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Questões  
 
1. (UNICAMP 2014) No Natal de 800, o papa Leão III coroou Carlos Magno como Imperador dos 
Romanos. O Imperador recebeu o antigo título de Augusto.   
a) Caracterize a autoridade de Carlos Magno como Imperador naquele momento.  
b) Apresente dois aspectos do renascimento carolíngio.  
 
 
2. (UERJ 2013) Nos gráficos abaixo, as setas sugerem um conceito fundamental na organização 
de uma pirâmide social: o da mobilidade, ou seja, do deslocamento de indivíduos ou grupos 
dentro da pirâmide. 
 

 
 

No Antigo Regime, a tradição era um dos elementos fundamentais na definição da mobilidade na 
sociedade estamental. Identifique a forma de mobilidade, vertical ou horizontal, que mais 
caracterizou a sociedade estamental e explique como ela funcionava no Antigo Regime.  
 
 
3. (FUVEST – 2ª FASE – 2013) As guerras napoleônicas, entre o final do século XVIII e as 
primeiras décadas do século XIX, tiveram consequências diretas muito importantes para diversas 
regiões do mundo. Mencione e explique uma delas, relativa 
a) ao leste da Europa; 
b) ao continente americano. 
 
 
4. (UNICAMP 2014) O cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo 
ocidental, durante o período da Guerra Fria. O texto diz: “Duas infâncias. Na URSS (parte 
superior) crianças são apoiadas pelo amor da nação! Nos países capitalistas (figura inferior), 
milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo”. 
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a) Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental?  
b) Cite dois conflitos bélicos do período da Guerra Fria.  
 
 

Questões da 1ª Fase da UECE 2014.1 
 
21. O período historicamente conhecido como Período Regencial foi caracterizado  

a) por rebeliões populares cujas ações exigiam o retorno da antiga realidade social com a 
volta de Pedro I ao poder.  

b) pela promoção política e pela ascensão social dos setores menos favorecidos 
proporcionadas pelos regentes.  

c) por um conjunto de rebeliões populares que clamavam pelo estabelecimento da república e 
pelo final da escravidão.  

d) pela convulsão política que desencadeou várias rebeliões que questionavam as estruturas 
estabelecidas.  

 
 
22. A Revolta da Chibata, de 1910, foi um (a)  

a) revolta de marinheiros que faziam o tráfico negreiro dos portos africanos para o Rio de 
Janeiro.  

b) rebelião de escravos, ocorrida no Vale do Paraíba, contra os castigos corporais por eles 
sofridos.  
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c) rebelião de marinheiros negros e mulatos contra os castigos corporais e as condições de 

trabalho nos navios da Marinha Brasileira.  
d) protesto organizado por soldados do exército contra os baixos soldos e os castigos 

aplicados aos militares de baixa patente considerados insubordinados.  
  
 
23. Atente para as seguintes afirmações sobre a Crise do Escravismo Brasileiro, perceptível no 
Segundo Reinado.  
I. A crise alimentou, a longo prazo, a difícil questão em torno da substituição da mão de obra, bem 
como resultou na constituição de um mercado interno.  
II. A crise resultou na constituição de um tráfico interprovincial de escravos, das áreas decadentes 
do Nordeste para o Vale do Paraíba.  
 
É correto afirmar-se que  

a) I é verdadeira e II é falsa.  
b) I é falsa e II é verdadeira.  
c) ambas são falsas.  
d) ambas são verdadeiras.  

  
 
24. Leia o fragmento abaixo atentamente.  
“(...) é junto ao papado que os reinos ibéricos 
buscam autoridade para dirimir as disputas pela  
partilha dos mundos a descobrir; e, a partir daí, a  
legitimação da conquista pela catequese (...)”  

NOVAIS, Fernando A. In SOUZA, Laura de Mello.  
História da Vida Privada no Brasil. São Paulo:  

Companhia das Letras, 1997.  
 

A partir do excerto acima, considere as seguintes afirmações:  
I. A cristianização interligou-se às necessidades do desenvolvimento mercantil e aos interesses 
políticos, assumindo uma importância decisiva no projeto português para o novo mundo.  
II. A religião forneceu a base ideológica da conquista e da colonização brasileira; além disso, a 
catequese possibilitou algumas atrocidades cometidas em nome da fé.  
III. A colonização foi motivada por questões materiais e políticas, e o discurso universalista da 
Igreja, de conversão dos povos, pouco contribuiu para o projeto da colonização.  
 
Está correto o que se afirma somente em  

a) I e III.  
b) I e II.  
c) II.  
d) III.  

  
 
25. A peculiaridade da pecuária sertaneja no Brasil do século XVIII esteve ligada principalmente 
às relações de trabalho nela estabelecidas. Acerca dessas relações, é correto afirmar-se que  
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a) predominava o trabalho escravo em larga escala, semelhante ao sistema aplicado nos 

grandes engenhos de açúcar.  
b) havia predominância do trabalho de negros libertos, mestiços livres, brancos pobres e, em 

pequena escala, escravos africanos.  
c) a mão de obra negra e escrava na pecuária era maioria em relação a outros trabalhadores, 

mas diferenciava-se pelo fato de o trabalho ser mais brando.  
d) nas fazendas de gado, o percentual de livres e escravos era em torno de cinquenta por 

cento para cada categoria, uma vez que era um trabalho que exigia um grande número de 
trabalhadores.  

 
 

 
 


