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História 

31.Resposta(D) 
 
É uma questão cuja resposta é altamente 
discutível. A descoberta da agricultura 
no Período Neolítico é atribuída às 
mulheres, pois eram elas as 
responsáveis pela coleta de frutos e 
raízes durante o Paleolítico. De uma 
economia coletora, os grupos humanos 
passavam a uma economia produtora, 
cada vez mais dependente da 
agricultura, inicialmente praticada pelas 
mulheres. A alternativa D é a mais 
aceitável, mas ressalte-se que uma 
divisão natural do trabalho já ocorria 
durante o Período Paleolítico. 

32. Resposta (D) 

O patesi, líder político e religioso da 
Mesopotâmia, desempenhava um papel 
de rei e de sacerdote, não tendo o 
mesmo caráter divino do faraó egípcio, 
que era a encarnação do deus Hórus. 

33. Resposta (C) 

Está errada a terceira afirmação, na 
medida em que aponta a crise do 
Império Romano como sendo 
conseqüência do excesso de escravos, 
quando a verdade é o oposto: a falta de 
escravos, em função do fim das Guerras 
de Conquista, foi causadora da crise. 
Também está errada a última afirmativa, 
pois os estrangeiros não só entravam em 
Roma como também recebiam o status 
de cidadãos. 

34. Resposta (D) 
O Grande Cisma do Oriente foi a 1ª. 
grande divisão do Cristianismo. Os 
cristãos que seguiram fiéis ao bispo de 
Roma (o Papa) constituem a Igreja 
Católica Apostólica Romana. Os 

cristãos que seguiram fiéis ao bispo de 
Constantinopla (o Patriarca) constituem 
a Igreja Ortodoxa Grega. 

35.Resposta(B) 
 
Não só aos muçulmanos devemos a 
preservação e estudo da cultura greco-
romana durante a Idade Média, mas 
também aos Bizantinos, na Europa 
Oriental, e aos mosteiros cristãos, na 
Europa Ocidental. 

36.Resposta(E) 
 
Tomás Morus faz referência ao 
processo de cercamento dos campos 
(enclousures), responsável pela 
expulsão da mão-de-obra do campo 
para a constituição do proletariado 
urbano, necessário para a Revolução 
Industrial. 

37.Resposta(C) 
 
A tomada de Constantinopla pelos 
Turcos Otomanos, em 1453, é o marco 
da passagem da Idade Média para a 
Idade Moderna. Os turcos inviabilizam 
o comércio de especiarias pela Bacia do 
Mediterrâneo, o que faz aumentar a 
necessidade das grandes navegações 
para descobrir novos caminhos para o 
Oriente através do Oceano Atlântico. 

38. Resposta (A) 

A Guerra dos Trinta Anos foi um 
conflito que, inicialmente envolveu 
duas facções da nobreza alemã 
(católicos e protestantes). A França, 
governada pela dinastia de Bourbon, 
através do regente Richillieu, interveio 
no conflito com o objetivo de manter a 
Alemanha fragmentada politicamente, 
enfraquecendo a dinastia de Habsburgo, 
com a qual disputava a hegemonia 
européia no século XVII. 



 

 

39. Resposta (E) 

Todas as afirmativas estão corretas, 
porque apontam as causas da variação 
do tráfico de escravos no período 
colonial. A questão abordou bem as 
conseqüências da invasão holandesa, 
que, além de ocupar Pernambuco, 
também tomou as feitorias de escravos 
na África. 

40. Resposta (A) 

Os movimentos nativistas foram reações 
ocorridas durante o período colonial que 
refletiam a insatisfação dos colonos em 
relação à opressão fiscal e a exploração 
monopolista da metrópole em diversas 
regiões do Brasil, a partir da metade do 
século XVII. A questão pede a simples 
relação entre os movimentos e suas 
causas. 

41. Resposta (E) 

A cidade de Gravataí (antigamente 
conhecida como Aldeia de Nossa 
Senhora dos Anjos) foi fundada por 
índios guaranis que haviam fugido do 
território dos Sete Povos das Missões 
em função das Guerras Guaraníticas. 

42. Resposta (A) 

Tocqueville foi um pensador que, dando 
continuidade ao pensamento iluminista, 
defendeu o estado representativo e o 
liberalismo político, apontando os EUA 
como exemplo bem sucedido da 
implantação desses princípios. 

43. Resposta (C) 

A segunda afirmativa é falsa, pois os 
imigrantes alemães chegaram ao RS 
bem antes que os italianos, ou seja, em 
1824, criando a atual cidade de São 

Leopoldo. Os italianos só chegaram a 
partir de 1875. Além disso, a unificação 
italiana não foi marcada por elevado 
grau de conflito étnico. O dado 
incorreto da terceira afirmativa é que, 
com os imigrantes, foi impulsionada a 
industrialização do RS, mas não a ponto 
de acabar com a supremacia da 
agropecuária. 

44. Resposta (D) 

A burguesia das áreas mais 
industrializadas da Itália tinha forte 
interesse na unificação nacional, pois 
assim as tarifas aduaneiras entre os 
vários estados independentes seriam 
eliminadas, bem como a pluralidade das 
leis, impostos etc. 

45. Resposta (E) 

A Guerra do Contestado está inscrita 
entre os movimentos messiânicos 
ocorridos no Brasil na República Velha. 
O mapa mostra a região do conflito: a 
fronteira entre os estados de Santa 
Catarina e Paraná. No local, 
camponeses sem-terra, expropriados 
devido à construção da estrada de ferro, 
ocupam a área localizada no planalto 
catarinense, chamada de zona do 
Contestado por ser motivo de litígio 
entre os estados de Santa Catarina e 
Paraná. 

46. Resposta (B) 

A queda do Império brasileiro foi 
resultado de diversos fatores. A vitória 
na Guerra do Paraguai e o contínuo 
desprestígio colocam os militares em 
oposição ao Império. O republicanismo 
civil tem seu ponto alto no Manifesto 
Republicano e entre os militares era 
propagado pela Escola Militar da Praia 
Vermelha. Coroando a crise, o 
movimento abolicionista questiona um 



 

dos sustentáculos do Império: a 
escravidão 

47. Resposta (A) 

A segunda afirmação é falsa, pois, nas 
Teses de Abril, sintetizadas na 
expressão “Paz, terra e pão!”, Lênin 
defendia a retirada da Rússia da I 
Guerra Mundial, a derrubada do 
governo provisório e a nacionalização 
das terras. A quarta afirmativa está 
incorreta porque a tomada do poder 
pelos bolcheviques foi postergada pela 
revolução menchevique, e, não, pela 
inexistente luta entre Trotsky e Lênin. 

48. Resposta E 
A Guerra dos Bôeres (1899 – 1902) foi 
vencida pela Grã-Bretanha e marcou a 
consolidação do domínio britânico no 
sul do continente africano. 
A Crise do Marrocos está relacionada 
com o domínio francês no Marrocos, 
apoiado pela Grã-Bretanha e contestado 
pela Alemanha. 

49. Resposta (D) 

Luís Carlos Prestes, o “quarto 
elemento” citado na charge, que havia 
anteriormente liderado a Coluna Prestes 
(revolta tenentista) é o único 
personagem ali citado não ligado às 
oligarquias que se revezavam no poder 
durante a República Velha. Prestes, ao 
contrário, combatia as oligarquias, 
negando-se, inclusive, a participar da 
Revolução de Trinta. 

50. Resposta (C) 

A afirmativa III está errada, porque 
Flores da Cunha, na medida em que não 
concordando com o golpe do Estado 
Novo, perde o poder no RS e acaba 
sendo exilado. 

 

 

51. Resposta (C) 

Enquanto as afirmações I e II abordam 
aspectos fundamentais para a 
compreensão da II Guerra Mundial, a 
III apresenta um conflito que, na 
verdade, está relacionado com as causas 
da I Guerra Mundial. 

52. Resposta (B) 

A última afirmação é falsa, pois, ainda 
que não entrando em ação em zona de 
combate, Chile, Argentina e México 
declararam guerra ao Eixo. 

53. Resposta (C) 

A afirmativa II está incorreta, porque, 
apesar de no governo JK terem sido 
grandes os investimentos na indústria de 
bens de capital, a criação da Petrobrás 
ocorreu em 1953, no governo de 
Getúlio Vargas. 

54. Resposta (C) 

A afirmativa 2 está incorreta porque o 
senador McCarthy liderou a Comissão 
de Investigação de Atividades Anti-
Americanas, responsável por inúmeras 
perseguições a artistas e intelectuais 
norte-americanos acusados de 
simpatizantes do comunismo. 

55. Resposta (A) 

O sistema político-partidário no Brasil 
nasceu durante o Segundo Reinado, 
quando foram criados os Partidos 
Conservador e Liberal. Isso elimina a 
opção “primeiro reinado”, em que não 
existiam partidos políticos. Na ditadura 
do Estado Novo, também inexistiram 
partidos. A ARENA (Aliança 
Renovadora Nacional) e o MDB 
(Movimento Democrático Brasileiro) 



 

foram os únicos partidos durante a 
Ditadura Militar, e, na República 
Populista, além da UDN e do PSD, 
destacou-se o PTB. Na República Velha 
o domínio coronelista se fez através dos 
Partidos Republicanos regionais, dentre 
os quais se destacaram o PRR e o PRP, 
além do PRM (Partido Republicano 
Mineiro) 

56. Resposta (B) 

Logo após o golpe de 64, já se iniciou 
no Brasil, uma política de cassações, 
atingindo nacionalistas e esquerdistas. 
A partir de dezembro de 68, com o AI-
5, a repressão cresceu, mas ela já 
ocorria desde os primeiros dias da 
ditadura. 

57. Resposta (A) 

O país que foi dominado pela família 
Somoza e teve uma experiência de 
governo popular (com os Sandinistas) 
nos anos 80 foi a Nicarágua, assinalado 
com o número 8. 
A colônia inglesa que se popularizou 
como a terra do reggae foi a Jamaica, 
assinalada com o número 4. 
O país onde funcionou a Escola das 
Américas e situa-se o ponto mais 
estratégico da América Central (o canal 
do Panamá) é o Panamá, assinalado 
com o número 6. 
As tropas brasileiras estão comandando 
a missão de paz da ONU no Haiti, país 
assinalado com o número 2. 
A Crise dos Mísseis, momento delicado 
da Guerra Fria, ocorreu em Cuba, país 
assinalado com o número 1. 

58. Resposta (E) 

Com a globalização e a maior abertura 
de mercados, intensificou-se a 
concorrência; as empresas investem 
mais em tecnologia para diminuírem os 
custos de produção. Aumentando a 

tecnologia, conseqüentemente, aumenta 
também, em escala global, o 
desemprego. 

 

59. Resposta (A) 

A afirmativa 2 é incorreta, pois, mesmo 
que os últimos resultados eleitorais 
apontem novos rumos políticos, os 
programas neoliberais não foram 
abandonados por completo na América 
Latina. O erro da afirmativa 3 é 
desconsiderar que os EUA sentem, sim, 
seus interesses ameaçados, por 
exemplo, pelo governo venezuelano. 

60. Resposta (B) 

Estão erradas as afirmativas I e III, pois, 
ao contrário do que afirmam, as tropas 
de ocupação enfrentam uma grande 
resistência de grupos sunitas e xiitas. A 
realidade iraquiana pós-invasão é 
marcada pela violência e por constantes 
conflitos entre os soldados da coalizão e 
a população local, como bem evidencia 
a charge 

 


