RÁDIO AULA DE HISTÓRIA - PROF. SEBASTIÃO (01/11/2017)
01.( SAS-2015 ) O calvinismo não se desenvolveu em uma
igreja específica, mas como doutrina que seria aceita em
algumas igrejas protestantes já existentes. Assim, a
doutrina calvinista obteve uma grande aceitação na Suíça
(onde surgiu), de lá se espalhando por toda a Europa,
especialmente na Escócia (onde fizeram muitos adeptos
entre os presbiterianos), na Inglaterra (puritanos, quakers
e outros), na Holanda (reformados) e na França (onde
ficaram conhecidos pejorativamente como huguenotes).
FABER, Marcos Emílio Ekman. João Calvino e o calvinismo.
História Livre. Disponível em: <http://www.historialivre.com>.
Acesso em: 22 jun. 2015.

b) a liberdade de culto foi implementada, favorecendo a
constituição de diversos grupos religiosos após a Reforma
Protestante.
c) o casamento civil, desvinculado da cerimônia
religiosa, foi estabelecido como alternativa para os
diversos matrimônios do rei.
d) uma nova religião se formou, marcada por uma
estrutura sacerdotal ligada diretamente ao Estado inglês e
aos interesses do rei.
e) medidas legais foram criadas para impedir as
mulheres de participarem da linha sucessória na
monarquia inglesa.

A reforma calvinista foi um movimento
a) sintetizador das ideias protestantes em torno dos
princípios do monofisismo e culto dos santos.
b) formado, principalmente, por camponeses que
pretendiam usurpar as terras da Igreja Católica.
c) apoiado pela nobreza germânica, que combatia a
autoridade política da Igreja Católica.
d) defensor da predestinação e responsável pelo rápido
desenvolvimento do capitalismo.
e) revelador de uma manifestação de rebeldia contra a
liberação da prática do divórcio.
02.( FGV-2016 ) Em um dos diálogos da peça intitulada
Henrique VIII, de William Shakespeare, encenada em
1613, a rainha católica Catarina, primeira esposa do rei,
desabafava:
Mesmo aqui poderemos falar, pois, em consciência, até
hoje nada fiz que não pudesse revelar francamente em
qualquer parte. Prouvera ao céu que todas as mulheres
pudessem declarar a mesma coisa com igual liberdade.
Meus senhores, uma felicidade sempre tive: isso de não
ligar nunca importância ao fato de meus gestos
comentados serem por toda a gente, de ficarem sob a
vista de todos, e como alvo dos ataques da inveja e da
calúnia, tão certa me acho de ter vida limpa. Se vindes
para examinar a minha conduta como esposa, sede
francos. Sempre a verdade ama linguagem rude.
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/oitavo.html
O monarca Henrique VIII governou a Inglaterra entre 1509
e 1547. Durante esse turbulento período,
a) o catolicismo foi consolidado na Inglaterra, por ação
direta do rei, que se manteve aliado a Roma contra os
monarcas ibéricos.

03. ( UFPE ) As teorias de Maquiavel e Hobbes foram
fundamentais para o estabelecimento do absolutismo, a
consolidação do Estado Moderno e para mudanças nas
relações políticas da Europa. Entre as idéias básicas de
Hobbes, podemos destacar:
a) a necessidade de educar o ser humano, para que ele
retomasse sua boa relação com a natureza e
transformasse a vida social da sua época.
b) a crença na capacidade de se estabelecer relações
harmoniosas entre os povos, desenvolvendo-se o
comércio e os negócios públicos.
c) a crítica feita ao Cristianismo e sua insistência em
derrotar o poderio da Igreja e das religiões, que, segundo
ele, eram as únicas responsáveis pela hipocrisia social.
d) a preocupação com a centralização do poder político,
fundamental para a posterior consolidação do Estado
Moderno.
e) a preocupação com a política, que não impediu a
produção de obras literárias importantes para sua época
dentro de uma perspectiva artística.

04. ( SAS-2017 ) [...] A ideia central era que cada reino
europeu só poderia ser governado pelo seu legítimo
proprietário e, se caso algum movimento revolucionário
ameaçasse a integridade do poder desse monarca, o país
sofreria um processo de intervenção movido pelas forças
do exército da Santa Aliança, formada pelos paísesmembros.
Segundo o texto, o Congresso de Viena criou instrumentos
para reestruturar o cenário político europeu que podem ser
resumidos em
a) princípio da legitimidade, possibilidade de intervenção
e exército de coalização.
b) governanças democráticas, estado de revolução
constante e integridade monárquica.
c) propriedade
coletivizada,
inimputabilidade
monárquica e pacto de expansão ilimitada.
d) unificação monárquica, movimento revolucionário e
controle estatal da economia.
e) reinados provisórios, militarização das cortes e pacto
de não agressão interna.
05. ( SAS-2017 )

GAST, John. Progresso americano. 1872.
A imagem anterior está relacionada a uma das principais
ideologias norte-americanas do século XIX, que ficou
conhecida como
a)
b)
c)
d)
e)

Big Stick (grande porrete).
Colônias de povoamento.
Acordos do Missouri.
Compromisso Clay.
Destino Manifesto.

06. ( SAS-2016 ) Os grandes problemas da época não se
resolvem com discursos nem com votação de maiorias,

mas a ferro e sangue. A Alemanha não deposita
esperanças no liberalismo da Prússia, e sim em seu
armamento. Otto von Bismarck Otto von Bismarck foi um
dos atores que contribuíram para o processo de unificação
da Alemanha. Entretanto, um dos principais antecedentes
que desencadearam a unificação foi o(a)
a) início de uma política agressiva de unificação,
promovendo diversas disputas contra os inimigos e
articulando aproximações com França e Inglaterra.
b) melhoria da situação econômica alemã por meio da
criação do Zollverein, liga aduaneira entre os Estados
alemães e a Prússia.
c) derrota dos Estados alemães na guerra contra a
Dinamarca, provando ser insuficiente a aliança com os
austríacos.
d) estabelecimento de uma aliança política entre a alta
burguesia, a aristocracia prussiana e o governo austríaco.
e) transformação de todo o território dos Estados
alemães em um campo de desenvolvimento comercial e
industrial.
07. ( FATEC-2015 ) Analise os mapas para responder à
questão de número 17.

Assinale a alternativa que identifica corretamente o
processo histórico, representado pelos mapas, ocorrido no
período entre 1880 e 1913.
a) Guerra dos Bôeres, entre Inglaterra e Angola, que
causou forte recessão na economia africana,
desestabilizou os governos em todo o continente,
provocou guerras civis e, consequentemente, a
fragmentação dos grandes impérios da África.
b) A Partilha da África, que ocorreu no século XIX
quando, devido ao crescimento de seus parques
industriais, os países europeus precisaram buscar novos
mercados consumidores e fontes de matérias primas,
avançando territorial e comercialmente na África.
c) A Expansão do Islã, religião fundada no século VII,
que obrigou as potências europeias a dividir a África em
grandes áreas de influência, para combater os

fundamentalistas e ajudar o povo africano a manter vivas a
sua cultura e religiões tradicionais.
d) A Guerra Civil de Ruanda, que foi um desdobramento
da geopolítica mundial no período da Guerra Fria, em que
Estados Unidos e União Soviética disputaram o controle
econômico e ideológico do continente africano, enviando
tropas e armas para a região.
e) A Guerra da Argélia, contra a Inglaterra, que
provocou grande tensão nas potências europeias que,
temendo perder seus contatos comerciais com a África,
decidiram dividir o continente em colônias para dominar os
seus mercados consumidores.
08. ( MACKENZIE-2016 )

II.
A negociação diplomática e a colaboração econômica
e militar aos países latino-americanos tornaram-se seus
marcos de ações, dificultando a presença econômica da
Alemanha nazista na região.
III.
A adesão de estúdios de Hollywood à Boa Vizinhança
possibilitaria compensar a perda de mercado
cinematográfico dos Estados Unidos nos países
dominados pelo Eixo.
a) se apenas a afirmativa I está correta.
b) se apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) se todas as afirmativas estão corretas.
d) se apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) se apenas as afirmativas I e III estão corretas.
09. ( UEM-2010 ) O fascismo foi um regime político liderado
por Benito Mussolini na Itália, entre as décadas de 19201940, e exerceu forte influência em vários países, inclusive
no Brasil. Assinale o que for correto sobre o fascismo na
Itália e no Brasil.
01) Uma das características essenciais da ideologia
fascista é a valorização do indivíduo em detrimento da
coletividade.
02) O Integralismo, movimento fascista brasileiro,
opunha-se ao comunismo e defendia a família como uma
instituição fundamental da sociedade.

“Assim, Nelson Rockefeller convenceu Walt Disney (...) a
filmar na América Latina, do que resultaram os desenhos
Alô, Amigos (1943) e Você já foi à Bahia? (1945) e o
personagem do papagaio Zé Carioca. E foi também
Rockefeller quem literalmente intimou Orson Welles (...) a
largar o que estava fazendo (...) e ir ao Rio para rodar um
filme sobre o Carnaval, chamado It’salltrue”. Ruy
Castro. Carmen Miranda: Uma biografia. São Paulo:
Companhia das Letras, 2005, p.333
O texto e a imagem demonstram a adesão da RKO –
estúdio de cinema pertencente à família Rockefeller que
distribuía os filmes de Disney e Welles – à Política da Boa
Vizinhança. A respeito de tal Política, fazem-se as
seguintes afirmações:
I.
Surgida na década de 1930, consistiu em uma nova
estratégia de relacionamento dos Estados Unidos com a
América Latina, abandonando a prática intervencionista
predominante desde o final do século XIX.

04) Ao contrário dos fascistas italianos, os fascistas
brasileiros, denominados integralistas, opunham-se aos
ideais nacionalistas.
08) Tanto na Itália como no Brasil, os principais dirigentes
do movimento fascista eram intelectuais de esquerda.
16) A Ação Integralista Brasileira, movimento político de
inspiração fascista liderado por Plínio Salgado, defendia,
na década de 1930, um regime autoritário para enfrentar a
crise do capitalismo e da democracia liberal.
10. ( FAMEMA-2016 ) Getúlio Vargas parecia entender melhor
nossa formação. Ele procurava manter-se, no plano
internacional, equidistante em relação tanto ao
imperialismo ianque [norte-americano] como ao
imperialismo germânico. Esse jogo não era facilmente
entendido pelo estado-maior das Forças Armadas.
(Antonio Pedro Tota. O imperialismo sedutor, 2000.
Adaptado.)

A partir do excerto, é correto afirmar que o governo
Vargas, no Estado Novo,
a) aderiu ao bloco liderado pelo Império Alemão, em
função da afinidade ideológica da ditadura brasileira com o
nazismo.
b) conseguiu manter a neutralidade nas relações
internacionais, deixando de enviar tropas para combater
na Segunda Guerra.
c) explorou habilmente a oposição entre os
imperialismos norte-americano e alemão, em confronto na
Guerra Fria.
d) aproveitou-se da rivalidade entre as potências, mas
acabou aceitando o empréstimo norte-americano para
instalar uma siderúrgica.
e) contrariou a cúpula militar brasileira ao adotar uma
posição de isolamento no conflito mundial, o que provocou
sua queda do poder.

