
 
 

Pré-vestibular - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
História – Professor Leopoldo 

Questão 01 
Em menos de 200 anos, os astecas construíram um império com quinhentas cidades e 15 milhões de 
habitantes, dominando uma área que ia do golfo do México até o Pacífico.  O sucesso dessa expansão 
baseava-se: 
 
a) na liderança colegiada dos sacerdotes e nos rituais antropofágicos. 
b) em uma religião monoteísta e na escravização de povos submetidos. 
c) na presença de governo democrático e na escravização dos camponeses. 
d) na engenhosidade de seus arquitetos e no domínio sobre a filosofia. 
e) na força das armas e no engenhoso sistema de irrigação. 
 
Questão 02 
As principais sociedades ameríndias (maias, astecas e incas) tinham como característica: 
 
a) Homogeneidade étnica e diferenciação linguística, localizando-se na chamada Mesoamérica (México e 
América Central). 
b) Organização econômica com predominância da agricultura de subsistência, baseada em um sistema de 
propriedade privada, mas sem hierarquia social. 
c) Organização política que evoluiu de teocracias centralizadas para impérios descentralizados, 
constituídos de cidades-estado bastante autônomas. 
d) Cidades comparáveis a cidades europeias, com calçamento, ajardinamento, sistema de esgoto e 
canalização de água. 
e) Religião monoteísta, naturalista, em que se praticava a astrolatria e sacrifícios humanos. 
 
Questão 03 
Em 1532, antes de ser aprisionado pelo conquistador Francisco Pizarro, o imperador inca Atahualpa 
afirmou: 
“No meu reino, nenhum pássaro voa nem folha alguma se move, se esta não for minha vontade.” 

citado por Pomer, Leon. “Os incas”. In: 
História da América Hispano-Indígena. São 

Paulo: Global, 1983, p.32. 
 
Sobre o tipo de dominação política inca exercida pelo imperador Atahualpa, é correto afirmar: 
 
a) Nos postos mais elevados da hierarquia social, havia uma autocracia representada pelo Inca, de 
caráter religioso e hereditário. 
b) O Imperador, apesar de absoluto, abdicara, por preceitos religiosos, do direito de vida e morte sobre 
seus súditos. 
c) O Império Inca combinava a teocracia, representada pelo poder do Deus Inca, com o comunismo 
primitivo indígena, baseado em uma sociedade sem classes e com igualdade de direitos. 
d) O governo era dominado e executado pelos sacerdotes, os verdadeiros burocratas do Império, 
subordinados diretamente ao Inca. 
e) O poder ilimitado do Inca tinha o caráter apenas sagrado, sem interferência no âmbito econômico e 
nem nas formas de organização social indígena. 
 
Questão 04  
Os astecas sacrificavam prisioneiros de guerra para alimentar seus deuses. O capturado tinha seu coração 
arrancado, era decapitado e tinha seu sangue bebido pelo captor que, depois, levava o corpo para casa, 
esfolava-o, comia-o com milho e vestia sua pele. 
É correto afirmar que estes rituais no mundo dos astecas eram de ordem simbólica, uma vez que: 
 
a) os vencidos deveriam pagar um tributo de sangue aos astecas, que viam a si próprios como deuses. 
b) os sacerdotes astecas exigiam oferendas de sangue para que não faltasse alimento em seus templos. 
c) um grande número de sacrifícios representava um reforço do abastecimento alimentar, evitando a 
carestia. 
d) o captor do prisioneiro se vingava do inimigo, comendo suas carnes e vestindo sua pele. 
e) os deuses exigiam oferendas do bem mais precioso que os homens possuíam, a vida, para que o 
mundo fosse preservado. 
 
 
 



Questão 05 
Entre as civilizações pré-colombianas dos maias e dos astecas, havia semelhanças culturais significativas. 
No momento em que foram conquistadas, 
 
a) os maias tiveram suas crenças religiosas e seus documentos escritos preservados e acatados pelos 
espanhóis, enquanto que a civilização asteca foi destruída. 
b) os astecas e os maias haviam pacificado as relações entre os diversos povos que habitavam as atuais 
regiões do México e da Guatemala. 
c) tiveram suas populações dizimadas pelos espanhóis, que se apossaram militarmente das cidades de 
Palenque, Tikal e Copan. 
d) os astecas dominavam um território que se estendia do oceano Atlântico ao Pacífico, mas os maias já 
não contavam com as magníficas cidades, desaparecidas sob as florestas. 
e) eram caçadores nômades, desconheciam a agricultura e utilizavam a roda e os metais para fins 
militares. 
 
Questão 06 
“Como tinha em suas mãos a educação das pessoas, o ‘controle das almas’ na vida diária, [a Igreja] era 
um instrumento muito eficaz para veicular a ideia geral de obediência e, em especial, a de obediência ao 
poder do Estado. Mas o papel da Igreja  não se resumia a isso. Ela estava presente na vida e na morte 
das pessoas, nos episódios decisivos do nascimento, casamento e morte”. 

(Fausto, Boris. História do Brasil. São Paulo, Edusp, 1995). 
 
As opções a seguir registram importantes aspectos da atuação da Igreja Católica na vida social da colônia 
portuguesa na América, EXCETO: 
 
a) combate aos credos e heresias pelas autoridades eclesiásticas; 
b) estímulo à realização de matrimônios e a adoção de uma política de repressão ao concubinato; 
c) promoção de festas e cerimônias com o objetivo de difundir a fé católica; 
d) repressão à formação de irmandades e confrarias de escravos e de alforriados; 
e) a criação de uma rede de ensino na colônia voltada para a formação cristã do colono. 
 
Questão 07 
A primeira providência a tomar é impedir que o metal precioso saia do país. Para isso se toma toda uma 
série de medidas intervencionistas nos mais diversos domínios indiretamente para evitar as importações, 
e diretamente para evitar a evasão do metal. 
Desde o fim do século XV já Fernando e Isabel proíbem a saída dos metais: ouro e prata em barra, ouro e 
prata amoedados, baixelas de ouro e prata e uma infinidade de objetos de luxo que podem ser feitos 
desses metais. A inobservância dessas interdições é punida com penas severas, até mesmo com a pena 
de morte. 

Paul Hugon. História das Doutrinas Econômicas) 
 
O texto deve ser relacionado com o:  
 
a) Fisiocratismo;  
b) Liberalismo;  
c) Neoliberalismo;  
d) Socialismo;  
e)  Mercantilismo. 
 
Questão 08 
O mercantilismo, como um conjunto de ideias e práticas econômicas próprias do período da transição do 
feudalismo ao capitalismo, pode ser caracterizado: 
 
a) pelo reconhecimento da agricultura como única atividade efetivamente produtiva. 
b) pela redução da participação do Estado nas diferentes esferas da vida econômica. 
c) pela acumulação de riquezas, notadamente sob a forma de metais preciosos. 
d) pela valorização da livre iniciativa e do livre jogo das forças do mercado. 
 
Questão 09 
“A única maneira de fazer com que muito ouro seja trazido de outros reinos para o tesouro real é 
conseguir que grande quantidade de nossos produtos seja levada anualmente além dos mares, e menor 
quantidade de seus produtos seja para cá transportada”.  

O trecho  acima encontra-se no documento:  
Política para tornar o Reino da Inglaterra rico, próspero e poderoso, 1549 - citado em  

FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de História. Lisboa, Plátano Editorial, s/d, p.234). 
  
Uma das principais características do mercantilismo que este trecho expressa é:  
 



a) o princípio do laissez-faire 
b) o exclusivo colonial 
c) a teoria dos choques adversos 
d) a política de banda cambial 
e) o princípio da balança comercial favorável 
 
Questão 10 
Quanto às colonizações espanhola e portuguesa nas Américas, entre os séculos XVI e XIX, pode-se 
destacar: 
 
a) o emprego de regimes de trabalho obrigatório, ainda que na América Portuguesa tenha predominado a 
escravidão do negro e na América Hispânica, a exploração do trabalho indígena. 
b) a completa unidade territorial e o controle rígido pelas metrópoles, ainda que na América Portuguesa o 
regime administrativo tenha sido o de capitanias e na América Hispânica, o de vice-reinado. 
c) o prevalecimento da monocultura e do extrativismo, ainda que na América Hispânica o usufruto dos 
bens produzidos fosse exclusivamente da Coroa espanhola e na América Portuguesa, dos colonos. 
d) a interiorização da ocupação, ainda que na América Portuguesa tenha sido rápida e em acordo com as 
definições de Tordesilhas e na América Hispânica, lenta e desrespeitosa ao tratado. 
e) o esforço de integração das economias coloniais ao comércio internacional, ainda que na América 
Hispânica a produção fosse voltada ao mercado norte-americano e na América Portuguesa, ao inglês. 
 
GABARITO:  
 
1) Gab: E 
2) Gab: D 
3) Gab: A 
4) Gab: E 
5) Gab: D 
6) Gab: D 
7) Gab: E 
8) Gab: C 
9) Gab: E 
10) Gab: A 
 


