
 

 

FATO Medicina 
 

 

Lista Complementar – História ( Prof.º Gênesis ) 

 

01. (Pucrs)  A renovação literária que se verifica no norte da Itália 

no século XIV, com as obras de Dante Alighieri (1265-1321), 
Francesco Petrarca (1304-1374) e Giovani Boccaccio (1313-
1375), é considerada um marco para o chamado Renascimento 
Cultural. Produzindo obras de transição para a cultura 
renascentista, esses autores NÃO   

a) glorificavam as conquistas humanas.     
b) utilizavam uma linguagem popular.     
c) ironizavam a moral corrente.     
d) criticavam a cultura medieval.     
e) ignoravam a temática religiosa.    
   

02. (Ufrgs)  Entre 1511 e 1516, foram escritas na Europa três 

das mais fundamentais obras da Renascença, "Elogio da 
Loucura", de Erasmo de Roterdã, "O Príncipe", de Nicolau 
Machiavel, e "Utopia", de Thomas Morus. Diferentes pelo tom e 
pelas respostas que trazem, essas obras têm em comum uma 
constatação bastante sombria da sociedade da época e a 
ambição de edificar um mundo mais harmonioso. 
Em relação aos ideais intelectuais humanistas e à conjuntura 
histórica da época, considere as seguintes afirmações. 
I - O pensamento humanista elaborou uma forte crítica à 
escolástica, embora não tenha rompido com a ideia criacionista, 
colocando suas esperanças em uma nova forma de educação. 
II - O mundo dos humanistas foi um mundo animado por 
transformações: a difusão da impressão mecânica, os 
progressos da navegação e a descoberta de novas terras, a 
intensificação das trocas comerciais, a queda de Constantinopla 
e o exílio de letrados gregos na Europa, todos fatores que 
provocaram uma reflexão a propósito da condição humana. 
III - O humanismo fundamentou-se, em primeiro lugar, na 
restauração da cultura antiga, através de manuscritos que se 
haviam perdido desde a Antiguidade, os quais são considerados 
como tesouros de uma cultura viva. 
 

Quais estão corretas?  
a) Apenas I.     c) Apenas I e II.   e) I, II e III.    
b) Apenas III.   d) Apenas II e III.    
   

03. (Puccamp)  Dividimos a história em eras, com começo e fim 

bem definidos, e mesmo que a ordem seja imposta depois dos 
fatos - a gente vive para a frente mas compreende para trás, 
ninguém na época disse "Oba, começou a Renascença!" - é bom 
acreditar que os fatos têm coerência, e sentido, e lições. Mas 
podemos apreender a lição errada. 

 (Luiz Fernando Veríssimo. "Banquete com os deuses") 
 

Contextualizando historicamente o movimento da Renascença a 
que o texto se refere, é correto afirmar que o Renascimento  
a) destacou-se por introduzir a observação da natureza e a 

experimentação como métodos básicos do conhecimento 
científico e na reconstrução das teorias aristotélicas 
modernas.    

b) caracterizou-se por conciliar, no século XVI, os princípios 
liberais e as necessidades emergentes da população 
mediante a análise dos mecanismos sociais do capitalismo.    

c) foi um importante elo no processo de libertação da razão, que 
culminou, no século XVIII, na filosofia iluminista e na 
constituição da moderna sociedade burguesa e capitalista.    

d) foi responsável pelo surgimento de ideias que colocavam o 
conhecimento racional no ápice e pela constituição de uma 
linha bem nítida entre a razão e a fé, no século XVII.    

e) teve um importante papel na defesa de uma nova 
religiosidade entre os homens que, somada à racionalidade, 
poderia resultar num mundo progressista e mais justo.    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

As ordens já são mandadas, 
já se apressam os meirinhos. 
Entram por salas e alcovas, 
relatam roupas e livros: 
(...) 
Compêndios e dicionários, 
e tratados eruditos 
sobre povos, sobre reinos, 
sobre invenções e Concílios... 
E as sugestões perigosas 
da França e Estados Unidos, 
Mably, Voltaire e outros tantos, 
que são todos libertinos... 

(Cecília Meireles, Romance XLVII ou Dos sequestros. Romanceiro da 
Inconfidência) 

  

04. (Puccamp)  A referência compêndios, dicionários e tratados 

eruditos no século XVIII nos sugere uma clara valorização do 
conhecimento científico, postura que também se verifica no 
período conhecido como Renascimento. Contribuíram para 
eclosão deste amplo movimento cultural na Europa,  
a) a unificação da Itália e o enfraquecimento da Igreja católica.    
b) as descobertas científicas e a revolução industrial na 

Inglaterra.    
c) o fortalecimento das burguesias e o desenvolvimento dos 

centros urbanos.    
d) a Contra-Reforma e a fragmentação do poder político dos 

soberanos.    
e) a expansão marítima e a hegemonia árabe na península 

ibérica.    
  

05. (Uff)  O Renascimento europeu dos séculos XV e XVI 

anunciava um novo homem, liberto do véu da teologia, envolvido 
com a natureza que se torna a medida de todas as coisas, capaz 
de inovar em todos os ramos do conhecimento e suficientemente 
curioso para ultrapassar as fronteiras da Europa. A inquietação 
desse homem renascentista deu-lhe a condição de descobridor 
do Novo Mundo. 
 (adaptado de RODRIGUES, Antonio E.M. e FALCON, Francisco J.C. 
"Tempos Modernos". RJ: Civilização Brasileira, 2000.) 
 

O texto apresenta a grande novidade dos Tempos Modernos: o 
novo homem. A partir dessa conclusão, assinale a opção que 
indica melhor o potencial de visão desse novo homem.  
a) O homem renascentista construiu um novo mundo - a Ásia -, 

uma nova filosofia - o Iluminismo - e uma nova forma de 
religião - o Politeísmo - todos eles resultantes dos contatos 
com a América.    

b) O homem moderno ocupou-se, principalmente, em construir 
uma nova religião, amparada no conceito de natureza, 
povoada de mitos antigos e baseada no sistema politeísta 
persa.    

c) O homem renascentista, preocupado com o seu corpo, 
desenvolveu as artes como primeiro e absoluto instrumento 
de realização de sua beleza, levando-o a um processo de 
alienação que o fez voltar à religiosidade medieval.    

d) O caráter universal é a marca que recebe esse homem 
renascentista, pois a universalidade era a virtude que o 
colocava no mesmo nível de Deus; por isso, tantas 
representações literárias e artísticas voltadas para o universo 
religioso no período.    

e) O homem renascentista, apegado à natureza, construiu um 
novo mundo, que se compunha de uma nova economia - o 
mercantilismo -, de uma nova política - os Estados modernos 
- e de um novo lugar de onde ele olhava todas essas coisas: 
a cidade moderna.    



 

 06. (Ufjf)  Acerca do início da Idade Moderna, leia a afirmação a 

seguir. Em seguida, com base na citação e em seus 
conhecimentos, responda ao que se pede. 
Atividades econômicas, estruturas e relações sociais, formas 
políticas, ideologias, manifestações culturais, tudo afinal se 
modificou em maior ou menor grau, embora em ritmos e 
proporções bastante diferenciados entre si. Tal conjunto 
permite-nos considerar essa época o começo de um período 
distinto do medieval, quaisquer que tenham sido as 
permanências e continuidades então verificadas. 
Explica-se assim o hábito há muito difundido entre os 
historiadores de procurar sintetizar todas as transformações do 
período que então se iniciava utilizando a noção de moderno. 

Fonte: FALCON, Francisco; RODRIGUES, Antonio E. A formação do mundo 
moderno: a construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVIII. 2ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2006. P.2. 
 

Sobre as diversas modificações ocorridas no período, marque a 
alternativa INCORRETA.  
a) O movimento conhecido como Renascimento Cultural tinha 

como uma de suas características centrais o 
antropocentrismo.    

b) O desenvolvimento dos Estados Modernos foi caracterizado 
pela crescente descentralização dos poderes, que 
enfraqueceu o poder dos monarcas.    

c) O movimento da Reforma Protestante criticou as práticas da 
Igreja Católica e dividiu a Cristandade Ocidental.    

d) Ocorreu a propagação de importantes correntes de 
pensamento tais como as teorias de direito divino dos Reis.    

e) O surgimento de avanços tecnológicos como a bússola e o 
astrolábio colaborou para a realização das grandes 
navegações.    

   

07. (Fgv)  Leia o texto. 

Entre 1315 e 1317 sucedem-se pesadas chuvas por todo o norte 
da Europa Ocidental, de forma tão intensa e ininterrupta que os 
campos são devastados e as colheitas perdidas, gerando uma 
situação de calamidade para o mundo camponês e que se soma 
aos vários anos bons que haviam levado o preço dos cereais a 
níveis bastante baixos. Sem colheitas e sem poupança, o mau 
tempo inaugura o grande movimento de crise do século XIV. 

Francisco C. Teixeira da Silva, Sociedade feudal: guerreiros, sacerdotes e 
trabalhadores. 

 

Pode-se apontar, entre outros elementos, como parte da 
chamada Crise do Século XIV,  
a) o progressivo processo de enfraquecimento das monarquias 

nacionais, em especial da França, diante da forte resistência 
liderada pela fração da nobreza voltada aos negócios 
financeiros.    

b) a enorme disparidade entre a frágil produção de alimentos e 
o crescimento da população europeia, este resultado da 
ausência de conflitos bélicos e de revoltas populares 
importantes.    

c) o efeito positivo das revoltas camponesas para a maioria dos 
trabalhadores dos campos e das cidades, especialmente na 
Europa Oriental, pois houve para estes consideráveis 
aumentos salariais e a concessão do direito à sindicalização.    

d) o descompasso entre uma produção de mercadorias sempre 
menor do que a entrada de metais amoedáveis na Europa, 
provocando um inédito processo de hiperinflação, que 
paralisou a atividade produtiva no final do século.    

e) a conversão da prestação do trabalho gratuito – a corveia – 
ao senhor, pelo pagamento em produto ou em dinheiro por 
parte do servo, que representou um dos passos em direção à 
dissolução dos laços servis.    

 

08. (G1 - ifpe 2016)  “O governo revolucionário tem necessidade 

de uma atividade extraordinária, precisamente porque ele está 
em guerra. Suas regras não são uniformes nem rigorosas, 
porque as circunstâncias são tumultuadas e inconstantes (...). O 
governo revolucionário não tem nada em comum com a anarquia 
nem com a desordem. Sua meta, ao contrário, é de as reprimir 
para implantar e consolidar o reinado das leis.” 
 

Discurso de Robespierre diante da Convenção, 25 de dezembro de 1793. In: 
COSTA, M.; DOUBLET, F. (coord.). Histoire Géographie, 4ª ed. Paris: Magnard, 

1998. p. 60. 

Durante a Revolução Francesa, ao assumir a direção da 
Convenção (1792-1794), os jacobinos adotaram medidas para 
conter as forças contrarrevolucionárias. O discurso de 
Robespierre, ao afirmar que as ações do governo revolucionário 
não podem estar submetidas a regras uniformes e rigorosas, 
procurava justificativas para  
a) a criação do Tribunal Revolucionário, para julgar os suspeitos 

de atitudes contrarrevolucionárias. Muitas vezes, o destino 
dessas pessoas era a morte na guilhotina.    

b) a instituição do voto censitário, sendo assim apenas pessoas 
com posses poderiam exercer o poder de voto e se candidatar 
para mandatos eletivos.    

c) a convocação dos Estados Gerais, órgão consultivo formado 
por representantes dos três estados e que não se reunia 
desde 1614.    

d) a criação do Diretório, órgão que desempenhava o poder 
Executivo e era composto de cinco pessoas eleitas entre os 
deputados.     

e) a coroação de Napoleão Bonaparte, definida a partir de um 
plebiscito que aprovou o fim do Consulado e a transformação 
da França em Império.    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Leia atentamente o texto abaixo para responder à(s) 
questão(ões) a seguir. 
 

História da pintura, história do mundo 
 

O homem nunca se contentou em apenas ocupar os 
espaços do mundo; sentiu logo a necessidade de representá-
los, reproduzi-los em imagens, formas, cores, desenhá-los e 
pintá-los na parede de uma caverna, nos muros, numa peça de 
pano, de papel, numa tela de monitor. Acompanhar a história da 
pintura é acompanhar um pouco a história da humanidade. É, 
ainda, descortinar o espaço íntimo, o espaço da imaginação, 
onde podemos criar as formas que mais nos interessam, nem 
sempre disponíveis no mundo natural. Um guia notável para 
aprender a ler o mundo por meio das formas com que os artistas 
o conceberam é o livro História da Pintura, de uma arguta irmã 
religiosa, da ordem de Notre Dame, chamada Wendy Beckett. 
Ensina-nos a ver em profundidade tudo o que os pintores 
criaram, e a reconhecer personagens, objetos, fatos e ideias do 
período que testemunharam. 

A autora começa pela Pré-História, pela caverna 
subterrânea de Altamira, em cujas paredes, entre 15000 e 12000 
a.C., toscos pincéis de caniços ou cerdas e pó de ocre e carvão 
deixaram imagens de bisões e outros animais. E dá um salto 
para o antigo Egito, para artistas que já obedeciam à chamada 
“regra de proporção”, pela qual se garantia que as figuras 
retratadas − como caçadores de aves e mulheres lamentosas no 
funeral de um faraó − se enquadrassem numa perfeita escala de 
medidas. Já na Grécia, a pintura de vasos costuma ter uma 
função narrativa: em alguns notam-se cenas da Ilíada e da 
Odisseia. A maior preocupação dos artistas helenísticos era a 
fidelidade com que procuravam representar o mundo real, 
sobretudo em seus lances mais dramáticos, como os das 
batalhas. 

A arte cristã primitiva e medieval teve altos momentos, 
desde os consagrados à figuração religiosa nas paredes dos 
templos, como as imagens da Virgem e do Menino, até as 
ilustrações de exemplares do Evangelho, as chamadas 
“iluminuras” artesanais. Na altura do século XII, o estilo gótico se 
impôs, tanto na arquitetura como na pintura. Nesta, o fascínio 
dos artistas estava em criar efeitos de perspectiva e a ilusão de 
espaços que parecem reais. Mas é na Renascença, sobretudo 
na italiana, que a pintura atinge certa emancipação artística, 
graças a obras de gênios como Leonardo, Michelangelo, Rafael. 
É o império da “perspectiva”, considerada por muitos artistas 
como mais importante do que a própria luz. Para além das 
representações de caráter religioso, as paisagens rurais e 
retratos de pessoas, sobretudo das diferentes aristocracias, 
apresentam-se num auge de realismo. 

Em passos assim instrutivos, o livro da irmã Wendy vai 
nos conduzindo por um roteiro histórico da arte da pintura e dos 
sucessivos feitos humanos. Desde um jogo de boliche numa 
estalagem até figuras femininas em atividades domésticas, de 



 

um ateliê de ourives até um campo de batalha, 1tudo vai se 
oferecendo a novas técnicas, como a da “câmara escura”, 
explorada pelo holandês Vermeer, pela qual se obtinha melhor 
controle da luminosidade adequada e do ângulo de visão. 
Entram em cena as novas criações da tecnologia humana: os 
navios a vapor, os trens, as máquinas e as indústrias podem 
estar no centro das telas, falando do progresso. Nem faltam, 
obviamente, os motivos violentos da história: a Revolução 
Francesa, a sanguinária invasão napoleônica da Espanha (num 
quadro inesquecível de Goya), escaramuças entre árabes. Em 
contraste, paisagens bucólicas e jardins harmoniosos desfilam 
ainda pelo desejo de realismo e fidedignidade na representação 
da natureza. 

2Mas sobrevém uma crise do 3realismo, da 4submissão 
da pintura às formas dadas do mundo natural. Artistas como 
Manet, Degas, Monet e Renoir aplicam-se a um novo modo de 
ver, pelo qual a imagem externa se submete à visão íntima do 
artista, que a tudo projeta agora de modo sugestivo, numa luz 
mais ou menos difusa, apanhando uma realidade moldada mais 
pela impressão da imaginação criativa do que pelas formas 
nítidas naturais. No Impressionismo, 5uma catedral pode ser 
pouco mais que 6uma grande massa luminosa, 7cujas formas 
arquitetônicas mais se 8adivinham do que se traçam. Associada 
à Belle Époque, a arte do final do século XIX e início do XX 
guardará ainda certa inocência da vida provinciana, no campo, 
ou na vida mundana dos cafés, na cidade. 

Desfazendo-se quase que inteiramente dos traços dos 
impressionistas, artistas como Van Gogh e Cézanne, explorando 
novas liberdades, fazem a arte ganhar novas técnicas e 
aproximar-se da abstração. A dimensão psicológica do artista 
transparece em seus quadros: o quarto modestíssimo de Van 
Gogh sugere um cotidiano angustiado, seus campos de trigo 
parecem um dourado a saltar da tela. A Primeira Grande Guerra 
eliminará compreensões mais inocentes do mundo, e o século 
XX em marcha acentuará as cores dramáticas, convulsionadas, 
as formas quase irreconhecíveis de uma realidade fraturada. O 
cubismo, o expressionismo e o abstracionismo (Picasso, 
Kandinsky e outros) interferem radicalmente na visão “natural” 
do mundo. 

9Por outro lado, 10menos libertário, 11doutrinas 
totalitaristas, como a stalinista e a nazifascista, pretenderão que 
os artistas se submetam às suas ideologias. Já Mondrian fará 
escola com a geometria das formas, Salvador Dalí expandirá o 
surrealismo dos sonhos, e muitas tendências contemporâneas 
passam a sofrer certa orientação do mercado da arte, agora 
especulada como mercadoria. 

Em suma, a história da pintura nos 12ensina a entender 
o que podemos ver do mundo e de nós mesmos. As peças de 
um museu parecem estar ali 13paralisadas, 14mas basta um 
pouco da nossa atenção a cada uma delas para que a vida ali 
contida se manifeste. Com a arte da pintura aprenderam as artes 
e técnicas visuais do nosso tempo: a fotografia, o cinema, a 
televisão devem muito ao que o homem aprendeu pela força do 
olhar. Novos recursos ampliam ou restringem nosso campo de 
visão: atualmente muitos andam de cabeça baixa, apontando os 
olhos para a pequena tela de um celular. Ironicamente, alguém 
pode baixar nessa telinha “A criação do homem”, que 
Michelangelo produziu para eternizar a beleza do forro da 
Capela Sistina. 

(BATISTA, Domenico, inédito)  
 

09. (Puccamp 2016)  Considere o texto abaixo. 
 

A Constituição de 1791 estabeleceu a monarquia constitucional 
e consagrou a divisão de poderes – Executivo, Legislativo, 
Judiciário. Porém, (...) estabeleceu que, para ser eleitor e 
elegível, o indivíduo deveria possuir uma renda bastante alta, o 
que excluía dessa condição pessoas de vida modesta. A 
Constituição estabeleceu o voto censitário, o voto ao qual só têm 
direito pessoas com certo rendimento. 
A França encontrava-se, pois, dividida em duas categorias de 
pessoas: os cidadãos ativos (com direitos políticos) e os 
passivos (sem esses direitos). Estes, a maioria esmagadora da 
nação, eram os cidadãos de “segunda classe”. A Constituição de 
1791, no lugar da antiga divisão dos indivíduos em nobres e 
plebeus, tipicamente feudal, consagrou um novo princípio de 

distinção entre 
os indivíduos: a riqueza. Daí em diante, passaram a ficar de um 
lado, os ricos; de outro, os pobres. 

(Adaptado de: KOSHIBA, Luiz. História, origens, estruturas e processos. 
São Paulo: Atual, 2000, p. 324) 

 

A partir do texto, pode-se afirmar que, no curso da Revolução 
Francesa, a Constituição de 1791,  
a) significou um retrocesso, ao limitar a cidadania aos indivíduos 

detentores de um nível de rendimento.    
b) consagrou o direito de liberdade a todos os homens, conforme 

estabelecido na Declaração Universal.    
c) enfraqueceu o ideário nacionalista do povo francês e 

fortaleceu a monarquia absolutista.    
d) introduziu reformas inspiradas no ideal iluminista e fez da 

propriedade um direito coletivo.    
e) promoveu o súdito a cidadão política e juridicamente, 

mantendo a igualdade de todos perante a lei.    
   

10. (Pucrj)  Em meados do século XVIII, diversas monarquias 

europeias se modernizaram com base nos ideais iluministas 
para um programa de reformas que assegurasse uma 
administração mais racional e eficiente do Estado. Embora 
afirmassem agir em nome da “maior felicidade dos povos”, estes 
permaneciam excluídos da tomada de decisões políticas. 
 

Considerando as relações entre a cultura iluminista e as 
reformas promovidas pelos “soberanos esclarecidos”, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Os soberanos reformadores concentraram seus esforços no 

desmantelamento de privilégios fiscais e no 
redimensionamento dos poderes eclesiásticos, como no caso 
de Frederico II na Prússia e de D. José I e de seu ministro 
Pombal em Portugal. 

II. Os filósofos iluministas forneceram o tema da razão, da boa 
administração e da pública felicidade aos projetos 
absolutistas dos monarcas e o da liberdade à oposição 
antiabsolutista. 

III. Os opositores do reformismo monárquico eram juristas e 
magistrados tradicionalistas, a nobreza fundiária e o alto 
clero, ameaçados pela dissolução da sociedade de ordens 
promovida pelos soberanos esclarecidos. 

 

Assinale:  
a) se somente a afirmativa I estiver correta.    
b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.    
c) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.    
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.    
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.    
   

11. (Fgv 2015)  Em 1776, foi declarada a emancipação política 

dos Estados Unidos. Comparando o processo de independência 
estadunidense com outros casos na América, podemos afirmar 
que  
a) a independência dos Estados Unidos foi pacífica, semelhante 

ao processo brasileiro e diferente do restante da América 
espanhola, caracterizado pelas guerras contra forças 
metropolitanas.    

b) a escravidão não foi abolida pelo governo dos Estados Unidos 
no momento da independência política, de maneira 
semelhante ao que ocorreu no Brasil e na maior parte da 
América Latina.    

c) ao contrário do caso brasileiro e latino-americano, a 
independência dos Estados Unidos foi liderada pelas 
camadas populares da sociedade colonial.    

d) a instauração de repúblicas democráticas é um traço comum 
entre o processo de emancipação política dos Estados 
Unidos e o das outras nações do continente americano.    

e) ao estabelecer a sua independência, os líderes 
estadunidenses imediatamente concederam direito de voto 
às mulheres, o que não ocorreu no Brasil e tampouco no 
restante da América Latina.    

   

12. (Uern)  Hino da França – A Marselhesa (tradução) 
 

Avante, filhos da Pátria, 
O dia da Glória chegou. 
Contra nós, a tirania 



 

O estandarte encarnado se eleva! 
Ouvis nos campos rugirem 
Esses ferozes soldados? 
Vêm eles até nós 
Degolar nossos filhos, nossas mulheres. 
Às armas cidadãos! 
Formai vossos batalhões! 
Marchemos, marchemos 
Nossa terra do sangue impuro se saciará. 

(Disponível em: Link: http://www.vagalume.com.br/hinos/hino-da-franca-a-
marselhesa-traducao.html#ixzz3KrRj5hUi.) 

 

O Hino da Revolução Francesa, que mais tarde se tornaria o 
Hino da França, reflete muito do espírito de luta e sede de 
mudança que se expandiu principalmente entre  
a) os clérigos e nobres, que procuravam manter os privilégios de 

que gozavam, principalmente em relação aos impostos.    
b) os burgueses que, em muitos casos, apesar de possuírem 

condições econômicas, não possuíam a participação política 
desejada.    

c) os camponeses, que pretendiam romper de vez com os laços 
escravistas que ainda ditavam as relações de trabalho na 
França.    

d) os representantes do proletariado em ascensão na França 
que, apesar de ter uma indústria incipiente, começava o 
processo de Revolução Industrial.    

   

13. (Imed)  Assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, sobre os 

acontecimentos que marcaram a primeira fase da Revolução 
Francesa, conhecida como Assembleia Nacional. 
 
(     ) Foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, que estabelecia a igualdade de todos perante a 
lei, o direito à propriedade privada e o direito de 
resistência à opressão. 

(     ) Os bens da Igreja foram confiscados e transformados em 
lastro para a emissão de uma nova moeda, os assignats. 

(     ) A Assembleia Nacional Constituinte proclamou a primeira 
Constituição da França, estabelecendo o sufrágio 
universal e a república como forma de governo. 

(     ) Luís XVI e Maria Antonieta foram capturados ao tentar fugir 
da França e guilhotinados na Praça da Revolução, em 
Paris. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é:  
a) V – F – V – F.   c) F – V – F – V.   e) V – F – F – F.    
b) V – V – F – F.   d) F – F – V – V.    
 

14. (Unesp)  A Revolução Puritana (1640) e a Revolução 

Gloriosa (1688) transformaram a Inglaterra do século XVII. 
Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se dizer que  
a) determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio 

marítimo, pois os conflitos internos provocaram forte redução 
da produção e exportação de manufaturados.    

b) resultaram na vitória política dos projetos populares e radicais 
dos cavadores e dos niveladores, que defendiam o fim da 
monarquia e dos privilégios dos nobres.    

c) envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as 
disputas políticas e sociais, desembocaram na retomada do 
poder pelos católicos e em perseguições contra protestantes.    

d) geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se 
submeter aos limites estabelecidos pela legislação e respeitar 
as decisões tomadas pelo Parlamento.    

e) precederam as revoluções sociais que, nos dois séculos 
seguintes, abalaram França, Portugal e as colônias na 
América, provocando a ascensão política do proletariado 
industrial.    

   

15. (Enem)  Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade 

real para suspender as leis ou seu cumprimento. 
Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o 
concurso do Parlamento, sob pretexto de prerrogativa, ou em 
época e modo diferentes dos designados por ele próprio. 
 

Que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos 
para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e 
conservar as leis. 
Declaração dos Direitos. Disponível em http://disciplinas.stoa.usp.br. Acesso em: 

20 dez. 2011 (adaptado). 
 

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da 
Inglaterra diante dos demais Estados europeus na Época 
Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que 
predominavam na Europa continental estão indicados, 
respectivamente, em:  
a) Redução da influência do papa — Teocracia.    
b) Limitação do poder do soberano — Absolutismo.    
c) Ampliação da dominação da nobreza — República.    
d) Expansão da força do presidente — Parlamentarismo.    
e) Restrição da competência do congresso — Presidencialismo.  
 

GABARITO: 

 
Resposta da questão 1: [E] 
Apesar de iniciarem um movimento de valorização da figura 
humana, os renascentistas não ignoraram ou excluíram a 

temática religiosa, tanto que alguns deles fizeram obras 
belíssimas para a Igreja Católica. O que ocorreu, afinal, é que os 
renascentistas acreditavam nas potencialidades do ser humano 
acima de qualquer dogma religioso.   
 
 
Resposta da questão 2: [E]   

 
Resposta da questão 3: [C]   

 
Resposta da questão 4: [C]   
 
Resposta da questão 5: [E]   

 
Resposta da questão 6: [B] 

A questão aborda algumas das principais mudanças ocorridas 
na transição feudal-capitalista. Em todas elas, a única 
INCORRETA é a alternativa [B], que mostra um caráter de 
descentralização do poder político dos reis dos Estados 
Nacionais Modernos. Na verdade, é neste momento que os reis 
se tornam poderosos devido ao Absolutismo que, em certos 
casos, foram justificados por teorias filosóficas. Esses monarcas 
centralizavam o poder em suas mãos.   
 
Resposta da questão 7: [E]  

[A] Houve o fortalecimento das monarquias nacionais, e não seu 
enfraquecimento. 

[B] A disparidade entre a “frágil produção” e a “população 
europeia” não se explica pela ausência de conflitos, uma vez 
que eles existiam – vide as Cruzadas – nem pela inexistência 
de revoltas populares, uma vez que os servos conseguiram 
avanços sociais significativos através de movimentos 
populares. A enorme disparidade entre a frágil produção de 
alimentos e o crescimento da população europeia foi 
resultado da existência de conflitos bélicos e de revoltas 
populares importantes.   

[C] e [D] totalmente incorretas:   
[C] As revoltas camponesas modificaram a vida dos servos na 

Europa Ocidental, berço do feudalismo, e não na Europa 
Oriental.  

[D] Mercadorias, metais amoedáveis e hiperinflação são termos 
que não se aplicam ao feudalismo.   
 
Resposta da questão 8: [A] 

A questão remete a Revolução Francesa, 1789-1799, em 
especial ao período da Convenção Nacional, 1792-1795. Em 
meados de 1793, os Jacobinos com apoio dos Sans Culottes 
assumiram o poder dentro da Convenção Nacional e 
implantaram um governo ancorado em reformas sociais 
significativas e o terrorismo através da guilhotina. Robespierre, 
"o incorruptível”, apoiado nas ideias do filósofo iluminista 
Rousseau tornou-se o maior líder dos jacobinos. Neste período 
foram criados comitês como o de “Salvação Nacional” e de 
“Salvação Pública” que julgavam os opositores da revolução.   



 

 
Resposta da questão 9: [A] 

Uma vez que a Revolução Francesa, iniciada em 1789, foi 
promovida pelo Terceiro Estado, formado por trabalhadores e 
burguesia, a Constituição de 1791 pode ser considerada um 
retrocesso, porque deixava de fora da participação política as 
classes que promoveram a Revolução.   
 
Resposta da questão 10: [B] 
A afirmativa [III] está incorreta porque magistrados 

tradicionalistas, nobreza fundiária e alto clero eram camadas 
sociais que apoiavam os soberanos esclarecidos, interessados 
em manter a sociedade como ela se encontrava.   
 
Resposta da questão 11: [B] 

EUA e Brasil, em comum, não aboliram a escravidão no 
momento da emancipação política. Nos EUA o trabalho escravo 
foi abolido após a Guerra de Secessão e no Brasil foi abolido na 
crise do Segundo Reinado, em 1888.   
 
Resposta da questão 12: [B] 

Ás vésperas da Revolução Francesa, a pirâmide social francesa 
contava com três camadas sociais hierarquicamente 
organizadas, a saber: (1) primeiro estado – clero, (2) segundo 
estado – nobreza e (3) terceiro estado – trabalhadores e 
burguesia (povo em geral). 
 
O terceiro estado não possuía direitos ou participação política, 
tendo como única obrigação trabalhar, pagar impostos e 
sustentar a França. Por essa razão, o movimento revolucionário 
teve início.   
 
Resposta da questão 13: [B] 

A questão remete à primeira fase da Revolução Francesa 
denominada de “Assembleia Nacional Constituinte”, entre 1789-
1791. Em agosto de 1789 foi elaborada a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1790 ocorreu a 
“Constituição Civil do Clero” confiscando os bens da Igreja para 
servir de lastro para uma nova moeda, o assignats. A 
constituição de 1791 não criou uma república na França e sim 
uma monarquia constitucional. Luís XVI e sua esposa foram 
guilhotinados em 1793 dentro do período da “Convenção 
Nacional”.   
 
Resposta da questão 14: [D] 

As “Revoluções Inglesas”, do século XVII, foram as primeiras 
revoluções burguesas de caráter antiabsolutista na Europa. 
A Revolução Puritana derrubou a dinastia Stuart e implantou 
uma República Parlamentar, depois ditatorial, sob o comando de 
Oliver Cromwell, que reprimiu os movimentos populares e 
impulsionou o comércio inglês a partir do Ato de Navegação 
(1651). 
Com a Revolução Gloriosa, a burguesia inglesa se libertou do 
Estado absolutista definitivamente, que com seu permanente 
intervencionismo era uma barreira para um mais amplo acúmulo 
de capital. O novo rei, Guilherme de Orange se subordinou 
ao Bill of Rights. Dessa forma, a burguesia, aliada à aristocracia 
rural, passou a exercer diretamente o poder político através do 
Parlamento.   
 
Resposta da questão 15: [B]  

A Declaração dos Direitos ou “Bill of Rights” foi um documento 
produzido com o desfecho da Revolução Gloriosa, que eliminou 
o absolutismo da Inglaterra e fortaleceu o papel do Parlamento 
enquanto instituição de governo no país.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


