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HISTÓRIA 

 

1ª QUESTÃO 

No ano 15 a.C, nasceu Julio César Germânico, também conhecido como Nero Cláudio Druso e, posteriormente, 

celebrizado apenas sob a alcunha de Germânico. Sobrinho de Tibério, pai de Calígula e irmão do imperador 

Cláudio, Germânico morreu misteriosamente em Alexandria, no Egito. Ele ficou assim conhecido por ter vencido 

várias tribos germânicas e ajudado a estabelecer as fronteiras ao norte e a leste do Império Romano, tendo 

recebido várias honrarias de Roma e ocupado os cargos de questor e de cônsul.  

A) Analise a relação dos chamados povos bárbaros com a expansão e a decadência do Império Romano. 

B) Identifique duas características importantes do período imperial romano. 

 

 

2ª QUESTÃO 

“Que doravante não haja nem papistas nem luteranos; tomemos todos o nome de Jesus, de quem esperamos a salvação. 

Sejamos todos discípulos de Jesus. Desejaremos então ter como amigos os Judeus e os Ismaelitas, e até lhes daremos este 

nome, e, no fim de contas, toda a humanidade”. 

(POSTEL, Guillaume, apud DELUMEAU, Jean. A civilização do Renascimento. Lisboa: Editorial Estampa, 1984. p. 35).  

A frase acima foi proferida por Guillaume Postel, que viveu entre 1510 e 1581, época de grave perseguição 

religiosa. Sua utopia de tolerância foi rejeitada em seu tempo e ainda não se consolidou no mundo 

contemporâneo. Considerando o tema, faça o que se pede. 

A) Caracterize a Inquisição e a perseguição aos judeus na Idade Moderna. 

B) Explique como a atual guerra entre Israel e os habitantes da Faixa de Gaza pode ser interpretada no contexto 

da intolerância religiosa. 

 

 

3ª QUESTÃO 

Em 9 de junho de 1815, encerrou-se o Congresso de Viena, que contou com a presença de representantes 

diplomáticos das principais nações europeias, após mais de uma década de conflitos intitulados, posteriormente,  

de guerras napoleônicas.  

A) Analise dois impactos das guerras napoleônicas para o Brasil.  

B) Indique duas consequências ou resultados do Congresso de Viena para os países europeus. 
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4ª QUESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na imagem acima (autoria desconhecida), soldados brasileiros se ajoelham diante da imagem de Nossa Senhora 

da Conceição em 30 de maio de 1868, em território paraguaio. Eles integravam as forças da Tríplice Aliança, que 

unia Brasil, Argentina e Uruguai. 

A) Identifique o conflito que envolveu a Tríplice Aliança. 

B) Aponte o impacto, para o fim da escravidão no Brasil, da presença de negros, ao lado de brancos e mulatos, 

nas tropas brasileiras que defenderam os países da Tríplice Aliança. 

 

5ª QUESTÃO 

“Indivíduos, grupos de pessoas e povos sempre vivenciaram experiências imigratórias. Comunidades, impérios e entidades 

políticas, em determinados momentos, conheceram períodos de pequenos e grandes deslocamentos humanos em seus 

territórios e, consequentemente, geraram os seus emigrados e os seus exilados, como também passaram a conviver com 

imigrantes e cidadãos asilados”.  

(PEREIRA, Syrléa Marques. 2008. 279 f. Entre histórias, fotografias e objetos: imigração italiana e memórias de mulheres. Tese (Doutorado em História) ― 

Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2008. p. 27). 

No Espírito Santo, o processo imigratório iniciou-se no século XIX e teve continuidade até o final da Primeira 

República, em 1930.  

A) Indique uma causa interna e uma externa desse processo imigratório. 

B) Cite duas correntes imigratórias ocorridas nesse período. 

 


