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1. (UERJ) 

 

 
O texto e o mapa remetem a vestígios deixados pelas relações escravistas na área central da 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

Explicite o principal motivo para a aglomeração de atividades comerciais, portuárias e 

negreiras na área central do Rio de Janeiro em meados do século XVIII. Em seguida, aponte 

um dos objetivos para a criação do Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana. 
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2. (UFPR) A chamada União das Coroas Ibéricas (1580 1640) consistiu no domínio do Reino de 

Castela sobre o de Portugal. Naquele momento, os reis da dinastia dos Habsburgos, Felipe II, 

III e IV, subjugaram toda a Península Ibérica, e Madri tornou-se capital dos vastos impérios 

coloniais português e espanhol, reduzindo a importância e o status da cidade de Lisboa.  

 

Sobre esse período, considere as seguintes afirmativas:  

1. O domínio castelhano da Península Ibérica, idealizado por séculos, teve lugar graças à 

guerra movida pelo Habsburgo Felipe II contra o Rei Dom Sebastião, da casa dinástica de Avis, 

que então detinha a Coroa portuguesa.  

2. O controle holandês sobre o Nordeste açucareiro (1630 1654) constituiu um resultado 

direto do controle de Castela sobre Portugal, como consequência da dificuldade castelhana 

de controlar militarmente tanto o império espanhol como o português.  

3. Várias instituições e repartições administrativas, eclesiásticas e judiciárias foram criadas, 

visando uma maior aproximação entre o Brasil e Castela. Entre tais repartições e instituições, 

estão o Conselho de Índias, mais tarde Conselho Ultramarino, as Visitações do Santo Ofício às 

partes do Brasil e o Tribunal Superior da Relação, criado na Bahia em 1609.  

4. A restauração e consolidação de uma nova dinastia detentora da Coroa portuguesa, a de 

Bragança, decorreram de um tratado de paz firmado entre Madri e Lisboa, o qual pôs fim 

pacificamente à dominação castelhana da parte lusa da Península Ibérica.  

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.  

b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.  

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 

3. (UECE) No que diz respeito à dinâmica da produção cafeeira no Vale do Paraíba no final do 

século XIX, assinale a proposição FALSA.  

a) A dinâmica da produção cafeeira no Vale do Paraíba obedeceu aos padrões já 

conhecidos na economia colonial, com a predominância do trinômio latifúndio, 

monocultura e mão de obra escrava.  

b) Grande parte da vegetação que cobria o solo do Vale do Paraíba representado pela 

Mata Atlântica foi derrubada para montagem e organização das grandes fazendas de 

café.  
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c) A montagem das fazendas de café começava e terminava pela construção das imensas 

casas grandes e restava aos escravos alimentaremse das sobras das mesas dos 

senhores.  

d) A decadência da produção de café na região do Vale do Paraíba não desequilibrou a 

economia nacional, pois o oeste paulista produziu uma acelerada expansão do setor. 

 

 

4. (UFSC) 

 
 

a) Cite três novos países europeus resultantes dos tratados assinados com o fim da Primeira 

Guerra Mundial.  

b) A economia brasileira sofreu alguns impactos em decorrência da Primeira Guerra Mundial. 

Cite e explique um deles. 

 

 

5. (UEMG) Eleito em novembro de 1989, chega ao poder, no Brasil, um presidente de raízes 

cariocas e de carreira política em Alagoas (onde administrou o Gazeta Alagoana), vindo de um 

pequeno partido, o PRN (Partido da Reconstrução Nacional). Durante o governo de Fernando 

Affonso Collor de Mello, vários escândalos eclodiram, enfraquecendo a base aliada e a 

conhecida a juventude desse período, que saiu às ruas clamando pelo impeachment do 

presidente. O movimento popular surtiu efeito, e o presidente Collor deixou o poder.  
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O que motivou a retirada de Fernando Collor da presidência da república?  

a) A rede de corrupção montada por Collor e por seu tesoureiro, Paulo César Farias, 

conhecida como "Esquema PC".  

b) A demissão de uma grande aliada de Collor, a ministra Zélia Cardoso de Mello, que, 

temendo sofrer represália, deixou o Ministério da Fazenda.  

c) O fracasso da abertura econômica para produtos importados, que reduziu impostos 

para promover a modernização da indústria brasileira.  

d) Os escândalos deixados por Collor no governo de Alagoas, que só foram descobertos 

após ele ter assumido a presidência. 

 

 

6. (UFRGS) Leia o texto abaixo.  

Os ilhéos, huma vez que as Missoens nam se desocuparam, já se accomodam & alguns athe 

tornaram-se grandes proprietários & abastados fazendeiros. Já nam querem mais voltar para o 

Archipelago, apezar de jamais esquecerem os padecimentos sem conta que passaram.  

ASSIS BRASIL, Luiz Antônio. Um quarto de légua Luanda em quadro. 5. ed. Porto Alegre: 
Movimento, 1986. p. 190.  

 

A partir da leitura do texto, considere as afirmações abaixo.  

I - O autor refere-se à imigração açoriana para o Rio Grande do Sul no século XVIII.  

II - As dificuldades econômicas impossibilitaram qualquer processo de mobilidade social.  

III - O foco principal da corrente migratória dirigiu-se para a região missioneira.  

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.  
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b) Apenas II.  

c) Apenas I e III.  

d) Apenas II e III.  

e) I, II e III. 
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Gabarito  
1. Comentário da questão: A expansão do tráfico intercontinental de escravos foi 

diretamente proporcional à expansão da ação colonizadora portuguesa na América. A 

descoberta de ouro e a exploração dessa riqueza na região das Minas Gerais, no decorrer 

do século XVIII, alterou o perfil demográfico dessa região e de áreas do entorno, em 

especial a cidade do Rio de Janeiro, transformada na principal porta de entrada e de 

saída de mercadorias e mão de obra escrava para as Minas. Áreas não plenamente 

ocupadas da cidade carioca até então, como o Valongo  hoje Gamboa, Saúde e Santo 

Cristo , foram afetadas pela intensificação do comércio e das atividades negreiras. Na 

atualidade, em função das obras de remodelação da área portuária do Rio de Janeiro, foi 

criado nessa área o Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana. Objetiva-se 

com isso reconhecer e valorizar o legado cultural de africanos e afrodescendentes para a 

história da cidade, no sentido de destacar sua função como patrimônio carioca e 

brasileiro, e difundir conhecimentos e informações sobre escravidão e sobre as relações 

entre as histórias da África e do Brasil. (Gabarito oficial) 

2. B 

3. C 

4. a) Os novos países europeus resultantes dos tratados foram: Áustria, Estônia, Finlândia, 

Hungria, Irlanda, Islândia, Iugoslávia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, 

Turquia, Albânia e Romênia. O candidato deve citar três.  

b) Dentre os impactos na economia brasileira em decorrência da 1ª guerra mundial, 

destacam-se:  Economia Cafeeira: durante essa guerra ocorreu a redução da exportação 

do café, especialmente para os países europeus. No entanto, o fim da Grande Guerra 

estimulou a exportação de diversos gêneros alimentícios, inclusive o café. 

Industrialização: com o envolvimento dos principais países produtores de artigos 

industrializados no conflito, houve grande estímulo de criação de indústrias no país. No 

período dessa guerra surgiram quase tantos estabelecimentos quanto no quarto de 

século anterior. O processo de industrialização provocou a geração de empregos e o 

crescimento de centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Investimentos 

estrangeiros: como resultado dessa guerra, a influência europeia na economia nacional 

diminuiu. Em contrapartida, a partir do conflito os Estados Unidos aproximaram-se do 

Brasil através da ampliação dos investimentos, a qual gerou maior dependência da 

economia brasileira em relação à estadunidense. (Gabarito oficial) 

5. A 

6. A 


