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1 – C 
 
A afirmativa I está errada pois no Egito Antigo o Faraó era divinizado, a estratificação era rígida (sistema de 
castas) e o Estado controlava a propriedade da terra, apropriando-se do excedente produzido. A afirmação II 
está errada pois a Fenícia foi uma civilização talassocrática (comercial-marítima), expandindo-se pelo 
Mediterrâneo e circunavegando o continente africano ( 600 a. C.).  
 
2 – B 
 
A afirmação II é falsa, pois os Vilões eram os camponeses mais próximos do senhor feudal, pelo qual 
recebiam maiores privilégios pessoais e econômicos, tendo menos deveres.  
 
3 – C 
 
A encomienda representou uma concessão de recolhimento de tributos, estabelecida a partir de um arranjo 
contratual, caracaterizando-se pela submissão de um número variável de indígenas pagadores de impostos, 
sem concessão de terras. O encomiendero deveria assegurar o oferecimento da educação religiosa cristã para 
seus índios.  
 
4 – A 
 
Ao final da Idade Média, início da Idade Moderna, surgiu na Europa uma nova corrente de pensamento, que 
no início influenciou principalmente as artes, movimento conhecido como Renascimento. O Renascimento 
propunha o abandono da visão teocêntrica de mundo, adotando como princípios novos valores como o 
cientificismo, o naturalismo, e isso levou a um maior desenvolvimento da ciência nos séculos seguintes. 
 
5 – B 
 
O texto do historiador Jack Goody fala sobre a construção da visão de mundo baseado no eurocentrismo, em 
que culturalmente o continente Europeu é colocado como superior e central para História Mundial.  
 
6 – E 
 
Nesta questão fica colocada a importância de se repensar a "descoberta do Brasil" ao se visualizar a 
experiência da conquista e da invasão europeia. Este processo não foi um momento específico, marcado pela 
chegada portuguesa em 1500, mas se desenvolveu ao longo de séculos de convivência e atritos entre as 
populações nativas e os povos invasores.  
 
7 – D 
 
A afirmação II está incorreta porque Napoleão Bonaparte, embora tenha restituído a escravidão nas colônias 
francesas ao redor do globo, foi derrotado pelos haitianos, liderados por Toussaint Louverture, que 
formalizaram sua independência em 1804, sendo o segundo Estado independente da América, atrás apenas 
dos Estados Unidos. 
 
8 – A 
 
A questão trata da consolidação da região Sudeste como centro político-econômico do Brasil. A partir da 
crise do açúcar, que já se iniciou no final do século XVII devido à concorrência do açúcar produzido em 
outras regiões da América Central (inclusive Cuba), e a descoberta do ouro no século XVIII, temos o início 
do processo de transferência de poder político econômico do Nordeste para o Sudeste. Com a crise da 
mineração, os capitais acumulados naquela região seriam investidos nas lavouras de café no século XIX.  
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9 – D 
 
Na construção do Estado Nacional Brasileiro, no século XIX, houve uma concilição entre liberalismo e 
escravidão. E a monarquia foi fundamental para garantir a unidade nacional, integridade territorial e a 
escravidão. Nesse processo histórico, também houve a formação de uma sociedade de corte no Brasil com 
caracaterísticas peculiares à realidade social brasileira, no qual para ser nobre não necessariamente precisava 
possuir vínculos de consanguinidade com a aristocracia europeia, já que a sociedade de corte no Brasil se 
formou em um processo de troca de favores entre a elite local e a família real portuguesa.  
 
10 – A  
 
A Guerra Civil norte-americana ou Guerra da Secessão marcou o fim do escravismo enquanto sistema de 
trabalho nos EUA, a partir do vitória dos estados do Norte. Todavia, o racismo continuaria vicejando na 
sociedade estadunidense, especialmente entre grupos racistas (como a Ku Klux Klan) que não aceitavam a 
derrota do sul na Secessão.  
 
 
11 – D 
 
As afirmações corretas são as de número II e III, pois a Comuna de Paris foi um movimento popular de 
inspiração comunista, que adotou medidas como augestão das fábricas pelos trabalhadores e separação entre 
Igreja e Estado. O movimento acabou sendo duramente reprimido pelo Exército e pelo recém empossado 
presidente da Terceira República Adolphe Thiers. 
 
12 – E 
 
Todas as afirmações estão corretas. Não houve preocupação com os libertos no período pós-abolição, não 
receberam nem terra nem auxílio algum do Estado Brasileiro. A Frente Negra Brasileira foi criada em 1931  
e existiu até 1938, quando foi fechada pelo Estado Novo. A Comissão Nacional da Verdade da Escravidão 
Negra foi criada recentemente e tem por objetivo investigar os crimes cometidos durante o  holocausto da 
escravidão negra no Brasil.  
 
13 – D 
 
A imigração europeia, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste foi um dos fatores responsáveis pela difusão das 
ideologias de esquerda, como anarquismo e socialismo, fortalecendo o desenvolvimento do movimento 
operário brasileiro nas primeiras décadas do século XX e mostrando sua força em episódios como da Greve 
Geral de 1917.  
 
14 – C 
 
A única afirmação correta é a de número III, pois com o Tratado de Versalhes a Alemanha foi considerada 
como principal responsável pela Primeira Guerra Mundial, tendo, por isso, recebido severas sanções, como 
perda de território e diminuição do seu poder militar.  
 
15 – D  
 
A Alemanha Nazista sempre manteve o capitalismo como seu sistema econômico. Causa confusão para 
alguns o fato de que, sendo caracterizada pelo Totalitarismo (o Estado como “total”) e tendo como liderança 
o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, a economia sob a égide do nazismo nunca se 
aproximou do “socialismo real”. O Estado nazista, na prática, manteve os interesses da elite econômica 
alemã intactos.  
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16 – C 
 
A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos armados mais significativos da Guerra Fria, no qual os Estados 
Unidos interveio no Sudeste asiático para tentar impedir o avanço socialista na Ásia. E o conflito acabou se 
tornando um grande pântano para a superpotência que culminou na sua derrota na década de 1970 e a 
unificação do Vietnã sob regime socialista.  
 
17 – E 
 
A questão aborda três países da América Central, El Salvador, Costa Rica e Guatemala. Todas as afirmações 
estão corretas: sobre El Salvador resgata a figura de Farabuti Martí, grande líder camponês; sobre a Costa 
Rica, destaca a peculiaridade deste país pela inexistência do Exército; sobre a Guatemala, destaca o golpe 
militar apoiado pela CIA, que dará início a um ciclo de golpes e ditaduras no continente.  
 
18 – B 
 
Durante o período conhecido como "Período Populista", entre 1945 e 1964, não houve liberdade para todos 
os partidos políticos, uma vez que o Partido Comunista Brasileiro era perseguido e havia sido colocado na 
clandestinidade. A União Democrática Nacional (UDN), partido de cunho liberal, defendeu o golpe militar 
em 1964, ou seja, não estava comprometida com os princípios da democracia representativa. No governo de 
Jânio Quadros, criou-se a Política Externa Independente (PEI) quando se buscou um breve afastamento da 
política estadunidense e aproximação com países do Bloco Socialista. Durante o suicídio de Vargas e a posse 
de João Goulart houve tentativas de golpe dos militares e intervenções, como na tentativa de não permitir a 
posse de João Goulart em 1961.  
 
19 – A  
 
A proposição II está incorreta ao se referir ao sucesso da política social do Governo Sarney e de 
apaziguamento de conflitos no campo; afinal, divergências sobre a questão fundiária e o direito de acesso à 
terra permanecem no Brasil da Nova República. A afirmativa III está errada pela razão de que os deputados 
e senadores eleitos em 1986 foram os próprios constituintes, responsáveis pela futura promulgação da 
Constituição Federal de 1988.  
 
20 – E 
 
A terceira afirmativa é falsa pois o movimento conhecido como Cinema Novo se caracterizou também por 
abordagem de temáticas relacionadas ao meio rural do país, além de problematizar questões políticas e 
sociais utilizando uma linguagem poética e inovadora.  
 
21 – D 
 
A primeira afirmativa é falsa pois no ano de 1968 o país invadido pela URSS foi a Tchecoslováquia, para 
repressão da Primavera de Praga, e a segunda afirmativa é falsa pois o presidente Lyndon Johnson 
justamente foi quem assinou os atos que encerraram a segregação racial nos Estados Unidos.  
 
22 – B 
 
A ditadura chilena (1973-1990), liderada por Augusto Pinochet, no campo da economia adotou princípios 
neoliberais, privatizando empresas estatais, abrindo o país para os capitais externos e promovendo a 
contração dos salários dos trabalhadores. Considerada precursora, essa experiência foi inspirada em 
pensadores da “escola de Chicago”, como Milton Friedman, citado na questão. 
 
23 – A 
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A assertiva II está errada ao afirmar vitória de guerrilhas socialistas nos países de antiga colonização 
portuguesa: Angola e Moçambique. Ademais, a China, mesmo investindo capitais maciços no continente 
africano ao longo do século XXI, não tem nenhuma intenção de revitalizar antigas práticas neocoloniais 
europeias. Já a afirmativa III está incorreta na sua segunda parte, pois os países do noroeste africano citados 
(Serra Leoa e Libéria) não possuíram um contexto histórico que os permitisse alcançar desenvolvimento 
econômico e, tampouco, estabilidade com democracia no campo político.  
 
24 – D  
 
A primeira afirmativa está incorreta especificamente pelo final da sua redação, ao afirmar que houve vitória 
de Marine Le Pen; esta candidata de extrema-direita, na verdade, foi ao segundo turno, mas perdeu para a 
centro-direita encabeçada por Emmanuel Macron. No que concerne ao terceiro parêntese, sobre a política 
interna estadunidense, o Partido Democrata venceu eleição para o executivo federal em 2008 e 2012, mas 
perdeu em 2016. No Legislativo Federal, também não possui, atualmente, maioria frente ao Partido 
Republicano.  
 
25 – E  
 
A música "As Caravanas", de Chico Buarque, aborda cenas cotidianas da cidade do Rio de Janeiro, na qual é 
abordada temas centrais da sociedade brasileira atual, como a exclusão social e racial.  
 
 
 
 


