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ENSINO MÉDIO - HISTÓRIA 

01. Assinalar a proposição correta. 
 

Péricles, governante de Atenas no século V. a.C., 
enaltecendo as glórias da democracia ateniense, 
declarou: "O poder está nas mãos não da minoria, 
mas de todo o povo, e todos são iguais perante a 
lei" (Tucídides. História da Guerra do Peloponeso.)  

 
Na prática da vida política ateniense, a idéia de 
democracia, na época de Péricles, significava que 
 
A) os direitos políticos eram privilégio, dos cidadãos e, 

vetado aos estrangeiros, escravos e mulheres.  
B) os escravos possuíam direitos políticos, porque a 

escravidão constituída por dívida era temporária. 
C) os direitos políticos eram privilégio apenas das 

mulheres e dos escravos. 
D) os pobres e os estrangeiros podiam ser eleitos para os 

cargos do Estado, porque recebiam remuneração. 
 
02. Analise as proposições. 

I -  O trabalho livre praticamente não existia.... 
II -  Essa verdadeira massa humana  era aproveitada 

para trabalhar na burocracia do governo, na 
agricultura, na mineração e na construção de obras 
públicas. 

 
As proposições I e II apresentam características de um 
modelo de organização social do período da República 
Romana, que pode ser identificado como 
 
A) feudal.   
B) capitalista.  
C) asiático.  
D) escravista. 
 
03. Para moer o trigo e assar o pão, o camponês 

dependia do uso do moinho e do forno, de 
propriedade do senhor.  
Esse direito feudal é conhecido pelo nome de 

 
A) talha.   
B) banalidades.  
C) corvéia.  
D) censo. 
 
04. "O Estado sou eu", frase de Luís XIV, rei da França, 

expressa, de fato, 
 
A) o conceito de democracia nos tempos modernos. 
B) o conceito de nação nos tempos modernos. 
C) o poder ilimitado dos reis no Estado absolutista. 
D) o capitalismo financeiro nos tempos modernos. 
 
 
 

05. O Absolutismo monárquico caracteriza-se pela 
 
A) descentralização absoluta. 
B) fragmentação do poder nas mãos do rei. 
C) centralização de poderes nas mãos do rei. 
D) absoluta fragmentação do poder da monarquia. 
 
06. No sistema colonial mercantilista, o país dominador 

é chamado de 
 
A) colônia de exploração.                
B) pacto colonial.                             
C) metrópole. 
D) monopólio. 
 
07. Uma das características fundamentais  da Revolução 

Industrial foi a substituição do trabalho 
 
A) escravo pelo trabalho artesanal 
B) artesanal, baseado no uso de máquinas, pelo trabalho 

assalariado. 
C) artesanal, baseado no uso de ferramentas, pelo 

trabalho assalariado, baseado no uso de máquinas. 
D) assalariado pelo trabalho escravo. 
 
08. Complete a proposição com uma das frases abaixo. 

A Revolução Industrial provocou um conjunto de 
transformações econômicas, sociais e tecnológicas 
na segunda metade do século XVIII, isso se deve.....  

 
A) ao fato de a Inglaterra possuir a mais importante zona 

de livre comércio da Europa e de contar com um 
eficiente sistema de créditos financeiros. 

B) às freqüentes epidemias, não controladas pelas 
autoridades. 

C) à situação geográfica da Inglaterra que dificultava o 
acesso às vias importantes do comércio mundial. 

D) ao aperfeiçoamento das ferramentas nos meios de 
produção. 

 
09. Os princípios que norteiam o atual conceito de 

cidadania foram proclamados pela "Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão", durante a 
Revolução Francesa (agosto de 1789). 
Assinale a alternativa que se refere a pontos 
defendidos pela Declaração dos Direito do Homem. 

 
A) A abolição da propriedade privada e a liberdade de 

pensamento. 
B) Liberdade de pensamento e de opinião e submissão do 

cidadão à autoridade absoluta do Estado. 
C) Abolição da propriedade privada, liberdade e igualdade 

dos cidadãos perante a Lei. 
D) Liberdade e igualdade dos cidadãos perante a lei e 

liberdade de pensamento e de opinião.  



 
10. A escravidão, inicialmente dos índios e posterior-

mente dos negros africanos, foi um fator decisivo 
para a implantação da grande lavoura canavieira no 
Brasil colonial.  
Sobre essa questão, é correto afirmar que 

 
A) os escravos eram os pés e as mãos dos senhores de 

engenho. 
B) o regime familiar da classe dominante era matriarcal. 
C) o trabalho nos engenhos era realizado, especialmente 

pelo indígena. 
D) os escravos negros eram respeitados pelos senhores 

de engenho, sendo suas refeições feitas na casa 
grande. 

 
11. O escravo negro utilizou-se de várias formas de 

resistência, para reagir à escravidão no Brasil, 
dentre elas, a fuga para 

 
A) a casa de purgar. C) os quilombos. 
B) a casa grande. D) os navios negreiros. 
 
12. Assinalar a proposição correta  no que se refere às 

características da lavoura canavieira no Brasil 
colônia. 

 
A) Trabalho assalariado, latifúndio e monocultura. 
B) Trabalho escravo, latifúndio e monocultura. 
C) Trabalho servi l, policultura e minifúndio. 
D) Trabalho escravo, policultura e minifúndio. 
 
13. A História registra Antônio Conselheiro como líder 

messiânico, ligado ao movimento social espon-
tâneo, conhecido como 

 
A) Canudos.  B) Contestado. C) Cangaço. D) Farrapos. 
 
14. Em uma disputa por terras, em Mato Grosso do Sul 

o depoimento abaixo foi colhido de um integrante 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras. 

 
Sempre lutei muito. Minha família veio para a cidade, 
porque fui despedido quando as máquinas chegaram 
na Usina. Seu moço, acontece que sou um homem da 
terra. Olho pro céu, sei quando é tempo de plantar e de 
colher. Na cidade, não fico mais . Eu quero um pedaço 
de terra, custe o que custar. Hoje, eu sei que não sou 
mais sozinho. Aprendi que a terra tem um valor social. 
Ela é feita para produzir alimento. O que o homem 
come vem da terra. O que é duro é ver que aqueles 
que possuem muita terra e não dependem dela para 
sobreviver, pouco se preocupam em produzir nela. 

(MST  - Corumbá) 
 
A partir da leitura do depoimento, quais os argumentos 
utilizados para defender a posição de um trabalhador rural 
sem terras? 

I.  A distribuição mais justa da terra no país  está sendo 
resolvida, apesar de que muitos ainda não têm 
acesso a ela. 

II.  A terra é para quem trabalha nela e não para quem a 
acumula como bem material. 

III.  É necessário que se suprima o valor social da terra. 
IV. A mecanização do campo acarreta a dispensa de 

mão-de-obra rural. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões). 
 
A) apenas I.  C) apenas II e IV. 
B) apenas II.  D) apenas I, II e III. 
 
15. Uma das inovações da Constituição de 1934 foi a(o) 
 
A) instituição do voto feminino. 
B) retirada do direito de férias do trabalhador. 

C) estabelecimento da jornada de trabalho de 24 horas 
semanais. 

D) extinção dos partidos políticos.  
 
16. Sobre as formas de dominação que os países ricos 

impõem aos pobres, podemos citar 
 
A) a inexistência de capital estrangeiro no país. 
B) a inexistência de dependência financeira. 
C) maior igualdade na distribuição de rendas da popu-

lação. 
D) o aumento da dívida externa. 
 
17. Embora com diferentes graus de desenvolvimento, 

os países pobres apresentam as seguintes 
características: 

 
I.    alto índice de mortalidade infantil. 
II.   dependência econômica. 
III.  grande número de analfabetos. 
IV.  alto índice de moradia. 

 
Estão corretas as proposições 
 
A) I e IV B) II e IV C) I, II e III D) III e IV. 
 
18. No neocolonialismo do século XIX, as potências 

européias se lançaram à conquista 
 
A) dos Estados Unidos e do Brasil. 
B) da Ásia e dos Estados Unidos. 
C) da África e da Ásia. 
D) da África e da Inglaterra. 
 
A partir da leitura do texto, responda as questões 19 e 
20. 

O Brasil, por suas características de crescimento 
econômico e apesar da crise e do retrocesso das 
últimas décadas, é classificado como um país moderno. 
Tal conceito pode ser, na verdade, questionado, se 
levarmos em conta os indicadores sociais: o grande 
número de desempregados, o índice de analfabetismo, 
o déficit de moradia, o sucateamento da saúde, enfim, a  
avalanche de brasileiros envolvidos e tragados num 
processo de repetidas migrações(...) 

(Adaptado de Valim, 1996, pág. 50, Migrações: da perda de terra à exclusão 
social. São Paulo, Atual  1996). 

 
19. Um dos fenômenos mais discutidos e polêmicos da 

atualidade é a globalização, a qual impacta de forma 
negativa 

 
A) a mão-de-obra desqualificada, desacelerando o fluxo 

migratório 
B) os países subdesenvolvidos, aumentando o cresci-

mento populacional 
C) o desenvolvimento econômico dos países industria-

lizados desenvolvidos 
D) os países subdesenvolvidos, provocando o fenômeno 

da "exclusão social". 
 
20. Analisando os indicadores citados no texto, 

podemos afirmar que 
 
A) o grande número de desempregados no Brasil está 

exclusivamente ligado ao grande aumento da popu-
lação. 

B) existe uma "exclusão social" que é o resultado da 
grande concorrência existente entre a mão-de-obra 
qualificada. 

C) o déficit da moradia está intimamente ligado à falta de 
espaços nas cidades grandes. 

D) os trabalhadores brasileiros não-qualificados engros-
sam as fileiras dos  excluídos. 


