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HISTÓRIA
As questões a seguir são das últimas provas organizadas pela 
VUNESP para Aluno Oficial – CFO da PM-SP.

 Æ COLONIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 
TERRITORIAL DA AMÉRICA PORTUGUESA

1. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2015) A guerra ou as guerras holan-
desas assistiram ao emprego crescente dos recursos locais, e 
decrescente dos da metrópole, tendência que se acentuou 
durante a restauração.

(Evaldo Cabral de Mello, Olinda restaurada. Disponível em: <https://goo.gl/
gLRQDz>. Adaptado)

Contribuiu (íram) para tal tendência

a) o fato de que os luso-brasileiros já não dispunham do apoio 
da monarquia espanhola, de quem Portugal se separara 
há pouco, e a prioridade que tinha para Portugal a guerra 
contra a Espanha nas fronteiras do reino, e não o conflito no 
Brasil contra os holandeses.

b) a baixa importância econômica que Pernambuco e seu 
entorno representavam para Portugal à época, e, portanto, 
o apoio quase nulo dado pelos portugueses à expulsão dos 
holandeses, pois estavam mais preocupados com a explo-
ração do ouro das Minas Gerais.

c) o aparecimento de vários quilombos em diferentes regiões 
da colônia portuguesa, entre eles o quilombo dos Palmares, 
liderado por Zumbi e localizado no Nordeste, o que levou a 
Coroa Portuguesa a centrar todos os seus esforços na vio-
lenta repressão aos quilombos, visando a sua destruição.

d) o forte vínculo econômico que aproximava Portugal à 
Holanda, responsável pelo refino e pela comercialização de 
grande parte do açúcar português exportado para a Europa, 
o que tornava a guerra direta entre portugueses e holande-
ses algo incômodo e desinteressante.

e) o receio que tinha Portugal de que a guerra contra a Holan-
da pudesse insuflar a própria população contra a domi-
nação portuguesa, acirrando os conflitos entre colônia e 
metrópole, e colocando em risco o projeto português de 
construção de um grande império colonial.

 Æ ARTES, CULTURA E SOCIEDADE COLONIAIS

2. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2016) Já se disse, numa expressão 
feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cor-
dialidade – daremos ao mundo o “homem cordial”, um traço 
definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que 
permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões 
de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal.

(Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Adaptado)

O “meio rural e patriarcal” a que se refere o trecho está 
relacionado

a) à exploração das drogas do sertão no vale amazônico, em 
que os comandantes das expedições de extrativismo cum-
priam o papel simultâneo de autoridades públicas e agen-
tes comerciais.

b) à interiorização da ocupação no vale do Rio São Francisco, 
graças à expansão da pecuária que abastecia os engenhos 
da zona da mata, centrada na figura dos vaqueiros.

c) à produção de açúcar no engenho, no qual se constituíram 
relações sociais marcadas pela escravidão e pelo convívio 
familiar, organizadas em torno da autoridade do senhor.

d) ao bandeirantismo, em que os bandeirantes portugueses 
exerciam o poder sobre uma vasta população de negros, 
índios e mestiços que adentravam o continente em busca 
de ouro.

e) às missões jesuíticas, em que os jesuítas escravizavam 
povos indígenas com o objetivo de explorar a sua mão de 
obra para fins comerciais relacionados à monocultura 
exportadora.

 Æ MOVIMENTOS EMANCIPACIONISTAS

3. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2019) A ênfase fortemente regiona-
lista dos inconfidentes inclinava -se, às vezes, para o naciona-
lismo econômico. Isto era mais explícito nos pronunciamentos 
do alferes Tiradentes, embora ele não estivesse isolado em 
tal posição. Silva elogiava a beleza de Minas e apontava seus 
recursos naturais. Livre, republicano, industrializado, continua-
va o propagandista, o Brasil não teria necessidade de importar 
mercadorias estrangeiras.

(Kenneth R. Maxwell. A devassa da devassa: a Inconfidência Mineira, Brasil – 
Portugal, 1750-1808, 1978. Adaptado)

Os projetos defendidos pelos inconfidentes podem ser explica-
dos pela conjuntura histórica de

a) reafirmação da prática econômica mercantilista e de 
instauração na metrópole portuguesa do absolutismo 
monárquico.

b) avanço dos movimentos socialistas de contestação social e 
de difusão da concepção de igualdade natural dos homens.

c) consolidação das independências políticas latino-america-
nas e de retração das riquezas proporcionadas pelas expor-
tações agrícolas brasileiras.

d) crítica ao Antigo Regime europeu e de aumento do peso da 
exploração colonial com o declínio da produção aurífera.

e) disputas econômicas entre metrópoles coloniais e de 
guerras permanentes entre economias industrializadas 
europeias.
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 Æ A COLÔNIA E O MUNDO: A METRÓPOLE, AS 
INVASÕES E OS VIZINHOS

4. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2018) Observe a imagem e leia o 
trecho a seguir.

Detalhe da obra Batalha dos Guararapes, óleo sobre tela de 
autor desconhecido (1758).

“As tropas holandesas e luso-brasileiras enfrentaram-se 
nos montes Guararapes em 1648 e 1649. Nas duas ocasiões, as 
bem treinadas forças da Holanda foram derrotadas por uma 
milícia local da colônia portuguesa. As batalhas travadas nos 
Guararapes são consideradas decisivas para a expulsão dos 
holandeses, que ainda levaria cinco anos para se concretizar.”

(Lilia M. Schwarcz; Heloisa M. Starling. Brasil: uma biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015. Adaptado)

O detalhe da obra destacado na questão evidencia

a) a importância da escravização de negros para a vitória 
luso-brasileira contra os holandeses, na medida em que 
os invasores eram contrários à utilização da mão de obra 
negra escravizada na produção de açúcar.

b) a violência do processo de escravização, pois os negros pre-
sentes nas batalhas estavam lá apenas obedecendo ordem 
de seus senhores e correndo o risco de serem castigados 
em caso de derrota para os holandeses.

c) a ideia de traição associada a Calabar no contexto das bata-
lhas, na medida em que os negros e mestiços brasileiros 
lutaram ao lado dos holandeses como forma de resistência 
à escravização promovida pelos senhores luso-brasileiros.

d) as contradições da sociedade luso-brasileira do século XVII, 
na medida em que os senhores prometeram a alforria aos 
negros escravizados que participassem das batalhas contra 
os holandeses.

e) a perspectiva de expulsão dos holandeses feita à base de 
mistura racial, constituindo-se numa espécie de marco 
zero de criação da nação brasileira, devido à presença de 
negros e mestiços escravizados e forros nas batalhas.

 Æ ECONOMIA NO SEGUNDO REINADO E A 
QUESTÃO DA IMIGRAÇÃO

5. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2015) A Estrada de Ferro São Paulo 
Railway pôs fim ao isolamento do planalto paulista, rompen-
do as dificuldades de transpor a grande inclinação da Serra do 
Mar, facilitando o transporte de mercadorias e o contato cul-
tural e comercial com a Europa por meio do Porto de Santos.

(Silvia Helena Passarelli, Vitrines da cidade. Disponível em: <http://goo.
gl/4bNKs8>. Adaptado)

Um dos objetivos centrais da construção da estrada de ferro 
discutida no trecho foi

a) estimular o desenvolvimento da indústria paulista, que esta-
ria mais próxima da exportação de seus produtos pelo porto.

b) tornar viável a importação de mercadorias por São Paulo, 
que até então só recebia produtos importados que entras-
sem no país pelo Rio de Janeiro.

c) facilitar o transporte do café do Vale do Paraíba para o porto 
de Santos, de onde seria exportado para a Europa.

d) garantir aos trabalhadores imigrantes vindos da Europa 
que tivessem acesso livre e direto às fazendas de café do 
interior e às fábricas da capital.

e) escoar o café produzido na região do então chamado “Oes-
te paulista”, para onde a cafeicultura tinha se expandido 
recentemente.

 Æ QUESTÃO DA ESCRAVIDÃO

6. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2019) Mesmo depois de inaugu-
rado o regime republicano, nunca, talvez, fomos envolvidos, 
em tão breve período, por uma febre tão intensa de reformas 
como a que se registrou precisamente nos meados do século 
[XIX] e especialmente nos anos de 51 a 55. Assim é que em 
1851 tinha início o movimento de constituição das sociedades 
anônimas; na mesma data funda-se o segundo Banco do Brasil 
[...]; em 1852, inaugura-se a primeira linha telegráfica na cida-
de do Rio deJaneiro. [...] Em 1854 abre-se ao tráfego a primeira 
linha de estradas de ferro do país.

(Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil, 1995)

Pode-se explicar essa intensificação das atividades econômicas 
do período pela

a) política de emissão de papel-moeda concedida pelo gover-
no às instituições financeiras estatais.

b) expansão do mercado consumidor interno com a adoção 
progressiva do trabalho assalariado.

c) disponibilidade de capitais para novos investimentos devi-
do à abolição do tráfico internacional de escravos.

d) suspensão das dívidas dos fazendeiros com os fornecedo-
res internacionais de implementos agrícolas.

e) abolição da mão de obra escrava acompanhada de indeni-
zações estatais às empresas escravistas.

 Æ ARTE, CULTURA E SOCIEDADE NO IMPÉRIO

7. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2018) De 1854 a 1858, foram cons-
truídas as primeiras linhas telegráficas e de navegação e as 
primeiras estradas de ferro, a iluminação a gás chegou às cida-
des, e o número de escolas e de estabelecimentos de instrução 
começou a crescer. A urbanização da capital passava por uma 
revolução. Nos locais de maior acesso foram sendo edifica-
dos palácios, jardins públicos e amplas avenidas. Ao longo do 
século XIX, a corte obteve, ainda, outras melhorias: arboriza-
ção, calçamento com paralelepípedo, iluminação a gás, bondes 
puxados a burro, rede de esgoto e abastecimento domiciliar 
de água.

(Lilia M. Schwarcz; Heloisa M. Starling. Brasil: uma biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015. Adaptado)

A partir do trecho, é correto afirmar que uma das principais 
características do Brasil no século XIX era

a) a oposição entre uma economia rural, desconectada das 
economias centrais do capitalismo, e o processo de moder-
nização dos centros urbanos.

b) a concentração de recursos em cidades escravistas, como 
São Paulo e Porto Alegre, em oposição à carência material 
de cidades como Rio de Janeiro e Salvador.

c) o contraste entre as pretensões civilizadoras da corte e a 
violência da escravidão somada à alta densidade de negros 
escravizados nas principais cidades.

d) a facilidade de integração territorial, em termos de trans-
porte e comunicação, em um país de dimensões continen-
tais densamente povoado.

e) o complexo processo de reurbanização e modernização que 
atingiu igualmente todo o território nacional.
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8. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2017) Observe a imagem a seguir.

(A primeira missa no Brasil, óleo sobre tela de Victor Meirelles de Lima, de 
1860. https://goo.gl/Fe64x1. Acesso em 25.09.17)

A obra de Victor Meirelles, realizada à época do Império de D. 
Pedro II, tem o seu contexto de produção associado à dedica-
ção de vários membros da Academia Imperial de Belas Artes à 
representação de momentos importantes da política e da histó-
ria nacional, com vistas a desenvolver um sentimento ufanista. 
Essa obra busca representar o descobrimento

a) como um encontro pacífico e ordenado de raças, com a 
Igreja e o Estado ao centro e os indígenas curiosos e pas-
sivos, de forma a silenciar sobre os conflitos do passado e 
do presente, tais como a invasão e o genocídio indígena do 
século XVI e a escravidão negra do século XIX.

b) de maneira apologética, de forma a conferir legitimidade à 
presença portuguesa na América, com o objetivo de justifi-
car, em pleno século XIX, a guerra levada adiante pelo Brasil 
contra o Paraguai, evidenciando a pretensão brasileira de se 
constituir como potência hegemônica no Cone Sul.

c) como uma projeção pretérita da importância das elites 
de grandes proprietários do século XIX, ressaltando, com 
isso, o projeto dessas oligarquias em relação à derrubada 
da monarquia e ao estabelecimento de uma República que 
contemplasse os interesses das várias regiões do país.

d) de modo laudatório, ressaltando o papel essencial da Igreja 
e dos bandeirantes no processo de colonização do Brasil, o 
que ensejaria, no século XIX, o desejo da aristocracia rural 
do Nordeste de se afirmar como grupo social político e eco-
nomicamente hegemônico no Império.

e) de forma crítica, ressaltando o caráter violento da conquis-
ta portuguesa e da ação da Igreja Católica, com o objetivo de 
denunciar as marcas de violência ainda presentes na socie-
dade imperial, tais como a escravização de negros africanos 
e a exploração de imigrantes italianos.]

9. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2016) Observe a imagem a seguir.

(Fonte: https://goo.gl/EO3pt1)

A tela Iracema (1881), de José Maria de Medeiros, é um símbolo

a) do isolamento da monarquia, representada pela indígena 
melancólica e solitária, no contexto de crise do império.

b) da vitória do Brasil na guerra do Paraguai, retratada pela fle-
cha enterrada na areia, ressaltando o papel dos povos indí-
genas nas batalhas.

c) do apogeu do império, no seu momento de maior prosperi-
dade econômica e força política, representadas pela louva-
ção aos primeiros colonizadores portugueses.

d) do movimento romântico indigenista, que se apropriou da 
imagem do herói nativo para resgatar as origens brasileiras 
e fomentar o nacionalismo.

e) da retomada da importância econômica que a exploração 
do pau-brasil, realizada com a ajuda dos povos nativos, teve 
no início do período colonial.

10. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2016) Observe a imagem.

(Fonte: https://goo.gl/R781VW)

A arquitetura da Estação da Luz e o contexto em que foi cons-
truída permitem que se estabeleça uma relação entre

a) a produção de cana- de- açúcar no interior de São Paulo e 
a necessidade de abastecer os engenhos com mão de obra 
negra escravizada, transportada em trens de origem suíça, 
o que influenciou o estilo da construção da estação.

b)  a expansão da lavoura cafeeira em direção ao interior de 
São Paulo e a exportação de capital e tecnologia ingleses 
para o Brasil entre os séculos XIX e XX, simbolizados na 
arquitetura da estação.

c) a industrialização precoce do Oeste paulista e a chegada 
de imigrantes para trabalharem nas fábricas de Campinas 
e arredores, o que levou à construção da estação de estilo 
francês para transportá-los do porto ao interior.

d) o projeto das elites da República de interiorização do povoa-
mento, o que levou à construção da ferrovia, e a influência 
cultural italiana devido ao alto número de imigrantes, refle-
tida na arquitetura da estação.

e) a crescente influência norte-americana no Brasil a partir do 
início do século XX, evidente na construção da estação, e a 
importação da tecnologia ferroviária que o Brasil até então 
desconhecia, aprofundando os laços econômicos entre os 
dois países.
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 Æ MOVIMENTOS DE CONTESTAÇÃO NA PRIMEIRA 
REPÚBLICA: DE CANUDOS AO TENENTISMO

11. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2017) Observe a imagem a seguir.

(“O espeto obrigatório”. A Avenida, out. 1904. https://goo.gl/y71MjJ. Acesso 
em 25.09.17)

A charge faz referência

a) à Revolta da Chibata.

b) à Guerra do Contestado.

c) à comunidade de Canudos.

d) à Revolta da Vacina.

e) à Revolta Tenentista.

 Æ O GOLPE DE 1930 E O GOVERNO PROVISÓRIO 
(1930-1934)

12. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2019) Observe o quadro O lavra-
dor de café, pintado por Candido Portinari, em 1934.

(http://enciclopedia.itaucultural.org.br)

A pintura traz informações sobre a história do Brasil, ao mesmo 
tempo em que exprime uma perspectiva social, presente nas 
disputas políticas dos anos 30 do século passado, que

a) enaltecia a ausência de discriminação étnica na sociedade 
brasileira.

b) atribuía a modernização do país à força transformadora do 
trabalho.

c) insistia na aliança das classes trabalhadoras com os pro-
prietários rurais.

d) denunciava a desorganização produtiva da economia agrí-
cola do país.

e) revelava a incompatibilidade entre trabalho especializado e 
meio ambiente.

 Æ O ESTADO NOVO (1937-1945): A GUINADA 
AUTORITÁRIA E A CONSTITUIÇÃO DE 1937

13. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2015) Sua entrada em cena na 
história do Brasil começa em 1934, quando é destacada para 
ajudar Luiz Carlos Prestes a retornar ao país e servir como 
sua guarda-costas. Viajam, então, passando-se por marido 
e mulher e, quando chegaram ao Rio de Janeiro em 1935, já 
eram de fato um casal. Após o fracasso do levante comunista 
no mesmo ano, são ambos presos. Grávida de sete meses e 
separada de Prestes, Olga é deportada para a Alemanha em 
1936, e tem a filha alguns anos antes de morrer em um campo 
de concentração.

(Bruno Garcia, Uma explosão de estereótipos. Disponível em: <http://goo.gl/
o8cswu>. Adaptado)

O levante citado no trecho foi utilizado como pretexto para a

a) aliança do Brasil com o Eixo no contexto imediatamente 
anterior à Segunda Guerra Mundial, o que provocou reação 
imediata dos EUA em busca do apoio do Brasil no conflito.

b) escalada autoritária que levou ao golpe do Estado Novo em 
1937, tendo sido utilizado como justificativa para a aplicação 
do mecanismo do estado de sítio por parte de Vargas.

c) cassação do mandato de deputados e senadores eleitos pelo 
PCB no contexto do governo constitucional, pondo fim à 
existência legal do partido que vinha desde a sua fundação 
em 1922.

d) restrição imposta aos trabalhadores de só poderem se 
organizar em sindicatos controlados pelo Estado, neutrali-
zando a ação política autônoma do movimento operário.

e) criação do Deops (Departamento Estadual de Ordem Políti-
ca e Social), que foi organizado por Vargas com o objetivo de 
perseguir os movimentos políticos de oposição ao governo.

 Æ BRASIL E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

14. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2019) A escassez de navios capa-
zes de atravessar o oceano estimulou as exportações de arti-
gos manufaturados e, ao mesmo tempo, desencorajou as suas 
importações. Os mercados consumidores da Argentina, do 
Uruguai, e de outros países sul-americanos se abriram para os 
brasileiros ao se fecharem as fontes habituais de suprimento 
de tecidos. As exportações de tecidos de algodão, em meados 
de 1942, só eram superadas em valor, pelo café; as carnes 
enlatadas e congeladas vinham em terceiro lugar.

(Warren Dean. A industrialização de São Paulo (1880-1945), s/d)

O excerto alude

a) ao isolamento internacional da economia brasileira provo-
cado pela Grande Guerra Mundial.

b) ao efeito das leis governamentais de proteção ao trabalho 
no mercado interno brasileiro.
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c) ao entrave ao desenvolvimento industrial do Brasil decor-
rente da concorrência de produtos estrangeiros.

d) à política de desvalorização da moeda brasileira com a 
finalidade de encarecer as mercadorias industrializadas 
importadas.

e) à situação da economia do Brasil em um quadro de con-
frontos militares entre os países industrializados.

 Æ O PÓS-GUERRA E A CRISE FINAL DO ESTADO 
NOVO

15. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2018) Leia a seguir o trecho reti-
rado do jornal O Estado de S. Paulo publicado no dia 8 de maio 
de 1945, à época da rendição da Alemanha nazista na Segunda 
Guerra Mundial:

“Comemorando a paz que afinal foi conquistada, as nos-
sas populações, pelo muito que fizeram, hão de sustentá-la, 
ao lado de outros povos, com todas as suas forças e inteligên-
cia, para que o sangue generoso da mocidade, derramadonas 
batalhas, tenha sempre a significação que hoje todos lhe reco-
nhecemos: o fim da opressão e o começo da liberdade, cuja 
existência se deve a milhões de homens, mulheres e crianças 
sacrificadas.”
O trecho evidencia um dos fatores que contribuiu para a crise 
do Estado Novo, corretamente identificado como

a) a contradição entre a política externa e a política interna de 
Vargas.

b) o esgotamento da política intervencionista após a criação 
da Petrobras.

c) a derrota dos países aliados ao Brasil no contexto da Segun-
da Guerra.

d) a decadência dos países que participaram das batalhas na 
Europa.

e) a corrosão do apoio a Vargas devido à sua aliança formal 
com o campo fascista.

 Æ POLÍTICA: ENTRE A CONTINUIDADE E AS 
CRISES (REPÚBLICA LIBERAL)

16. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2018) Observe a imagem a seguir.

 

Essa fotografia foi tirada em 1961, na posse de Jânio Quadros 
na presidência da República, e mostra João Goulart, recém-
-eleito vice-presidente; Jânio Quadros, discursando com a fai-
xa presidencial; Juscelino Kubitschek, antecessor de Jânio na 
presidência.

A imagem registra um momento marcante da vida política 
nacional, pois

a) a posse de Jânio Quadros representou a ascensão de um pro-
grama reformista e nacional- desenvolvimentista ao poder.

b) a sucessão de Juscelino inaugurou um período marcado 
pelo crescimento econômico e pela estabilidade política.

c) Jango, Jânio e Juscelino foram aliados na implementação 
de uma agenda economicamente liberal e socialmente 
conservadora.

d) apenas muito tempo depois um presidente civil, eleito pelo 
voto popular, tornaria a entregar a faixa ao seu sucessor.

e) as três lideranças políticas retratadas na imagem foram par-
te importante da articulação do golpe civil-militar de 1964.

 Æ ECONOMIA NA REPÚBLICA LIBERAL

17. (PM-SP – CFO – VUNESP – 2016) Observe o cartaz.

(Fonte: https://goo.gl/TB9iqX)

É possível relacionar esse cartaz à disputa política em torno da 
criação da Petrobras, em que se opunham

a) a esquerda, favorável ao fornecimento de petróleo ao bloco 
socialista, e a direita, favorável ao fornecimento de petróleo 
aos EUA.

b) os integralistas, que defendiam o controle estatal da empre-
sa, e os liberais, que criticaram a ineficiência do Estadoà 
época da crise da ditadura varguista.

c) a burguesia industrial paulista, defensora da privatização 
da exploração do petróleo, e os tenentes, favoráveis ao con-
trole estatal da empresa.

d) os militares autoritários, favoráveis à defesa da soberania 
nacional, e os militares democratas, favoráveis à aliança 
com os EUA.

e) o PTB, com o seu projeto de desenvolvimento econômi-
co nacional, e a UDN, defensora da entrada de capital 
estrangeiro.




