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QUESTÕES UFU 
 
 Q.01- 
“Proletários de todos os países, uni-vos!” 
 
Publicado pela primeira vez em 1848 o “Manifesto Comunista” foi 
escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Outra obra famosa de Marx, 
“O Capital”, ainda é estudada até os nossos dias. 
 
Assinale a alternativa que contempla as principais ideias contidas 
nesses dois documentos. 
 
A) Crítica à produção capitalista e à exploração da burguesia sobre a 

classe trabalhadora. 
B) Defesa da propriedade privada dos meios de produção, como 

forma de implantar o comunismo. 
C) As formas de organização social da classe trabalhadora podem 

conviver de maneira equilibrada com as formas de organização do 
capital. 

D) A exploração da mais-valia acaba à medida que a classe 
trabalhadora se organiza. 

 
Q.02-Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier, durante o século 
XIX, ficaram conhecidos por formularem uma nova corrente de 
pensamento, que tinha como objetivo a criação de uma sociedade 
ideal. Esta corrente do pensamento foi denominada:  
 
A) Cartismo.  
B) Anarquismo.  
C) Social Liberalismo.  
D) Socialismo Utópico.  
 
Q.03-O século XIX foi marcado pelo surgimento de correntes de 
pensamento que contestavam o modelo capitalista de produção e 
propunham novas formas de organizar os meios de produção e a 
distribuição de bens e riquezas, buscando uma sociedade que se 
caracterizasse pela igualdade de oportunidades. No que diz respeito a 
essas correntes, assinale a afirmação verdadeira. 
 
A) O socialismo cristão buscava aplicar os ensinamentos de Cristo 

sobre amor e respeito ao próximo aos problemas sociais gerados 
pela industrialização, mas apesar de vários teóricos importantes o 
defenderem, a Igreja o rejeitou através da Encíclica Rerum 
Novarum, lançada pelo Papa Leão XIII. 

B) No socialismo utópico, a doutrina defendida por Robert Owen e 
Charles Fourrier, prevaleciam as ideias de transformar a realidade 
por meio da luta de classes, da superação da mais valia e da 
revolução socialista. 

C) O socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, 
através do manifesto Comunista de 1848, defendia uma 
interpretação socioeconômica da história dos povos, denominada 
materialismo histórico. 

D) O anarquismo do russo Mikhail Bakunin defendia a formação de 
cooperativas, mas não negava a importância e a necessidade do 
Estado para a eliminação das desigualdades. 

 
Q.04-A produção capitalista não é apenas produção de mercadorias, 
ela é essencialmente produção de mais valia. Só é produtivo o 
trabalhador que produz mais valia para o capitalista, servindo assim à 
auto expansão do capital. 
MARX, K. O Capital: crítica da economia política. Livro 1, v. 2.  
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 
 
Segundo as ideias de Marx, as duas classes fundamentais da moderna 
sociedade capitalista – a burguesia e o proletariado – se estruturaram 
ao longo do processo de industrialização ocorrido na Europa ao final do 
século XVIII e ao início do século XIX. Ao mesmo tempo, esse processo 
levou à consolidação de duas correntes opostas de pensamento 

econômico e social e que tem seus reflexos nas sociedades atuais e em 
suas históricas formas de organização política e econômica. 
O texto expressa a existência de oposição entre as seguintes correntes 
de pensamento econômico e social nos séculos XIX, XX e XXI: 
 
A) Liberalismo e socialismo. 
B) Comunismo e socialdemocracia. 
C) Fascismo e liberalismo. 
D) Keynesianismo e liberalismo. 
 
 
Q.05-A primeira metade do século XIX, na Europa, é conhecida como a 
“Primavera dos Povos” ou, no dizer de Eric Hobsbawm, a “Era das 
Revoluções”. As manifestações populares, as insurreições e as 
mudanças da ordem política ocorridas da Espanha à Rússia, da Bélgica 
à Itália, entre 1820 e 1848, foram alimentadas, em grande parte, pelo 
descontentamento popular ocasionado pelo desemprego e pela fome. 
Em termos ideológicos, estas sublevações eram motivadas: 
 
A) pela atuação de grupos conspiradores, organizados na forma de 

sociedades secretas como a maçonaria e os carbonários, infiltrados 
nos núcleos organizativos do movimento operário e nos círculos 
republicanos. 

B) pelo crescimento de grupos apoiadores do poder absolutista e 
defensores da restauração política das dinastias retiradas do poder 
pelas intervenções napoleônicas, em países europeus, no início do 
século XIX. 

C) pela agitação política jacobina, que alimentou as primeiras 
organizações operárias na França e na Inglaterra e contribuiu para 
a estruturação do movimento operário e de suas formas de 
atuação. 

D) pelo ideário liberal, em torno do qual se aglutinaram grupos 
republicanos e socialistas, em oposição ao poder absolutista e em 
favor de uma ordem legal igualitária que deveria reger a sociedade 
civil. 

 
Q.06-Em conjunto com as grandes transformações econômicas, 
políticas e sociais do século XIX, surgiram doutrinas e correntes 
ideológicas. Uma delas foi o Anarquismo que pregava: 
 
A) o respeito à propriedade privada, o controle demográfico e a 

observância da lei natural da oferta e da procura; 
B) a revolução socialista, o controle do Estado pela ditadura do 

proletariado, o comunismo; 
C) a erradicação do Estado, das classes, das instituições e tradições 

visando à imediata instalação do comunismo; 
D) a necessidade de um contrato entre os governados e o Estado, o 

imperativo da moral e do bem comum como fundamentos do 
poder político; 

 
Q.07-Considerando os conhecimentos sobre os movimentos de 
esquerda política na Europa ao longo do século XIX, é correto afirmar: 
 

A) A esquerda foi importante para a implantação definitiva do 
comunismo na França, por meio da Comuna de Paris, trazendo os 
sovietes para homens e mulheres, além de condições igualitárias 
de acesso ao trabalho e à educação. Mas a sua atuação não foi 
favorável à democracia, pois, após a I Internacional Comunista, a 
esquerda desvirtuou-se e passou a favorecer governos 
aristocráticos. 

B) A esquerda abrangeu um amplo espectro de ideais, partidos, 
sindicatos e organizações (jacobinismo, socialismos utópico e 
científico, anarquismo, partidos e sindicatos de massa). De forma 
geral, ela exerceu uma pressão fundamental para a instituição de 
direitos democráticos em muitos países da Europa ocidental ao 
final do século XIX, tais como legislação trabalhista e sufrágio 
universal masculino, que foram incorporados por Estados 
aristocráticos e burgueses temerosos pelo “medo vermelho” 
(comunista/socialista). 
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C) Os movimentos de esquerda fizeram uma grande pressão para que 
governos monárquicos adotassem constituições, mas os socialistas 
utópicos recusavam-se a participar de qualquer forma de governo 
burguesa. Isso frustrou o projeto de uma revolução 
internacionalista, articulada pela I e II Internacional Comunista. 

D) Os movimentos de esquerda foram um dos fatores decisivos no 
encerramento do Império alemão, instituindo o regime socialista 
na Alemanha no início do século XX, por meio da organização dos 
anarquistas. As forças de esquerda naquele país desejavam se 
articular com as revoluções socialistas em curso no restante da 
Europa. 

 
Q.08-No século XIX, na Europa, enquanto se intensificava o processo de 
industrialização, os trabalhadores viam agravar suas precárias 
condições de vida. Nesse contexto, desenvolveu-se o pensamento 
socialista no afã de buscar soluções para essa realidade. O pensamento 
socialista ficou dividido em duas correntes: socialismo utópico e 
socialismo científico. As ideias comum e divergente entre eles são, 
respectivamente: 
 
A) a tomada do poder político pelo proletariado; a distribuição das 

riquezas de acordo com as necessidades dos indivíduos. 
B) a base da justiça social está na centralização estatal; a bondade dos 

homens levará à igualdade social. 
C) o reconhecimento da luta de classes como base das desigualdades 

sociais; o trabalho como mecanismo produtor de riquezas e bem 
estar. 

D) a concepção de uma sociedade mais justa; a ausência de análise da 
realidade concreta para viabilização das transformações sociais. 

 
Q.09-No século XIX, a Europa passou por um intenso processo de 
transformações sociais que acirraram a mobilização política. A respeito 
disso, assinale a alternativa correta: 
A) A expansão do capitalismo na Europa provocou a diminuição do 

número de operários nos estados europeus, enfraquecendo os 
partidos socialistas. 

B) No final do século XIX, a Itália conseguiu a sua unificação política 
através de um regime republicano de governo. 

C) Nessa época, apesar da pregação liberal, nenhum estado europeu 
aderiu ao princípio do mandato popular de governo. 

D) O movimento socialista se fortaleceu na Europa através da atuação 
dos partidos políticos de esquerda e dos sindicatos de 
trabalhadores. 

 
Q.10-Sobre o processo de unificação da Itália e da Alemanha, no final 
do século XIX, pode-se afirmar: 
 
A) Teve na Igreja Católica seu principal formulador, especialmente na 

Itália, mas também na Alemanha. 
B) Bismarck e Garibaldi empreenderam um acordo que levou à 

derrota da França de Napoleão III e à unificação de Itália e 
Alemanha. 

C) O processo de unificação da Itália, ao contrário do ocorrido na 
Alemanha, foi fruto de uma mobilização popular que desembocou 
na adoção da forma republicana para o novo Estado. 

D) A unificação tardia dos dois Estados levou-os a terem desvantagem 
na partilha colonial da África e da Ásia, empreendida pelos Estados 
europeus no século XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÕES ENEM 
Q.11-Ancoradas em forte nacionalismo as principais potencias 
européias entraram em diversos conflitos armados ao longo do século 
XIX, sendo a guerra franco-prussiana um dos mais importantes.  
A seu respeito pode-se afirmar que: 
A) Com desenvolvimento industrial tardio, França e Prússia passaram 

a disputar o controle de mercados consumidores na África, o que 
ensejou a França a invadir a Alsácia, então sobre o controle alemão. 

B) Motivada por disputas comerciais, resultou em derrota francesa, 
com a partilha dos territórios da Alsácia entre os dois beligerantes. 

C) Frustrada pelas decisões diplomáticas do Tratado de Frankfurt, de 
entregar o território da Alsácia-Lorena à Prússia, a França de Luis 
Napoleão rompeu o acordo e declarou-se em guerra com a Prússia.  

D) Motivada por uma seqüência de derrotas frente às tropas inimigas, 
a população de Paris se rebela numa comuna e expulsa o exército 
prussiano. 

E) Resultando numa derrota humilhante da França, teve entre suas 
motivações a oposição de Napoleão III ao avanço da unificação 
alemã em torno da Prússia. 

 
Q.12-A unificação italiana, no final do século XIX, ameaçou a 
integridade territorial da Igreja. Esse impasse resultou: 
A) no reforço dos sentimentos nacionalistas na Itália, provocando a 

expropriação das terras da Igreja. 
B) no envolvimento da Igreja em lutas nacionais, criando 

congregações para a expansão do catolicismo. 
C) na adoção de atitudes liberais pelo Papa Pio IX, como forma de 

deter as forças fascistas. 
D) na assinatura do Tratado de Latrão, em 1929, quando Mussolini 

criou o Estado do Vaticano. 
E) no Risorgimento, processo em que segmentos ligados à Igreja 

defenderam a Itália independente. 
 
TEXTO: 1 - Comuns às questões: 13, 14      
Atenção: Considere os textos abaixo, que se referem a dois momentos 
distintos da história alemã: respectivamente, à unificação do Estado 
nacional, no século XIX, e ao período nazista, no século XX. 
 
“O próprio Bismarck parece não ter-se preocupado muito com o 
simbolismo, a não ser pela criação de uma bandeira tricolor, que unia a 
branca e preta prussiana com a nacionalista liberal preta, vermelha e 
dourada (...).” 
(Eric Hobsbawn. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1984, p. 281) 
 
“Hitler escreve a propósito da bandeira: ‘como nacional-socialistas, 
vemos na nossa bandeira o nosso programa. Vemos no vermelho a 
idéia social do movimento, no branco a idéia nacionalista, na suástica a 
nossa missão de luta pela vitória do homem ariano e, pela mesma luta, 
a vitória da idéia do trabalho criador que como sempre tem sido, 
sempre haverá de ser anti-semita'.”  
(Wilhelm Reich. São Paulo: Martins Fontes 
 
Q.13-A composição das duas bandeiras a que os textos se referem 
presta-se, nos dois casos, a: 
A) representar o caráter socialista do Estado alemão moderno, daí a 

presença do vermelho nas duas bandeiras. 
B) identificar o projeto político vitorioso e dominante com o conjunto 

da sociedade e com o Estado alemão. 
C) defender a paz conquistada após os períodos de guerra, daí a 

presença do branco nas duas bandeiras. 
D) valorizar a diversidade de propostas políticas existentes, 

caracterizando a Alemanha como país democrático e plural. 
E) demonstrar o caráter religioso e cristão do Estado alemão, daí a 

presença do preto nas duas bandeiras. 
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Q.14-Sobre os processos e períodos históricos mencionados acima, 
pode-se dizer que: 
A) o nazismo chegou ao poder por meio de um golpe militar, em 1933, 

e criou o Terceiro Império (“Reich”), iniciando um período de forte 
expansão e anexação territorial, que se manteve mesmo após sua 
derrota na Segunda Guerra Mundial. 

B) a unificação ocorreu em 1848, na chamada “Primavera dos Povos”, 
quando trabalhadores se rebelaram contra a fragmentação política 
da Confederação Germânica e se aliaram à Áustria para conseguir a 
unidade nacional alemã. 

C) o nazismo foi derrotado ao final da Segunda Guerra Mundial, em 
1945, quando a Alemanha foi repartida entre os vencedores e sua 
capacidade de produção industrial foi destruída para que se 
tornasse um país agrícola, o “celeiro da Europa”. 

D) a unificação envolveu diversos conflitos e fez nascer, em 1871, sob 
comando prussiano, o Segundo Império (“Reich”), iniciando um 
período de acelerada expansão econômica e militar alemã, que 
durou até a Primeira Guerra Mundial. 

E) o nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e 
pregou a necessidade de a Alemanha lutar contra comunistas e 
judeus, “inimigos internos”, mas aliar-se a países vizinhos de 
população branca e ariana, como França e Inglaterra. 

 
Q.15-Sou um partidário da Comuna de Paris, que, por ter sido 
massacrada, sufocada no sangue pelos carrascos da reação monárquica 
e clerical, tornou-se ainda mais viva, mais poderosa na imaginação e no 
coração do proletariado da Europa; sou seu partidário sobretudo 
porque ela foi uma negação audaciosa, bem pronunciada, do Estado. 
BAKUNIN, M. apud SAMIS, A. Negras tormentas: o federalismo e o  
internacionalismo na Comuna de Paris. São Paulo: Hedra, 2011. 
 
A Comuna de Paris despertou a reação dos setores sociais 
mencionados no texto, porque 
 
A) instituiu a participação política direta do povo. 
B) consagrou o princípio do sufrágio universal. 
C) encerrou o período de estabilidade política europeia. 
D) simbolizou a vitória do ideário marxista. 
E) representou a retomada dos valores do liberalismo. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-D Q.03-C Q.04-A Q.05-D 
Q.06-C Q.07-B Q.08-D Q09-D Q.10-D 
Q.11-E Q.12-D Q.13-B Q.14-D Q.15-A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


