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1. (FATEC 2010/1) Analise a imagem.

A charge é uma alusão ao voto
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A) da mulher, fruto da luta feminina nos anos 30.
B) do cabresto, uma característica do coronelismo.
C) secreto, uma conquista dos sindicatos operários na República Velha.
D) da mandioca, em que votar era permitido apenas para homens livres
proprietários de terras.
E) censitário, em que havia a exigência de uma renda anual para votar e para
se candidatar a cargos públicos.



Gab B
COMENTÁRIO: O voto de cabresto era obtido através do poder local, onde os
“Coronéis” dominavam e mantinham sob dependência sertanejos, caboclos e
piões. Além da coerção pura e simples, da subserviência dos sertanejos, da
“proteção e amizade” dos Coronéis, o voto de cabresto passa por um lado
cultural muito forte, de submissão tradicional. O trabalhador vê o fazendeiro,
o patrão, como sua única oportunidade de vida, portanto, na maioria das
vezes, nem ousaria ir contra a vontade dele. Se ele se prejudicasse, onde mais
conseguiria dinheiro, emprego?
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2. Leia os versos.

"Seiscentas peças barganhei 
- Que pechincha!
- no Senegal A carne é rija, 
os músculos de aço, 
Boa liga do melhor metal. 
Em troca dei só aguardente, 
Contas, latão - um peso morto! 
Eu ganho oitocentos por cento 
Se a metade chegar ao porto". 

(Heinrich HEINE,, APUD BOSI, Alfredo. DIALÉTICA DA COLONIZAÇÃO. São Paulo: Cia. das Letras, 1992). 



A atividade a que se referem esses versos é

A) o comércio de escravos africanos.
B) a exploração de ouro na região das minas.
C) a escravidão dos índios nativos do Brasil.
D) a relação de exploração dos nativos na região das Minas.
E) o agravamento da situação em que viviam os índios do Brasil.
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Gab A

COMENTÁRIO: As passagens - Que pechincha! - no Senegal A carne é
rija, os músculos de aço, remetem a uma das áreas (Senegal)
fornecedoras de escravos (músculos de aço) e ao tráfico negreiro
(troca por aguardente). O final dos versos (800%) relata a
lucratividade no comércio de escravos. Alternativa “A”.
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3. (FUVEST) O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o
voto censitário. Esta afirmação significa que:

a) as eleições eram efetuadas em dois turnos sucessivos
b) o voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres
c) o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais
d) para ser eleitor era necessário possuir uma determinada renda anual
e) por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral da população.



Gab D

COMENTÁRIO: A Constituição Imperial (1824) determinou o caráter censitário
para ser eleitor (votante) e para ser candidato. Estipulava uma renda anual
mínima de 100 mil réis como critério para ser votante de paróquia, de 200 mil
réis anuais para ser eleitor de província. 400 mil para ser candidato à
Assembleia Geral e 800 mil réis anuais para ser Senador do Império. Portanto,
alternativa “D”.
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4. (Enem-adaptada) Analise as imagens.
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Grito do Ipiranga, 
do pintor Pedro Américo, 1888

D Pedro II, (1869) 
com uniforme de 

almirante da Marinha.



As imagens, que retratam D. Pedro I e D. Pedro II, procuram transmitir
determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus
contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente:

A) Liderança popular — instabilidade política.
B) Isolamento político — centralização do poder.
C) Estabilidade econômica — herança europeia.
D) Nacionalismo exacerbado — inovação administrativa.
E) Fundação heroica — longevidade e experiência política.
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Gab E

COMENTÁRIO: As imagens não dizem necessariamente o que ocorreu, mas
sim a intenção do que queria que entendessem a partir delas. A primeira
sugere a fundação do Império por D. Pedro I ao proclamar a independência
no “Grito do Ipiranga”. Já a segunda, com D. Pedro II centrado, idoso e num
ambiente calmo tinha uma estabilidade política, demonstra a longevidade do
Imperador e sua experiência política. Alternativa “E”.
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5. (Unesp) Imagem do Rio de Janeiro do início do século XX.
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Durante o período da presidência de Rodrigues Alves (1902- 1906), o Rio de Janeiro passou
por um amplo processo de reurbanização. Um dos objetivos desse processo foi

A) a democratização no uso do espaço urbano, com a criação de áreas de lazer e de
divertimento popular.
B) o estímulo ao turismo e à organização de grandes eventos na cidade, aumentando a
captação de recursos financeiros.
C) a ocupação sistemática dos morros, ampliando a disponibilidade de áreas de residência e
prestação de serviços.
D) a melhoria da higiene e do saneamento urbanos, com a vacinação obrigatória e a
erradicação de epidemias.
E) o combate à violência e ao crime organizado, que proliferavam nos morros e nas áreas
centrais da cidade.



Gab D
COMENTÁRIO: A Capital da República tinha aspecto insalubre, sujo, infecto e “pesado”,
com muita sujeira, vendedores e pessoas circulando pelas ruas estreitas. O presidente
Rodrigues Alves decidiu reformar, reformular e embelezar o Rio de Janeiro, e, para isso,
deu “carta branca” ao engenheiro Pereira Passos, que adotou a política do Bota Abaixo,
destruindo cortiços, casebres, casarões coloniais, vielas e ruas estreitas. Dessa forma,
largas avenidas e boulevards seriam construídos, como também proibiu-se ordenha de
animais nas ruas, jogar papel nas vias públicas e cuspir no chão. Buscava-se, dessa forma,
aburguesar o Rio de Janeiro. Outras medidas foram delegadas ao higienista Oswaldo Cruz,
que recebeu poderes para combater as doenças no Rio: febre amarela, varíola, peste
bubônica. Além das brigadas sanitárias, o Congresso aprovou a Lei da Vacinação
Obrigatória, que foi o estopim para a deflagração da chamada Revolta contra a Vacina.
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6. (F. Coelho) Faça a leitura dos mapas.
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O quadro mostra as fronteiras étnicas e políticas na África na atualidade. Um
dos efeitos (consequência) do domínio imperialista no continente africano está
implícito no mapa. Identifique-o.

a) Submissão econômica e miséria.
b) Avanço econômico do continente.
c) Agravamento dos conflitos regionais.
d) Aprimoramento das relações internacionais.
e) Consolidação do sistema produtivo tradicional.
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Gab C
Comentário: Os mapas demonstram como os vários povos e nações
africanas forma “encurralados” num mesmo território/país, levando
ao agravamento das tensões e conflitos regionais entre povos e
etnias diferentes. As lutas tribais e as rivalidades foram acendidas
com a presença das potencias imperialistas europeias no continente
africano. Gabarito letra C
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7. (F. Coelho) “O aluno tem que saber identificar e diferenciar essas duas etapas, quais
grupos tiveram destaque em cada uma delas e, claro, como a guerra anterior foi um
estopim para as mudanças na Rússia”, aponta o professor de História do Colégio Vértice,
Leandro Burgallo Paim. [...] A comparação entre o processo revolucionário russo e o
francês, em 1789, também é um assunto recorrente em questões de vestibulares. O
professor destaca que, assim como na França, a primeira fase do levante russo foi
responsável por destruir os resquícios do antigo regime, centrado em um monarca.
“Embora sejam semelhantes, o aluno deve lembrar que o processo francês se encerrou na
versão burguesa, enquanto a Rússia foi adiante e o movimento assumiu um aspecto mais
proletário”, observa [o professor].

Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/como-cai-na-

prova-revolucao-russa-e-uniao-sovietica/. Acesso em 09.07.2019

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/como-cai-na-prova-revolucao-russa-e-uniao-sovietica/


Diante do exposto no fragmento, pode-se afirmar que a Revolução Russa foi

a) planejada com base nas ideias marxistas e no liberalismo econômico.
b) comandada pela burguesia que queria melhorar os índices socais na Rússia.
c) inferior à Revolução Francesa, por ter sido composta de pobres camponeses.
d) liderada pela classe social que era explorada pelos mais privilegiados na
Rússia.
e) arquitetada pelas forças externas capitalistas que apoiaram os bolcheviques
a chegar ao poder.
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Gab D
Comentário: A Revolução Russa é a clássica revolução da classe
proletariado, aqueles que eram explorados pelos poderosos na
Rússia, que praticamente não gozavam de direitos e viviam as
dores do envolvimento da Rússia em conflitos que não trouxeram
benefícios para o povo sofrido. Daí explodiu a revolução do povo.
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8. (F. Coelho) Qual das imagens relaciona-se à 
Revolução Russa e à URSS?
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a) b)
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c) d)

e)



Gab: C
Comentário: A Revolução Russa de Outubro de 1917 foi liderada pelo
partido Bolchevique, aliado aos Sovietes. Com a revolução, finda-se
os privilégios da aristocracia e da Igreja ortodoxa que haviam na
Rússia. A revolução bolchevique foi a junção das forças dos
trabalhadores operários (martelo) e dos trabalhadores camponeses
(foice). Esse símbolo foi o maior pesadelo do capitalismo ao longo do
século XX.
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9. Uma das principais causas da Revolução Russa foi a situação de injustiça social que
afetava as camadas mais pobres da população no começo do século XX. Qual das
alternativas abaixo apresenta características do contexto histórico da Rússia pré-
revolução?
a) trabalhadores urbanos, clero e nobreza pagavam altos impostos; setor industrial
desenvolvido; camponeses vivendo em situação de miséria.
b) trabalhadores rurais vivendo em extrema situação de pobreza; economia atrasada;
altos impostos pagos pelas camadas mais baixas da sociedade.
c) agricultura atrasada, distribuição de renda igualitária; privilégios sociais, políticos e
econômicos para a nobreza.
d) boa situação econômica para toda população, falta de democracia, altos impostos
pagos pela nobreza e clero.
e) crescimento econômico, liberdade de expressão, felicidade generalizada do povo russo.



Gab B
Comentário: A Rússia enfrentava graves problemas sociais no início do século
XX. Esses problemas foram potencializados com a entrada da Rússia em
conflitos externo e com o autoritarismo do Czar Nicolau II. O povo sofria,
vivendo na pobreza, pagando altos impostos, mas sem um efetivo retorno
social. Os privilégios feudais ainda persistiam.
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10. (Enade) O escritor Machado de Assis (1839-1908), cujo
centenário de morte está sendo celebrado no presente ano, retratou
na sua obra de ficção as grandes transformações políticas que
aconteceram no Brasil nas últimas décadas do século XIX. O
fragmento do romance Esaú e Jacó, a seguir transcrito, reflete o
clima político-social vivido naquela época.
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Podia ter sido mais turbulento. Conspiração houve, decerto, mas uma
barricada não faria mal. Seja como for, venceu-se a campanha. (...) Deodoro
é uma bela figura. (...) Enquanto a cabeça de Paulo ia formulando essas
ideias, a de Pedro ia pensando o contrário; chamava o movimento um crime.
— Um crime e um disparate, além de ingratidão; o Imperador devia ter
pegado os principais cabeças e mandá-los executar.

(ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. In:_. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1979.
v. 1, cap. LXVII - Fragmento).
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Os personagens a seguir estão presentes no
imaginário brasileiro, como símbolos da Pátria.

Tiradentes. Deodoro da Fonseca

I
II
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Dom Pedro II

III

Dom João VI

IV
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Dom Pedro I

V



Das imagens acima, as figuras referidas no fragmento do romance Esaú e 
Jacó são 

A) I e III 
B) I e V 
C) II e III 
D) II e IV 
E) II e V
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Gab C

COMENTÁRIO: Os personagens referidos no romance Esaú e Jacó são o

Imperador Dom Pedro II (imagem III) e o marechal Manuel Deodoro da

Fonseca (imagem II), líder do movimento que derrubou o velho

monarca.


