
O1. QUESTÃO 
No Brasil Colônia, a atividade econômica que atendia, basicamente, o 
mercado interno era o (a):  
a) Pecuária  
b) Cacau  
c) Tráfico negreiro 
d) Produção de tabaco 
e) Manufatura têxtil  

O2. QUESTÃO 
Dentre as quinze Capitanias Hereditárias fundadas no Brasil a partir de 
1530, somente duas progrediram até 1550: 
a) Pernambuco e São Vicente 
b) Maranhão e Ceará 
c) Itamaracá e Porto Seguro 
d) Ilhes e Porto seguro 
e) São Tomé e Santana 

O3. QUESTÃO 
A independência brasileira foi um processo liderado, em grande parte, pelos 
setores sociais que mais se beneficiaram com a ruptura dos laços coloniais. 
Esses setores eram formados pelo(s): 
A) Profissionais liberais e trabalhadores urbanos 
B) Grandes proprietários de terra e grandes comerciantes 
C) Alto clero e pequenos proprietário de terra 
D) Funcionários públicos e alto clero 
E) Farroupilhas e baixo clero 

O4. QUESTÃO 
Dentre os fatores que concorreram para o fim da República Velha, temos a: 
A) Questão do Acre e o Tratado de Petrópolis. 
B) Revolução Constitucionalista de São Paulo. 
C) Guerra de Canudos e a Revolta do Contestado. 
D) participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. 
E) politica sucessória e a crise econômica de 1929. 

O5. QUESTÃO 
Durante o Governo de Juscelino Kubitschek, foram garantidas aos 
brasileiros as liberdades democráticas. Nesse período, diversas correntes 
políticas manifestaram suas idéias, sendo, porém , m mantido(s) na 
ilegalidade: 
A) todos os partidos políticos. 
B) o Partido Comunista. 
C) o Partido Trabalhista Brasileiro. 
D) os partidos de oposição. 
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E) o Partido Democrático Trabalhista. 

O6. QUESTÃO 
De 1964 a 1905, o Brasil foi governado por militares. Dentre os avanços que 
o período t/ouxe para a sociedade brasileira, podemos afirmar que as 
grandes conquistas modernizadoras situaram-se, principalmente, nos 
setores de Infra-estrutura, em particular nas áreas de: 
A) serviços, educação e energia. 
B) energia, educação e saúde. 
C) saúde, comunicações e transportes. 
D) comunicações, energia e transportes. 
E) educação, transportes e serviços. 

O7. QUESTÃO 
O episódio conhecido como “Capão da Traição” ocorreu na História do 
Brasil durante a: 
A) Rebelião de Beckman. 
B) Revolta dos Malês. 
C) Guerra dos Mascates. 
D) Revolta de Felipe dos Santos. 
E) Guerra dos Emboabas. 

O8. QUESTÃO 
O responsável pela transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio 
de Janeiro em 1763, foi: 
A) D. João VI. 
B) D.Pedro I. 
C) Marquês de Pombal. 
D) D. Manuel. 
E) Visconde de Barbacena. 

O9. QUESTÃO 
A primeira constituição brasileira (1824) estabelecia, entre outros fatores, a 
existência de quatro poderes. Aquele que era exercido exclusivamente pelo 
imperador era o Poder: 
A) Legislativo. 
B) Judiciário. 
C) Executivo. 
D) Moderador. 
E) Republicano. 

1O. QUESTÃO 
O Plano Real, lançado em 1994 durante o governo de Itamar Franco, teve 
como uma das ações o(a): 
A) congelamento de preços e salários. 
B) criação da Unidade Real de Valor. 
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C) instituição do empréstimo compulsório sobre os combustíveis (álcool e 
gasolina). 
D) bloqueio de parte do saldo das contas corrente e poupanças dos 
correntistas. 
E) nova moeda brasileira passou a ser o Cruzado. 

11. QUESTÃO 
Ocorreu um movimento armado, liderado por Luís Carlos Prestes, com o 
intuito de implantar no país uma ditadura do proletariado, durante a Era 
Vargas (1930-1945). Esse episódio da história é conhecido como a: 
A) Revolução Constitucionalista. 
B) Intentona Integralista. 
C) Revolta da Armada. 
D) Revolução Democrática de 64. 
E) Intentona Comunista. 

12. QUESTÃO 
Uma das principais causas da Revolução Farroupilha foram as(os): 
A) precárias condições de vida dos ribeirinhos amazônicos. 
B) problemas econômicos dos produtores rurais gaúchos. 
C) divergências entre senhores de engenho e escravos na Bahia. 
D) péssimas condições de saneamento básico no Rio de Janeiro. 
E) problemas de relacionamento entre membros do partido liberal paulista e 
a regência. 

13. QUESTÃO 
O Tratado de Methuen, assinado em 1703, por portugueses e ingleses, 
A) incrementou a industrialização em Portugal e no Brasil. 
B) abriu um importante canal para a transferência da riqueza produzida no 
Brasil para a Inglaterra. 
C) criou foro especial para julgar cidadãos britânicos que viviam no Brasil. 
D) trouxe vantagens para Portugal nas relações comerciais bilaterais com a 
Inglaterra. 
E) favoreceu o desenvolvimento da indústria luso-brasileira. 

14. QUESTÃO 
As batalhas dos Guararapes (1648 e 1649) marcaram a vitória da 
Insurreição Pernambucana, que levou à expulsão do território brasileiro os 
invasores 
A) ingleses 
B) franceses 
C) holandeses 
D) portugueses 
E) espanhóis 

15. QUESTÃO 
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No contexto da expansão marítima, que levou os europeus a encontrar a 
América, Portugal destacou-se como pioneiro das grandes navegações do 
século XV. Entre os muitos fatores que contribuíram para o pioneirismo 
português, destacam-se: 
A) a associação Estado/Igreja e a centralização do poder. 
B) a política mercantilista e a expulsão dos mouros da península Ibérica. 
C) a centralização administrativa e a posição geográfica. 
D) a ausência de guerras e a ascensão da nobreza fundiária. 
E) a industrialização e a centralização do poder. 

16. QUESTÃO 
Durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, seu ministro da 
fazenda, Rui Barbosa, adotou uma série de medidas econômicas que ficou 
conhecida como “encilhamento”. Essa política econômica estatal estava 
baseada em duas ações: 
A) a abolição da escravatura e a abertura dos portos. 
B) a emissão de papel moeda e a expansão do crédito. 
C) o incentivo à imigração e o financiamento de casas próprias. 
D) a especulação financeira e a criação de empresas fantasmas. 
E) um programa de privatizações e a criação de um imposto único. 

17. QUESTÃO 
Em 1845, a Inglaterra aprovou o Bill Aberdeen. Com relação a esse ato é 
correto afirmar: 
A) concedia à Inglaterra o direito de monopolizar o tráfico negreiro par o 
Brasil. 
B) determinava a substituição da mão-de-obra escrava pela mão-de-obra 
livre. 
C) era declarado legal o aprisionamento de qualquer navio negreiro, bem 
como o julgamento dos traficantes pela marinha inglesa. 
D) elevava violentamente as taxas alfandegárias sobre os produtos 
brasileiros. 
E) visava à eliminação da concorrência que a agricultura escravista 
brasileira representava. 

18. QUESTÃO 
A decretação da cobrança da Tarifa Alves Branco(1844) levou o governo 
Imperial a: 
A) falência do Banco do Brasil. 
B) um aumento da tributação sobre as importações 
C) proibir o tráfico de escravos 
D) decretar o fim do Tratado de Methuen. 
E) incentivar as importações de produtos. 

19. QUESTÃO 
O período de maior crescimento vegetativo da população brasileira ocorreu: 
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A) entre os anos de 1940 e 1970, devido ao rápido declínio das taxas de 
mortalidade e manutenção, em patamares elevados, das taxas de 
natalidade. 
B) entre 1972 e 1940, devido à entrada de milhares de imigrantes no país. 
C) entre os anos de 1960 e 1990, devido às mudanças estruturais ocorridas 
na economia brasileira. 
D) nos primeiros anos do século XX, em decorrência das medidas sanitárias 
implantadas em todo o território nacional. 
E) entre os anos de 1988 e 2008, em decorrência do planejamento familiar 
sugerido em nossa última Constituição Federal. 

20. QUESTÃO 
As lutas do período colonial são divididas em Revoltas Nativistas e Revoltas 
Emancipacionistas. Entre essas últimas podemos incluir a 
A) Revolta de Vila Rica. 
B) Revolta de Palmares. 
C) Revolta dos Alfaiates. 
D) Revolta dos Mascates. 
E) Revolta de Amador Bueno. 
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