
ANTIGA E MEDIEVAL 

 

01. (FUVEST 2011) As cidades [do Mediterrâneo antigo] se 

formaram, opondo-se ao internacionalismo praticado pelas 

antigas aristocracias. Elas se fecharam e criaram uma 

identidade própria, que lhes dava força e significado. 

(Norberto Luiz Guarinello, A cidade na Antiguidade Clássica. 

São Paulo: Atual, p.20, 2006. Adaptado) 

As cidades-estados gregas da Antiguidade Clássica podem ser 

caracterizadas pela  

a) autossuficiência econômica e igualdade de direitos políticos 

entre seus habitantes. 

b) disciplina militar imposta a todas as crianças durante sua 

formação escolar. 

c) ocupação de territórios herdados de ancestrais e definição 

de leis e moeda próprias. 

d) concentração populacional em núcleos urbanos e isolamento 

em relação aos grupos que habitavam o meio rural. 

e) submissão da sociedade às decisões dos governantes e 

adoção de modelos democráticos de organização política. 

 

02. (FUVEST 2008) Na atualidade, praticamente todos os 

dirigentes políticos, no Brasil e no mundo, dizem-se 

defensores de padrões democráticos e de valores 
republicanos. Na Antiguidade, tais padrões e valores 

conheceram o auge, tanto na democracia ateniense, quanto na 

república romana, quando predominaram  

a) a liberdade e o individualismo. 

b) o debate e o bem público. 

c) a demagogia e o populismo. 

d) o consenso e o respeito à privacidade. 

e) a tolerância religiosa e o direito civil. 

 

03. (FUVEST-2009) “Alexandre desembarca lá onde foi 

fundada a atual cidade de Alexandria. Pareceu-he que o lugar 

era muito bonito para fundar uma cidade e que ela iria 

prosperar. A vontade de colocar mãos à obra fez com que ele 

próprio traçasse o plano da cidade, o local da Ágora, dos 

santuários da deusa egípcia Ísis, dos deuses gregos e do muro 

externo.” Flávio Arriano. Anabasis Alexandri (séc. I d.C.). 

Desse trecho de Arriano, sobre a fundação de Alexandria, é 

possível depreender 

a) o significado do helenismo, caracterizado pela fusão da 

cultura grega com a egípcia e as do Oriente Médio. 

b) a incorporação do processo de urbanização egípcio, para 

efetivar o domínio de Alexandre na região. 

c) a implantação dos princípios fundamentais da democracia 

ateniense e do helenismo no Egito. 

d) a permanência da racionalidade urbana egípcia na organização 

de cidades no Império helênico. 

e) o impacto da arquitetura e da religião dos egípcios, na Grécia, 

após as conquistas de Alexandre. 

 

04. (FGV) Após a conquista da Península Itálica, Roma ampliou 

seus domínios em torno do Mediterrâneo, que passou a ser 

designado como mare nostrum, um verdadeiro lago interno que 

permitia a comunicação, as transações comerciais e o 

deslocamento de tropas para as diversas regiões romanas. A 

respeito dessa expansão, é correto afirmar: 

a) A conquista de novos territórios desacelerou o processo de 

concentração fundiária nas mãos da aristocracia patrícia, uma 

vez que o Estado romano estabeleceu um conjunto de medidas 

que visava, distribuir terras aos pequenos e médios 

proprietários e à plebe urbana empobrecida. 

b) Apesar da conquista do Mediterrâneo, os romanos não 

conseguiram estabelecer a integração das diversas formações 

sociais ao sistema escravista nem tampouco se dispuseram a 

criar mecanismos de cooptação social e política dos seus 

respectivos grupos dominantes. 

c) As conquistas propiciaram, pela primeira vez na Antiguidade, 

a combinação entre o trabalho escravo em larga escala e o 

latifúndio, associação que constituiu uma alavanca de acumulação 

econômica graças às campanhas militares romanas. 

d) As conquistas militares acabaram por solucionar o problema 

agrário em Roma, colocando em xeque as medidas defendidas 

por líderes como os irmãos Graco, que postulavam a 

expropriação das terras particulares dos patrícios e sua 

repartição entre as camadas sociais empobrecidas. 

e) A expansão militar levou os romanos a empreender um duro 

processo de latinização dos territórios situados a leste, o que se 

tornou um elemento de constante instabilidade político-social 

durante a República e também à época do Império.  

 

05. (FUVEST–2010) Cesarismo/cesarista são termos 

utilizados para caracterizar governantes atuais que, à maneira 

de Júlio César (de onde o nome), na antiga Roma, exercem um 

poder 

a) teocrático. 

b) democrático. 

c) aristocrático. 

d) burocrático. 

e) autocrático. 

 

06. (VUNESP-2009) “As caravanas do Sudão ou do Niger 

trazem regularmente a Marrocos, a Tunes, sobretudo aos 

Montes da Barca ou ao Cairo, milhares de escravos negros 

arrancados aos países da África tropical (...) os mercadores 

mouros organizam terríveis razias, que despovoaram regiões 

inteiras do interior. Este tráfico muçulmano dos negros de 

África, prosseguindo durante séculos e em certos casos até 

os mais recentes, desempenhou sem dúvida um papel 

primordial no despovoamento antigo da África.” (Jacques 

Heers, O trabalho na Idade Média.) 

O texto descreve um episódio da história dos muçulmanos na 

Idade Média, quando 

a) Maomé começou a pregar a Guerra Santa no Cairo como 

condição para a expansão da religião de Alá, que garantia aos 

guerreiros uma vida celestial de pura espiritualidade. 

b) atuaram no tráfico de escravos negros, dominaram a África 

do Norte, atravessaram o estreito de Gibraltar e invadiram a 

Península Ibérica. 

c) a expansão árabe foi propiciada pelos lucros do comércio 

de escravos, que visava abastecer com mão-de-obra negra as 

regiões da Península Ibérica. 



d) os reinos árabes floresceram no sul do continente africano, 

nas regiões de florestas tropicais, berço do monoteísmo 

islâmico. 

e) os árabes ultrapassaram os Pirineus e mantiveram o 

domínio sobre o reino Franco, até o final da Idade Média 

ocidental. 

 

07. (UNICAMP 2012) A longa presença de povos árabes no 

norte da África, mesmo antes de Maomé, possibilitou uma 

interação cultural, um conhecimento das línguas e costumes, o 

que facilitou posteriormente a expansão do islamismo. Por 

outro lado, deve-se considerar a superioridade bélica de 

alguns povos africanos, como os sudaneses, que efetivaram a 

conversão e a conquista de vários grupos na região da Núbia, 

promovendo uma expansão do Islã que não se apoia na 

presença árabe. (Adaptado de Luiz Arnaut e Ana Mônica 

Lopes, História da África: uma introdução. Belo Horizonte: 

Crisálida, 2005, p. 29-30.) 

Sobre a presença islâmica na África é correto afirmar que: 

a) O princípio religioso do esforço de conversão, a jihad, foi 

marcado pela violência no norte da África e pela aceitação do 

islamismo em todo o continente africano. 

b) Os processos de interação cultural entre árabes e 

africanos, como os propiciados pelas relações comerciais, são 

anteriores ao surgimento do islamismo. 

c) A expansão do islamismo na África ocorreu pela ação dos 

árabes, suprimindo as crenças religiosas tradicionais do 

continente. 

d) O islamismo é a principal religião dos povos africanos e sua 

expansão ocorreu durante a corrida imperialista do século 

XIX. 

08. (FUVEST-2009) “A Idade Média européia é inseparável 

da civilização islâmica já que consiste precisamente na 

convivência, ao mesmo tempo positiva e negativa, do 

cristianismo e do islamismo, sobre uma área comum 

impregnada pela cultura greco-romana.” José Ortega y Gasset 

(1883-1955). 

O texto acima permite afirmar que, na Europa ocidental 

medieval, 

a) formou-se uma civilização complementar à islâmica, pois 

ambas tiveram um mesmo ponto de partida. 

b) originou-se uma civilização menos complexa que a islâmica 

devido à predominância da cultura germânica. 

c) desenvolveu-se uma civilização que se beneficiou tanto da 

herança greco-romana quanto da islâmica. 

d) cristalizou-se uma civilização marcada pela flexibilidade 

religiosa e tolerância cultural. 

e) criou-se uma civilização sem dinamismo, em virtude de sua 

dependência de Bizâncio e do Islão. 

 

09. (VUNESP 2012) (...) o elemento religioso não limitou os 

seus efeitos ao fortalecimento, no mundo da cavalaria, do 

espírito de corpo; exerceu também uma ação poderosa sobre 

a lei moral do grupo. Antes de o futuro cavaleiro receber a 

sua espada, no altar, era-lhe exigido um juramento, que 

especificava as suas obrigações. (Marc Bloch. A sociedade 

feudal, 1987.) 

O texto mostra que os cavaleiros medievais, entre outros 

aspectos de sua formação e conduta, 

a) mantinham-se fieis aos comerciantes das cidades, a quem 

deviam proteger e defender na vida cotidiana e em caso de 

guerra. 

b) privilegiavam, na sua formação, os aspectos religiosos, em 

detrimento da preparação e dos exercícios militares. 

c) valorizavam os torneios, pois neles mostravam seus talentos 

e sua força, ganhando prestígio e poder no mundo medieval. 

d) agiam apenas de forma individual, realizando constantes 

disputas e combates entre si. 

e) definiam-se como uma ordem particular dentro da rígida 

estrutura feudal, mas mantinham vínculos profundos com a 

Igreja. 

 

10. (FUVEST-2010) “A instituição das corvéias variava de 

acordo com os domínios senhoriais, e, no interior de cada um, 

de acordo com o estatuto jurídico dos camponeses, ou de seus 

mansos [parcelas de terra].” (Marc Bloch. Os caracteres 

originais da França rural, 1952.) 

Esta frase sobre o feudalismo trata 

a) da vassalagem. 

b) do colonato. 

c) do comitatus. 

d) da servidão. 

e) da guilda. 

 

11. (UNICAMP 2011) 

 
Maître de Talbot, “Les travailleurs”, reproduzido 

de Edward Landa & Christian Feller (Ed.), Soil 
and culture. New York: Springer, 2010, p. 16. 

 

No quadro acima, observa-se a organização espacial do 

trabalho agrícola típica do período medieval. A partir dele, 

podemos afirmar que 

a) os camponeses estão distantes do castelo porque já 

abandonavam o domínio senhorial, num momento em que 

práticas de conservação do solo, como a rotação de culturas, e 

a invenção de novos instrumentos, como o arado, aumentavam 

a produção agrícola. 

b) os camponeses utilizavam, então, práticas de plantio direto, 

o que permitia a melhor conservação do solo e a fertilidade 

das terras que pertenciam a um senhor feudal, como sugere o 

castelo fortificado que domina a paisagem ao fundo do 

quadro. 



c) um castelo fortificado domina a paisagem, ao fundo, pois os 

camponeses trabalhavam no domínio de um senhor; pode−se 

ver também que utilizavam práticas de rotação de culturas, 

visando à conservação do solo e à manutenção da fertilidade 

das terras. 

d) A cena retrata um momento de mudança técnica e social: 

desenvolviam-se novos instrumentos agrícolas, como o arado, 

e o uso de práticas de plantio direto, o que  levava ao aumento 

da produção, permitindo que os camponeses abandonassem o 

domínio senhorial. 

 

12. (VUNESP) Sabei que concedi aos tecelões de Londres para 

terem a sua guilda em Londres, com todas as liberdades e 

costumes que tinham no tempo do rei Henrique, meu avô. E 

assim, que ninguém dentro da cidade se intrometa neste 

ofício salvo por permissão dos [tecelões], a não ser que 

pertença à guilda, (...) Por isso ordeno firmemente que possam 

praticar legalmente o seu ofício em toda a parte e que possam 

ter todas as coisas acima mencionadas, tão bem, pacífica, 

livre, honrada e inteiramente como sempre as tiveram no 

tempo do rei Henrique, meu avô. Assim, paguem-me sempre 

em cada ano 2 marcos de ouro pela festa de S. Miguel. 

(Monumenta Gildhallas Londoniensis, Líber Custamarum. Apud 

Marco Antônio Oliveira Pais, O despertar da Europa.) 

O documento, de meados do século XII, faz referência 

a) às corporações de ofício. 

b) às relações de vassalagem. 

c) ao Tribunal da Santa Inquisição. 

d) ao direito senhorial da mão morta. 

e) ao dízimo eclesiástico. 

 

13. (VUNESP) A Baixa Idade Média tem sua importância 

ligada à dissolução de um modo de produção e o início da longa 

fase de transição que levará ao desenvolvimento de um outro. 

Assinale a alternativa diretamente relacionada com a crise e a 

desagregação do sistema feudal. 

a) Condenação do modo de produção feudal pela Igreja 

Católica Apostólica Romana. 

b) Declínio do comércio a longa distância, florescimento da 

pequena indústria e enfraquecimento do poder central dos 

monarcas. 

c) Equilíbrio entre o ritmo da produção e do consumo. 

d) Exigências senhoriais sobrecarregando os camponeses e a 

substituição de obrigações antigas por contratos de 

arrendamento da terra e por pagamento em dinheiro. 

e) Predomínio do modo assalariado de trabalho e acarretando, 

em curto prazo, mudanças profundas na Europa Oriental. 

 

14. (FUVEST) A peste, a fome e a guerra constituíram os 

elementos mais visíveis e terríveis do que se conhece como a 

crise do século XIV. Como consequência dessa crise, ocorrida 

na Baixa Idade Média,  

a) o movimento de reforma do cristianismo foi interrompido 

por mais de um século, antes de reaparecer com Lutero e 

iniciara modernidade. 

b) o campesinato, que estava em vias de conquistar a 

liberdade, voltou novamente a cair, por mais de um século, na 

servidão feudal. 

c) o processo de centralização e concentração do poder 

político intensificou-se até se tornar absoluto, no início da 

modernidade. 

d) o feudalismo entrou em colapso no campo, mas manteve sua 

dominação sobre a economia urbana até o fim do Antigo 

Regime. 

e) entre as classes sociais, a nobreza foi a menos prejudicada 

pela crise, ao contrário do que ocorreu com a burguesia. 

 

15. (VUNESP) A respeito da formação das Monarquias 

Nacionais européias na passagem da Idade Média para a 

Época Moderna, é correto afirmar que 

a) o poder político dos monarcas firmou-se graças ao apoio da 

nobreza, ameaçada pela força crescente da burguesia. 

b) a expansão muçulmana e o domínio do mar Mediterrâneo 

pelos árabes favoreceram a centralização. 

c) uma das limitações mais sérias dos soberanos era a 

proibição de organizarem exércitos profissionais. 

d) o poder real firmou-se contra a influência do Papa e o ideal 

de unidade cristã, dominante no período medieval. 

e) a ação efetiva dos monarcas dependia da concordância dos 

principais suseranos do reino. 

 

MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

 

01. (PUC) A doutrina calvinista estabelecia para seus adeptos 

uma vida regrada, disciplinada, dedicada ao trabalho, afastada 

do ócio , dos vícios e da ostentação. Esse código de conduta 

levou alguns autores a considerar esses princípios do calvinismo 

como fatores que favoreceriam o processo de acumulação 

capitalista. Dentro dessa doutrina, apoiada numa interpretação 

particular da noção de onisciência divina, conformar-se a esse 

ideal de conduta não seria o caminho para a salvação, mas seus 

resultados Visíveis - o sucesso material - dariam ao eleito a 

confirmação do estado de graça. Esse código de conduta 

fundamentava-se no principio doutrinário que pregava 

a) a justificação pela fé, ou seja, a fé como meio de obtenção da 

graça e da salvação. 

b) a predestinação à salvação, ou seja, a idéia de que alguns já 

nascem escolhidos por Deus para serem salvos, estado 

impossível de ser modificado, passível, apenas, de ser 

reconhecido pelos “sinais” presentes na vida dos “eleitos”. 

c) a salvação pelas obras, ou seja, a redenção por um ato 

voluntário do individuo, que deveria cumprir os mandamentos 

divinos, praticar caridade, intensificar orações e peregrinações. 

d) a vocação missionária e a opção pelos pobres, ou seja, a 

missão de pregar o Evangelho e difundir a doutrina 

especialmente entre aqueles que se achavam destituídos das 

riquezas terrenas. 

e) a valorização do ascetismo, a flagelação do corpo e a negação 

da posse de riquezas materiais como meios de alcançar a graça 

divina, afastando da mente e da alma aquilo que seria 

considerado "tentação da carne". 

 

02. (FUVEST 2008) Nos séculos XIV e XV, a Itália foi a região 

mais rica e influente da Europa. Isso ocorreu devido à  

a) iniciativa pioneira na busca do caminho marítimo para as 

Índias. 



b) centralização precoce do poder monárquico nessa região. 

c) ausência completa de relações feudais em todo o seu 

território. 

d) neutralidade da península itálica frente à guerra generalizada 

na Europa. 

e) combinação de desenvolvimento comercial com pujança 

artística. 

 

03. (VUNESP-2009) Quando sucumbe o monarca, a majestade 

real não morre só, mas, como um vórtice, arrasta consigo tudo 

quanto o rodeia (...) Basta que o rei suspire para que todo o 

reino gema. (Hamlet, 1603.) 

Essas palavras, pronunciadas por Rosencrantz, personagem de 

um drama teatral de William Shakespeare, aludem  

a) ao absolutismo monárquico, regime político predominante 

nos países europeus da Idade Moderna. 

b) à monarquia parlamentarista, na qual os poderes políticos 

derivam do consentimento popular. 

c) ao poder mais simbólico do que verdadeiro do rei, expresso 

pela máxima “o rei reina, mas não governa”. 

d) à oposição dos Estados europeus à ascensão da burguesia e 

à emergência das revoluções democráticas. 

e) à decapitação do monarca inglês pelo Parlamento durante 

as Revoluções Puritana 

 

04. (FUVEST-2009) “Da armada dependem as colônias, das 

colônias depende o comércio, do comércio, a capacidade de um 

Estado manter exércitos numerosos, aumentar a sua 

população e tornar possíveis as mais gloriosas e úteis 

empresas.” 

Essa afirmação do duque de Choiseul (1719-1785) expressa 

bem a natureza e o caráter do 

a) liberalismo. 

b) feudalismo. 

c) mercantilismo. 

d) escravismo. 

e) corporativismo. 

 

05. (VUNESP 2012) A Revolução Puritana (1640) e a 

Revolução Gloriosa (1688) transformaram a Inglaterra do 

século XVII. Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se 

dizer que 

a) determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio 

marítimo, pois os conflitos internos provocaram forte redução 

da produção e exportação de manufaturados. 

b) resultaram na vitória política dos projetos populares e 

radicais dos cavadores e dos niveladores, que defendiam o fim 

da monarquia e dos privilégios dos nobres. 

c) envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as 

disputas políticas e sociais, desembocaram na retomada do 

poder pelos católicos e em perseguições contra protestantes. 

d) geraram um Estado monárquico em que o poder real devia 

se submeter aos limites estabelecidos pela legislação e 

respeitar as decisões tomadas pelo Parlamento. 

e) precederam as revoluções sociais que, nos dois séculos 

seguintes, abalaram França, Portugal e as colônias na América, 

provocando a ascensão política do proletariado industrial. 

 

06. (UNICAMP 2012) Sobre Do Contrato Social, publicado em 

1762, e seu autor, é correto afirmar que: 

a) Rousseau, um dos grandes autores do Iluminismo, defende 

a necessidade de o Estado francês substituir os impostos por 

contratos comerciais com os cidadãos. 

b) A obra inspirou os ideais da Revolução Francesa, ao 

explicar o nascimento da sociedade pelo contrato social e 

pregar a soberania do povo. 

c) Rousseau defendia a necessidade de o homem voltar a seu 

estado natural, para assim garantir a sobrevivência da 

sociedade. 

d) O livro, inspirado pelos acontecimentos da Independência 

Americana, chegou a ser proibido e queimado em solo francês. 

 

07. (FUVEST) A Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, votada pela Assembléia Nacional Constituinte 

francesa, em 26 de agosto de 1789, visava 

a) romper com a Declaração de Independência dos Estados 

Unidos, por esta não ter negado a escravidão. 

b) recuperar os ideais cristãos de liberdade e igualdade, 

surgidos na época medieval e esquecidos na moderna. 

c) estimular todos os povos a se revoltarem contra seus 

governos, para acabar com a desigualdade social. 

d) assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo, iriam 

fundar a nova constituição francesa. 

e) pôr em prática o princípio: a todos, segundo suas 

necessidades, a cada um, de acordo com sua capacidade. 

 

08. (VUNESP) “... a Revolução de 1789 não fez nada pelo 

operário: o camponês ganhou a terra, o operário está mais 

infeliz que outrora e os monarquistas têm razão quando 

afirmam que as antigas Corporações [de Ofício] protegiam 

melhor o trabalhador do que o regime atual.” (Jornal Le 

Matin, 07 de março de 1885.) 

Com tal declaração, o escritor francês Émile Zola fazia um 

balanço dos efeitos sociais da Revolução de 1789, referindo-

se 

a) aos confiscos dos bens dos nobres franceses emigrados e à 

política liberal implementada pelo Estado. 

b) à baixa participação dos trabalhadores urbanos nas lutas 

sociais na França do final do século XIX. 

c) ao apoio dos operários ao projeto de Restauração do 

absolutismo francês, como garantia de melhoria social. 

d) à liderança política dos camponeses franceses nas 

revoluções socialistas e comunistas do século XIX. 

e) à política de bem-estar social instituída pelo Partido Social 

Democrata francês ao longo do século XIX. 

 

09. (VUNESP) “A Exposição Internacional de Eletricidade foi 
aberta ao público no Palácio da Indústria em Paris, em agosto 
de 1881 [...]. A maior parte dos aparelhos expostos resultaram 
de descobertas moderníssimas [...]. O bonde que transporta 
os visitantes; as máquinas eletromagnéticas e o dínamo-
elétrico em funcionamento; os focos luminosos brilhando; os 
telefones que nos permitem ouvir à distância representações 
de ópera – tudo isto é tão novo que nem sequer seu nome era 
conhecido cinco anos atrás.”  (Revista A Natureza, 1881.) 

As inovações mencionadas 



a) resultaram dos investimentos em tecnologia e da criação 

dos cursos técnicos nas universidades européias e norte-

americanas. 

b) foram consequências da Segunda Revolução Industrial, que 

explorou novas fontes de energia e desenvolveu novos 

processos produtivos. 

c) ficaram restritas às camadas privilegiadas da sociedade, 

sem alterar o cotidiano da maioria dos habitantes da Europa. 

d) possibilitaram a auto-suficiência dos países capitalistas 

adiantados e trouxeram dificuldades para os exportadores de 

produtos primários. 

e) determinaram a expansão dos regimes democráticos e 

iniciaram a difusão dos conhecimentos científicos em 

diferentes sociedades. 

 

10. (VUNESP-2009) Observe a imagem, cena do personagem 

Carlitos no filme Tempos modernos, 1936. 

 
 

Tempos modernos, de Charles Chaplin, representa a situação 

econômica e social dos Estados Unidos da América dos anos 

trinta do século passado. No filme, as aventuras de Carlitos 

transcorrem numa sociedade 

a) capitalista em desenvolvimento e conflagrada pelos 

movimentos operários de destruição das máquinas. 

 b) globalizada, em que o poder financeiro tornava 

desnecessário o uso das máquinas na produção de 

mercadorias. 

c) imperialista e mecanizada, que aplicava os lucros adquiridos 

na exploração dos países pobres em benefício dos operários 

americanos. 

d) abalada pelo desemprego e caracterizada pela submissão 

do trabalho humano ao movimento das máquinas. 

e) pós-capitalista, na qual o emprego da máquina libertava o 

homem da opressão do trabalho industrial. 

 

11. (FUVEST) O liberalismo como ideologia própria da 

burguesia está alicerçado, entre outros, nos seguintes 

princípios fundamentais: 

a) propriedade privada, liberdade de pensamento, igualdade 

jurídico-política. 

b) igualdade de classes, liberdade de pensamento, 

materialismo. 

c) propriedade privada, corporativismo, liberdade de 

expressão. 

d) igualdade jurídico-política, fraternidade, exaltação do 

misticismo. 

e) igualdade de classes, liberdade religiosa, corporativismo. 

 

12. (UNICAMP 2011) A história de todas as sociedades tem 

sido a história das lutas de classe. Classe oprimida pelo 

despotismo feudal, a burguesia conquistou a soberania política 

no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta 

substituiu a exploração velada por ilusões religiosas. A 

estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas 

jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é 

a consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao 

contrário, são as relações de produção que ele contrai que 

determinam a sua consciência. (Adaptado de K. Marx e F. 

Engels, Obras escolhidas. São Paulo: Alfa-Ômega, s./d., vol 1, 

p. 21-23, 301-302.) 

As proposições dos enunciados acima podem ser associadas ao 

pensamento conhecido como 

a) materialismo histórico, que compreende as sociedades 

humanas a partir de idéias universais independentes da 

realidade histórica e social. 

b) materialismo histórico, que concebe a história a partir da 

luta de classes e da determinação das formas ideológicas 

pelas relações de produção. 

c) socialismo utópico, que propõe a destruição do capitalismo 

por meio de uma revolução e a implantação de uma ditadura do 

proletariado. 

d) socialismo utópico, que defende a reforma do capitalismo, 

com o fim da exploração econômica e a abolição do Estado por 

meio da ação direta. 

 

13. (MACK) No final da segunda metade do século XIX, 

desencadeou-se um processo que provocou a centralização e a 

concentração de capitais em torno de grandes empresas. 

Iniciou-se, aí, nova fase do capitalismo. Assinale a alternativa 

que corresponde a essa fase do capitalismo. 

a) Protecionismo.  

b) Mercantilista.  

c) Concorrencial.  

d) Monopolista.  

e) Comercial. 

 

14. (UNIFESP) “Em meados da década de 1890, em meio à 

terceira longa depressão em três décadas sucessivas, 

difundiu-se na burguesia uma repulsa pelo mercado não 

regulamentado, em todos os grandes setores da economia”. O 

autor (Martin Sklar, 1988) está se referindo à visão 

dominante entre a burguesia no momento em que o capitalismo 

entrava na fase 

a) globalizada. 

b) competitiva. 

c) multinacional. 

d) monopolista. 

e) keynesiana. 

 

15. (VUNESP) Queremos um Estado integrador que, 

diferentemente do Estado anárquico atual, imponha sua 

peculiar autoridade sobre todas as classes, sejam sociais ou 

econômicas. A era ruinosa da luta de classes está chegando ao 

fim... 

(Manifesto do Bloco Nacional de Espanha, 1934.) 



Os autores do manifesto defendem o surgimento de um 

modelo de Estado 

a) fascista.  

b) liberal.  

c) anarquista. 

d) neoliberal. 

e) social-democrata. 

 

16. (FUVEST-2009) Em três momentos importantes da 

história européia – Revoluções de 1830-1848, Primeira Guerra 

Mundial de 1914-1918, e movimentos fascista e nazista das 

décadas de 1920-1930 – nota-se a presença de uma força 

ideológica comum a todos esses acontecimentos. 

Trata-se do 

a) totalitarismo. 

b) nacionalismo. 

c) imperialismo. 

d) conservadorismo. 

e) socialismo. 

 

17. (FUVEST) A conquista da Ásia e da África, durante a 

segunda metade do século XIX, pelas principais potências 

imperialistas objetivava: 

a) a busca de matérias-primas, a aplicação de capitais 

excedentes e a procura de novos mercados para os 

manufaturados; 

b) a implantação de regimes políticos favoráveis à 

independência da colônias africanas e asiáticas; 

c) o impedimento da evasão em massa dos excedentes 

demográficos europeus para aqueles continentes; 

d) a implantação da política econômica mercantilista, 

favorável à acumulação de capitais nas respectivas 

metrópoles; 

e) a necessidade de interação de novas culturas, a 

compensação da pobreza e a cooperação dos nativos. 

 

18. (VUNESP) “Líderes europeus e centenas de milhares de 
pessoas celebraram ontem no leste e no oeste da Europa a 
entrada de dez novos membros na União Européia, levando 
para 25 o total dos membros do bloco e enterrando de vez a 
divisão [...] surgida no final da Segunda Guerra Mundial (1939-
1945).”  (Folha de S.Paulo, 02.05.2004.) 

O texto refere-se à divisão havida na Europa em 

a) nações industrializadas e países exportadores de produtos 

primários. 

b) regimes monárquicos e estados centralizadores e 

autoritários. 

c) países capitalistas e regimes comunistas, sob a liderança da 

União Soviética. 

d) países possuidores de impérios coloniais e nações 

desprovidas de mercados externos. 

e) potências nucleares e Estados sustentados por exércitos 

populares. 

 

19. (VUNESP-2006) Sobre a queda do muro de Berlim, no dia 

10 de novembro de 1989, é correto afirmar que 

a) o fato acirrou as tensões entre Oriente e Ocidente, 

manifestas na permanência da divisão da Alemanha. 

b) resultou de uma longa disputa diplomática, que culminou 

com a entrada da Alemanha no Pacto de Varsóvia. 

c) expressou os esforços da ONU que, por meio de acordos 

bilaterais, colaborou para reunificar a cidade, dividida pelos 

aliados. 

d) constituiu-se num dos marcos do final da Guerra Fria, 

política que dominou as relações internacionais após a 

Segunda Guerra Mundial.  

e) marcou a vitória dos princípios liberais e democráticos 

contra o absolutismo prussiano e conservador. 

 

20. (FUVEST) “... a atual renovação do mercado mundial auto-

regulador já enunciou veredictos insuportáveis. Comunidades, 

países e até continentes inteiros... foram declarados 

«supérfluos», desnecessários à economia cambiante da 

acumulação de capital em escala mundial (...) o desligamento 

dessas comunidades e locais «supérfluos» do sistema de 

abastecimento mundial desencadeou inúmeras divergências... 

sobre «quem é mais supérfluo do que quem»”. (Giovanni 

Arrighi, O Longo Século XX, 1994) 

Para tal situação, contribuíram decisivamente, na década de 

1980, 

a) a hegemonia do neoliberalismo e o colapso da União 

Soviética. 

b) a crise da social-democracia e o sucesso dos tigres 

asiáticos. 

c) o fracasso do consenso de Washington e o êxito da China. 

d) a dominação do keynesianismo e a estagnação da África e 

da América Latina. 

e) a expansão do fundamentalismo islâmico e a desintegração 

do leste europeu. 

 

21. (VUNESP-2010) Observe a figura 

 
Pablo Picasso, Guernica, 1937. (Carol Strickland. Arte 
comentada, 1999.) 

A Europa já não é a liberdade e a paz, mas a violência e a 
guerra. Durante a ocupação alemã de Paris, a alguns críticos 
alemães que virão lhe falar de Guernica, Picasso responderá 
com amargura: Não fui eu que a fiz, fizeram-na vocês. (Giulio 

Carlo Argan. Arte moderna, 1992.) 

O comentário de Pablo Picasso, em relação à sua obra 

Guernica, refere-se 

a) à separação entre manifestações artísticas e realidade 

histórica. 

b) ao bombardeio alemão da cidade basca em apoio ao general 

Franco. 

c) aos massacres cometidos pelos nazistas durante a Segunda 

Guerra Mundial. 

c) à denúncia da anexação do território espanhol pelas tropas 

nazistas. 



e) à aliança dos nazistas com os comunistas no início da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

GABARITO  

ANTIGA E  MODERNA E  

MEDIEVAL CONTEMPORÂNEA 

01. C  01. B 

02. B 02. E 

03. A  03. A  

04. C  04. C  

05. E 05. D 

06. B 06. B 

07. B 07. D 

08. C  08. A  

09. E 09. B 

10. D 10. D 

11. C  11. A  

12. A  12. B 

13. D 13. D 

14. C  14. D 

15. D 15. A  
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17. A  

 

18. C  
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