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Resolução de Questões e Provas Específicas Recentes 
 

1. (Unicamp) De uma forma inteiramente inédita, os humanistas, entre os séculos XV e XVI, 

criaram uma nova forma de entender a realidade. Magia e ciência, poesia e filosofia 

misturavam-se e auxiliavam-se, numa sociedade atravessada por inquietações religiosas e por 

exigências práticas de todo gênero.  

(Adaptado de Eugenio Garin, Ciência e vida civil no Renascimento italiano. São Paulo: Ed. 
Unesp, 1994, p. 11.) 

 

Sobre o tema, é correto afirmar que: 

a) O pensamento humanista implicava a total recusa da existência de Deus nas artes e na 

ciência, o que libertava o homem para conhecer a natureza e a sociedade. 

b) A mistura de conhecimentos das mais diferentes origens - como a magia e a ciência - 

levou a uma instabilidade imprevisível, que lançou a Europa numa onda de 

obscurantismo que apenas o Iluminismo pôde reverter. 

c) As transformações artísticas e políticas do Renascimento incluíram a inspiração nos 

ideais da Antiguidade Clássica na pintura, na arquitetura e na escultura. 

d) As inquietações religiosas vividas principalmente ao longo do século XVI culminaram 

nas Reformas Calvinista, Luterana, Anglicana e finalmente no movimento da 

Contrarreforma, que defendeu a fé protestante contra seus inimigos. 

 

 

2. (Unicamp) O movimento pelas Diretas Já provocou uma das maiores mobilizações 

populares na história recente do Brasil, tendo contado com a cobertura nos principais jornais 

do país. Assinale a alternativa correta. 

a) O movimento pelas Diretas Já, baseado na emenda constitucional proposta pelo 

deputado Dante de Oliveira, exigia a antecipação das eleições gerais para deputados, 

senadores, governadores e prefeitos. 

b) O fato de que os protestos populares pelas Diretas Já pudessem ser veiculados nas 

páginas dos jornais indica que o governo vigente, ao evitar censurar a imprensa, 

mostrava-se favorável às eleições diretas para presidente. 

c) O movimento pelas Diretas Já exigia que as eleições presidenciais de 1985 ocorressem 

não de forma indireta, via Colégio Eleitoral, mas de forma direta por meio do voto 

popular. 

d) As manifestações populares pelas Diretas Já consistiram nas primeiras marchas e 

protestos civis no espaço público desde a instituição do AI-5, em dezembro de 1968. 
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3. (U -se a ferros. O que se crê 

senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. (...) A ordem social, porém, é 

um direito sagrado que serve de base a todos os outros. (...) Haverá sempre uma grande 

diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Sejam homens isolados, 

quantos possam ser submetidos sucessivamente a um só, e não verei nisso senão um senhor e 

escravos, de modo algum considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se queira, de 

uma agregação, mas não de uma associação; nela não existe bem público, nem corpo 

 

(Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social. [1762]. São Paulo: Ed. Abril, 1973, p. 28,36.) 
 

No trecho apresentado, o autor 

a) argumenta que um corpo político existe quando os homens encontram-se associados 

em estado de igualdade política. 

b) reconhece os direitos sagrados como base para os direitos políticos e sociais.  

c) defende a necessidade de os homens se unirem em agregações, em busca de seus 

direitos políticos. 

d) denuncia a prática da escravidão nas Américas, que obrigava multidões de homens a se 

submeterem a um único senhor. 

 

 

4. (Fuvest) Em novembro de 2011, o cacique Nísio Gomes de Tekoha Guaiviry foi morto nas 

proximidades da rodovia MS-386, entre os municípios de Ponta Porã e Amambaí, no Estado 

do Mato Grosso do Sul (MS). O assassinato de indígenas nessa região é um fato frequente. Os 

povos indígenas Guarani e Kaiowá vivem em situações precárias e em constantes conflitos 

com os fazendeiros da região.  

-Regional Mato Grosso do Sul. 
http://www.cimi.org.br/site/ptbr/index.php?system=news&action=read&id=6406. Acessado 

em 04/10/2012.)  
 

a) Apresente os principais motivos de conflitos entre indígenas e fazendeiros como os da 

região mencionada no texto.  

b) Cite duas ações coordenadas pela FUNAI direcionadas para a proteção das populações 

indígenas brasileira 
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5. (Fuvest) A foto A mostra famílias de colonos imigrantes alemães que participaram do 

povoamento do Paraná e a foto B mostra colonos italianos na cidade de Caxias do Sul (RS). 

 

 
A primeira grande política regional executada pelo nascente Estado nacional brasileiro foi a 

colonização dirigida na Região Sul do Brasil. 

a) Identifique os objetivos do governo brasileiro quando formulou a política de povoamento da 

Região Sul com populações imigrantes, especialmente europeus.  

b) Aponte duas características que predominaram no tipo de povoamento empreendido pela 

colonização dirigida na Região Sul, uma referente ao regime de propriedade da terra adotado 

e uma referente às formas de cultivo da terra. 

 

 

6. (Fuvest) No auge do Império espanhol (segunda metade do século XVI e primeira do XVII), 

dizia-se que o Sol nunca se punha em seus domínios. O mesmo poderia ser dito do Império 

inglês no século XIX. Indique as principais características  

a) do Império espanhol.  

b) do Império inglês. 
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Gabarito  
 

1. C 

2. C 

3. A  

4. a) Questões referentes à terra que envolvem reservas indígenas não demarcadas, 

instalação  de  posseiros  não  indígenas  e  o  processo  de  grilagem  estimulado  pelos 

governos em meados do século XX 

b) Demarcação e fiscalização de temas indígenas, cadastramento  dos grupos nativos e 

proteção às  

5. a) Visava-se a consolidação do domínio territorial, reduzindo a chance de litígios e 

conflitos territoriais com as nações vizinhas. 

b) Foi dada preferência às pequenas propriedades que permitiram a reprodução parcial 

da agricultura que estes povos praticavam em seus países de origem, voltada ao 

mercado interno e subsistência. 

6. a) Império espanhol: foi criado e mantido no contexto do Antigo Sistema Colonial; sua 

principal área de atuação foi o continente americano; foi estabelecido de acordo com 

princípios da política mercantilista expressos no Pacto Colonial, quais sejam: prática do 

monopólio, busca de uma balança comercial favorável na relação entre metrópole e 

colônia e ênfase na extração de metal precioso; teve como principal protagonista o 

Estado, encarregado de proteger os interesses de uma burguesia mercantil submissa; 

lançou mão da exploração do trabalho compulsório (tanto a servidão indígena quanto a 

escravidão africana); era justificado através da propagação da fé católica. 

b) Império inglês: criado e mantido durante o período monopolista do capitalismo, a 

partir dos desdobramentos da Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX; 

atuou principalmente nos continentes africano e asiático; foi estabelecido visando a 

exploração de matérias-primas e a criação de mercado consumidor e de condições para 

a aplicação de capital excedente; teve como principal protagonista o interesse privado, 

devidamente protegido por um Estado submisso à burguesia; lançou mão da imposição 

do trabalho livre (assalariado) às populações nativas; justificava-se através da ideia de 

. 


