais obras.
Questão 36. (C) - Comentando a formação do Império português, a afirmativa III fica incorreta
quando associa o livre mercado às práticas econômicas mercantilistas, que se orientavam pelo
exclusivismo comercial.
Questão 37. (D) - A cadeira de história do Universitário solicitou um pedido de esclarecimento
à banca da UFRGS por não julgar satisfatória a resposta apresentada como correta.
Questão 38. (E) - A Igreja Católica, através do Concílio de Trento, organizou a reação católica
à Reforma Protestante, reorganizando instituições já existentes (como a Inquisição), criando
novos instrumentos (como o Índex) e, acima de tudo, confirmando todos os dogmas de fé.
Questão 39. (C) - Como “escambo”, “industrialismo” e “livre comércio” não são características
do Mercantilismo espanhol, a única alternativa que contém somente respostas corretas é a C
Questão 40. (A) - O único dos fortes citados fundados por espanhóis foi o de Santa Tecla.
Questão 41. (C) - A afirmativa III está incorreta porque apesar de todas as dificuldades
encontradas pelos açorianos a iniciativa povoadora açoriana obteve sucesso.
Questão 42. (D) - Voltaire foi um representante do Iluminismo francês do século XVIII, escola
filosófica que se caracterizou pelas críticas contundentes à Igreja, à monarquia e ao Antigo
Regime
Questão 43. (E) - A heterogeneidade do processo de colonização da América Latina resultou
em diferentes processos de independência, cada um deles influenciado por conjunturas
específicas.
Questão 44. (C) - As diversas revoltas nacionalistas na China, ao invés de abalar o domínio
inglês como diz a afirmativa IV, acabaram por aprofunda-lo em virtude das sucessivas derrotas
chinesas.

Questão 45. (B) - A afirmativa II está errada pois não era “opinião generalizada dos habitantes
da província” e nem “sempre” os habitantes da província manifestaram desejos separatistas.
Nem todos os riograndenses eram separatistas, e sim uma parte significativa da elite
pecuarista e da burguesia exportadora do charque.
A afirmativa IV também erra ao passar a idéia que a proposta separatista dos farroupilhas era
em função do governo brasileiro ser uma monarquia, quando o o principal motivo foi a
intransigência do governo central em atender as reivindicações gaúchas.
Questão 46. (D) - Na verdade, a elite brasileira estava preocupada com a possibilidade dos
negros e imigrantes se apropriarem das terras. Com a referida lei, dificilmente ex-escravos ou
imigrantes teriam dinheiro suficiente para a aquisição de terras.
Questão 47. (D) - Tem-se a considerar ainda, que após as independências na América Latina,
as fronteiras não estavam bem definidas bem como o direito ao uso dos rios da bacia platina.
Além disso, havia o interesse inglês em refrear a política econômica nacionalista do governo
paraguaio de Solano Lopes.
Questão 48. (A) - O texto claramente mostra o momento que a luta pela abolição da
escravatura crescia e que era preciso dar uma resposta significativa ao movimento
abolicionista, sem, no entanto, acabar com o modo de produção escravista de forma abrupta,
preservando o direito de propriedade e, portanto, mantendo os escravos existentes. A Lei do
Ventre Livre livrava da escravidão somente os seus futuros filhos.
Questão 49. (B) - As afirmativas I e IV estão incorretas respectivamente em função de que não
foram idéias anarquistas ou socialistas que influenciaram a Revolução Mexicana, que teve
como base os camponeses liderados por Zapata e Villa bem como garantiu algumas reformas
sociais no campo no sentido da reforma agrária
Questão 50. (B) - A seqüência cronológica correta é Revolução Russa (1917), Revolução
Chinesa (1949), Revolução Cubana (1959), Revolução dos Cravos (1974) e Revolução
Sandinista (1979).
Questão 51. (A) - A questão fala especificamente do Estado Novo (1937 – 1945), portanto as
afirmativas III e IV estão erradas pois a criação da Petrobrás (1953) foi no segundo Governo
Vargas e a do SNI no governo Castello Branco.
Questão 52. (E) - A afirmativa II está incorreta na medida em que a Alemanha perdeu a guerra
aérea e nunca conseguiu invadir a Inglaterra.
Questão 53. (E) - A teoria taylorista insiste na idéia da separação entre planejamento (trabalho
intelectual) e execução (trabalho braçal)

Questão 54. (B) - A questão privilegia os movimentos armados contemporâneos, identificando
o ETA (Pátria Basca e Liberdade) como movimento terrorista basco, o IRA (Exército
Republicano Irlandês) como movimento católico pela independência da Irlanda do Norte
(Ulster) e o EZLN (Exército Zapatista de Libertação Nacional) como movimento camponês no
México.
Questão 55. (B) - Em 1969, a reação à ditadura brasileira chegou ao seu apogeu. O Estado
publicou o AI-14 estabelecendo a pena de morte como forma de justificar o recrudescimento da
repressão à oposição.
Questão 56. (C) - A questão refere-se ao fim do “Milagre Econômico” ocorrido durante o
governo do Gal. Emílio Médici. Com a primeira Crise do Petróleo ocorre a suspensão do
financiamento externo à economia brasileira que provoca a desaceleração do crescimento
econômico, o desemprego e a volta da inflação, gerando a crise do regime militar.

Questão 57. (A) - O fundamentalismo islâmico aparece como causa de conflito com os EUA
apenas no Irã e no Afeganistão. No Iraque a causa da guerra não é o radicalismo religioso, e
Saddan Hussein não é fundamentalista. Arábia Saudita e Paquistão são aliados dos EUA
Questão 58 (D) - A afirmativa I é falsa porque o Chile não faz parte do Mercosul e não passa
por crise atualmente
A afirmativa III é falsa porque existe uma pressão dos EUA para que os países do Mercosul
integrem a ALCA e abandonem a política do seu bloco.
A afirmativa IV é falsa porque a integração entre os países da América Latina tem uma
dificuldade historicamente detectada.
Questão 59. (E) - A afirmativa I está errada pois os resultados do Consenso de Washington e a
política neoliberal no países latino-americanos tem levado suas populações à situação de
desemprego e miséria.
Questão 60. (C) - A questão homenageia o historiador Sérgio Buarque de Hollanda e sua obra
Raízes do Brasil.

