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Império Bizantino
1 - Sobre o Império Bizantino é incorreto afirmar que:
a) Teve entre seus governantes o imperador Justiniano, sob quem foi feita a compilação do direito romano,
mais tarde incorporado aos modernos sistemas de leis ocidentais
b) Tinha sua capital na antiga Bizâncio grega, transformada em Constantinopla pelo imperador romano
Constantino
c) As principais heresias ali observadas eram as dos monofisistas e iconoclastas.
d) Era governado por um poder imperial centralizado e despótico

2 - O Império Bizantino foi uma civilização na qual a religião tinha um lugar de grande destaque. Temas
religiosos eram muito correntes entre a opinião pública em geral. Em diversos setores da vida bizantina havia
forte influência religiosa. Em especial, na vida política havia uma conexão importante entre Estado e Igreja,
chegando o imperador a ter um papel de destaque na vida religiosa em Bizâncio. Com base no exposto,
indique o tipo de regime político que se desenvolveu no Império Bizantino.
a) Monarquia Absolutista
b) Monarquia eletiva
c) Cesaropapismo
d) Califado
3 – Sobrevivendo à queda do Império Romano do Ocidente, o Império Bizantino durou até 1453, quando foi
conquistado pelos turcos otomanos. O principal elemento da identidade bizantina era a sua religião oficial,
expressa pelo
a) catolicismo romano, sob a liderança do papa.
b) islamismo, sob a liderança do califa de Bagdá.
c) catolicismo ortodoxo, sob a liderança do patriarca.
d) anglicanismo, sob a liderança do arcebispo de Canterbury
Islamismo
4 - A expansão muçulmana atingiu territórios da Europa, contribuindo para a divulgação de hábitos culturais
que marcaram a formação histórica da Península Ibérica. Além disso, mudou as relações comerciais da
época. Em relação a outros povos e à Igreja Católica, os muçulmanos:
a) mantiveram, ao longo de sua história, uma tradição de total tolerância religiosa.
b) eram temidos, em razão do seu grande poderio militar.
c) mantiveram uma convivência sem choques culturais, revelando-se, no entanto, intolerantes com os judeus.
d) foram intolerantes e violentos, não assimilando as culturas adversárias.

5 - Recitar o credo “Alá é nosso Deus e Maomé, o seu Profeta”, orar cinco vezes ao dia, dar esmolas aos
pobres, jejuar no mês do Ramadã e peregrinar, pelo menos, uma vez na vida para a cidade sagrada de Meca,
são preceitos revelados a Maomé pelo anjo Gabriel, segundo o entendimento dos:
a) Hindus.
b) Judeus.
c) Cristãos.
d) Muçulmanos.
6 - “Maomé retirou-se às montanhas para rezar e meditar, vivendo como eremita. Em seguida, começou a pregar a
existência de um deus único, Alá, e a prática do Islã, submissão total a deus.”
(ORDOÑEZ, Marlene e QUEVEDO, Júlio. História. Coleção Horizontes.
São Paulo: IBEP. Sd. p.58)

Em 622, ocorreu a Hégira, que significou para o mundo islâmico,
a) o nascimento de Maomé e a chegada dos muçulmanos na África.
b) a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Yatreb.
c) o casamento de Maomé com Khadija e a retomada de Meca.
d) a ocupação da península Ibérica pelos muçulmanos.
Movimentos Operários e Doutrinas Sociais
7 - Em 1848, dois jovens revolucionários alemães escreveram: “Assim, o desenvolvimento da grande
indústria mina sob os pés da burguesia as bases sobre as quais ela estabeleceu o seu sistema de produção e
de apropriação. A burguesia produz, antes de mais nada, os seus próprios coveiros. A sua queda e a vitória
do proletariado são igualmente inevitáveis.”
(Cf. K. Marx-F. Engels. Obras Escolhidas em três tomos. Lisboa-Moscovo: Edições “Avante!”/Edições
Progresso, 1982.)
Esse texto expressa princípios da ideologia
a) fascista.
b) capitalista.
c) comunista.
d) iluminista.
8 - As Revoluções de 1848 foram provocadas por diversos fatores, destacando-se, entre outros:
a) o fascismo, o comunismo e o positivismo;
b) a social-democracia, o anarquismo e o comunismo;
c) o sindicalismo, o republicanismo e o conservadorismo;
d) o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo.
9 - O cartismo inglês, movimento operário que surgiu na década de 1830, reivindicava:
a) o estabelecimento do socialismo na Inglaterra;
b) a organização dos trabalhadores em ligas operárias;
c) a destruição das máquinas nas fábricas;
d) benefícios trabalhistas e eleitorais.
Independência da América Latina
10 - No início do século XIX, a independência da América Espanhola ocorreu num contexto político
internacional marcado por fatos. Dentre os fatos que favoreceram a independência da América Espanhola,
podemos mencionar.

a) A Revolução Industrial Espanhola.
b) A derrota dos americanos na guerra de independência dos Estados Unidos.
c) O Despotismo Esclarecido.
d) As guerras napoleônicas.
11 - “Criollos” e “Chapettones” eram respectivamente:
a) Os espanhóis e os mestiços.
b) Os naturais da América e os espanhóis.
c) Os mestiços e os precursores da independência.
d) Nenhuma delas é correta.
12 - Relaciona-se com o processo de Independência da América Espanhol:
a) a marginalização econômica dos criollos devido às discriminações metropolitanas.
b) o apoio da Santa Aliança às lutas emancipadoras dos colonos americanos.
c) a difusão das teorias anarquistas e socialistas a luta contra a exploração colonialista.
d) a influência das ideias liberais presentes na Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa.
Guerra de Secessão
13 - Guerra Civil entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, ocorrida entre 1861-1865, teve por
consequência profundas mudanças na economia e na sociedade do país.
Assinale a alternativa que apresenta essas mudanças.
a) A abolição da escravidão e a afirmação do modelo capitalista de inspiração nortista em todo o país.
b) A manutenção da escravidão e a disseminação do modelo de agricultura monocultora sulista para toda a
nação.
c) A conquista do México e a ampliação da escravidão em direção aos territórios recém-conquistados.
d) A vitória do Sul industrial diante do Norte rural e sua separação permanente da União.
14 -

A vitória de Barack Obama nas eleições presidenciais de 2008 foi revestida de grande significado. O
mapa dos resultados finais do último pleito nacional norte-americano revela que a história do país
continua afetando a sua geografia eleitoral.
É possível associar cerca de metade dos estados onde Barack Obama foi derrotado em 2008 ao
seguinte aspecto da história dos Estados Unidos:
a) utilização da mão de obra escrava
b) proibição da entrada de imigrantes
c) implantação das primeiras unidades industriais
d) consolidação das principais organizações sindicais

15 - Um ex-líder do grupo Ku-Klux-Klan foi preso anteontem acusado de ter matado, há quarenta anos, três
jovens no estado americano do Mississipi. O crime ficou famoso graças ao filme "Mississipi em Chamas",
do diretor Alan Parker. Edgar Rey Killen, setenta e nove anos, foi apresentado ontem à Justiça e se declarou
inocente. O caso foi reaberto em 1999.
"Folha de São Paulo", 08/01/2005 .
A Ku-Klux-Klan surgiu ao final da Guerra de Secessão, como uma sociedade secreta. Aponte a alternativa
que apresenta o tipo de atuação desenvolvida por essa sociedade secreta:
a) Promoviam a intolerância contra os negros e contra os brancos que com eles simpatizavam.
b) Lutavam para garantir a integração dos negros como homens livres, com direitos defendidos por lei.
c) Nascida na cidade de Nashville, no sul dos Estados Unidos, foi extinta em 1915 tendo desaparecido
definitivamente.
d) A atuação dessa sociedade demonstra que a Guerra de Secessão sepultou qualquer tipo de intolerância nos
Estados Unidos.
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