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01. Resposta (E)
O Egito constituiu um estado teocrático de regadio,
marcado pelo intervencionismo do governo nas gran-
des obras hidráulicas, visando o aproveitamento das
águas do Nilo para atender às colheitas. O Estado,
enquanto coordenava os trabalhos para explorar os
recursos naturais, tomava conta das terras.

02. Resposta (B)
A dependência de Roma do trabalho escravo está
ligada à lógica da guerra de conquista, pois, para a
produção continuar crescendo, era preciso aumen-
tar o número de escravos que chegariam através de
mais conquistas, que por sua vez provocavam um
aumento de custos, gerando a necessidade de mais
escravos como esclarece a alternativa B.

03. Resposta (C)
As catedrais góticas que predominavam na Baixa
Idade Média caracterizam-se por construções verti-
cais, grandes vitrais e arcos ogivais. A catedral de
Burgos é uma representante desse estilo, como cla-
ramente demonstra a figura da questão.

04. Resposta (D)
A afirmativa II está incorreta pois a Espanha era
rival de Portugal, e por isso não contou com o apoio
português para o descobrimento da América, e sim
com a ajuda financeira de banqueiros de Gênova.

05. Resposta (E)
No contexto renascentista, a imprensa representou
a quebra do monopólio cultural da Igreja, enfraque-
cida pelas transformações da Baixa Idade Média, que
comprometeram o feudalismo e anunciaram os tempo
modernos, marcados pelos novos valores do Renas-
cimento.

06. Resposta (A)
As invasões holandesas ao Brasil tiveram um pri-
meiro ataque à Bahia, e um segundo à Pernambuco,
visando dominar as regiões produtoras de açúcar,
mas, diferente do que a segunda afirmativa coloca,
a empresa encarregada de promover esse empreen-
dimento foi a Companhia Holandesa das Índias OCI-
DENTAIS.

07. Resposta (E)

Observando o mapa é possível identificar que a rota
da Alta Guiné trazia escravos das regiões do Golfo
da Guiné. Enquanto a rota da Costa da Mina atendia
capitais do norte e do sul do Brasil, a rota de Angola
abastecia o RS e a região platina.

08. Resposta (A)

O trecho do livro de Assis Brasil trata da imigração
açoriana para o Rio Grande do Sul no século XVIII,
mas, diferente do que coloca a afirmação II, existi-
am sim possibilidades de mobilidade social para es-
ses imigrantes, e mesmo que a intenção fosse alo-
cá-los na região das missões, isso não se realizou,
devido à eclosão das Guerras Guaraníticas, portan-
to a afirmação III também está incorreta.

09. Resposta (B)

A Guerra dos Sete Anos (1756 – 1763) foi a culmi-
nância das disputas coloniais entre França e Ingla-
terra. Teve fortes repercussões no mundo colonial,
inclusive levando à mobilização de tropas locais nas
colônias inglesas na América do Norte, os minute-
men. A vitória inglesa levou os franceses a cederem
diversos territórios, como a Índia e o Canadá, aos
britânicos, mas também teve um custo muito alto
para os ingleses, que em função disso mudaram sua
política fiscal para as colônias, o que acabou resul-
tando em aumento de impostos e na independên-
cia, em 1776, das 13 Colônias inglesas.

10. Resposta (C)

A ideia de que o ser humano tem determinados di-
reitos que são naturais e necessários, que trans-
cendem as leis e os reis, ganhou força e fundamen-
tação com os teóricos iluministas no século XVIII. O
primeiro documento no qual essas ideias aparecem
manifestadas e fundamentadas foi a Declaração de
Independência dos EUA, em 1776, que afirma: “Con-
sideramos estas verdades como evidentes por si
mesmas, que todos os homens foram criados iguais,
foram dotados pelo Criador de certos direitos inali-
enáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e
a busca da felicidade”. A Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, de 1789, é um documento



redigido no calor da Revolução Francesa e afirma
textualmente, no seu artigo primeiro, que “todos
os homens nascem livres e iguais”. Já a Declaração
Universal dos Direitos do Homem foi adotada pela
Assembleia Geral da ONU, em 1948 e procura dar
um caráter mundial e universalizante ao conceito
de direitos naturais e inalienáveis.

11. Resposta (D)

A afirmativa I está incorreta, pois o vice-rei decla-
rou guerra não a Portugal, mas sim a Junta Gover-
nativa de Buenos Aires, que apoiava o reformista
Jose Artigas na invasão da Banda Oriental.

12. Resposta (C)

O Código de Processo Criminal de 1832 insere-se no
“Avanço Liberal” (1831-37), quando foi realizada
uma descentralização moderada, dando maior au-
tonomia as Províncias. Um exemplo dessa delega-
ção de poderes às regiões foram os juízes de paz,
que eram eleitos localmente, para exercerem fun-
ções conciliatórias e qualificar os eleitores para a
participação no processo político-eleitoral.

13. Resposta (D)

O movimento farroupilha inicia-se com a tomada de
Porto Alegre e a deposição do Presidente da Provín-
cia – nomeado pelo governo central e um dos moti-
vos da insatisfação dos farroupilhas –, em setembro
de 1835. Como suas reivindicações, principalmente
econômicas – questão do charque – não foram aten-
didas, radicalizaram sua posição, proclamando a
República, mas somente em setembro de 1836.

14. Resposta (D)

As relações entre Brasil e Inglaterra estavam estre-
mecidas desde a decisão do governo brasileiro de
abolir a proteção tarifária dada aos ingleses pelos
Tratados de 1810. O representante inglês no Brasil
Sir William Christie aprofundaria a crise quando criou
situações constrangedoras ao governo brasileiro a
partir do naufrágio do navio inglês Prince of Wales
no litoral gaúcho em 1861. A exigência do pagamen-
to de indenização de 3.200 libras pelo roubo dos
salvados pela população após o acidente, aprofun-
daria uma crise que cresceu nos anos seguintes, com
outras medidas agressivas de Christie, e que culmi-
naria no rompimento das relações diplomáticas en-
tre os dois países em 1863.

15. Resposta (E)
A Lei Saraiva, de 9 de janeiro de 1881, determinou
que as eleições para todos os cargos eletivos passa-
riam a ser diretas, e aumentou a renda mínima para
participação política, além de excluir os analfabetos
do direito de voto. Portanto, foi uma lei que diminuiu
muito o percentual de brasileiros que tinham o direi-
to de participar do processo político eleitoral.

16. Resposta (B)
A “política das salvações” do governo Hermes da
Fonseca consistiu na tentativa frustrada do gover-
no de intervir nos estados frágeis, justificando o
combate à corrupção de grupos oligárquicos nos re-
feridos estados. A estratégia de substituí-los por
interventores militares, onde a política foi tentada,
fracassou. A afirmação I está incorreta, pois o “sal-
vacionismo” não foi sistemático e não obteve êxi-
to, como está na afirmação. A afirmação III está
também incorreta, pois a “política das salvações”
não foi realizada em nenhum estado do sudeste.

17. Resposta (E)
A Guerra Civil Espanhola é considerada o “laborató-
rio” ou a “ante-sala” da Segunda Guerra Mundial
uma vez que apresenta tanto os conflitos ideológi-
cos que estarão presentes na guerra, com a luta do
fascismo contra o comunismo, e também em fun-
ção da participação de Itália e Alemanha, que testa-
ram armamentos e estratégias, como no bombar-
deio alemão ao vilarejo de Guernica, feito pela Le-
gião Condor. Inglaterra e França, temerários do avan-
ço do socialismo, aceitaram e conviveram com uma
ditadura fascista sem intervir diretamente na Guerra
Civil Espanhola.

18. Resposta (C)
Getúlio Vargas foi governador gaúcho entre 1928 e
1930, e em 1930 assumiu o Governo Federal. Quan-
do do golpe do Estado Novo, em 1937, Vargas já
estava no poder e nele continuou até 1945. Em 1950
foi eleito de forma direta para mais uma vez gover-
nar o Brasil, e é a esse momento da história do Bra-
sil que a charge faz referência. Getúlio governou
até 1954, quando se suicidou, e depois dele viria o
governo de Juscelino Kubitschek (1956-60).

19. Resposta (C)
A afirmativa II está incorreta pois Israel teve o apoio
dos EUA à criação de seu estado, o que ampliou o
descontentamento da Liga Árabe, e resultou na pri-
meira guerra árabe-israelense.



20. Resposta (A)
Com a oposição dos militares à posse do vice-presi-
dente João Goulart, após a renúncia de Jânio Qua-
dros, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel
Brizola, organizou um movimento de resistência ar-
mada pelo cumprimento da Constituição. O Movi-
mento da Legalidade evitou assim um golpe de es-
tado, em agosto de 1961.

21. Resposta (B)
O movimento estudantil na França, que teve como
símbolo as barricadas levantadas no Quartier Latin,
em maio de 1968, marcou o início de uma onda con-
testatória que se espalhou pelo mundo naquele ano.
A rebeldia estudantil contagiou outros segmentos da
sociedade e ganhou o apoio da classe operária. Ape-
sar da grande repercussão que teve o movimento,
com manifestações em vários países, pode-se con-
siderar relativamente pequeno o número de vítimas
da repressão.

22. Resposta (C)
O governo do Gal. Médici foi marcado, de um lado,
pela violenta repressão e terrorismo de estado com
sequestros, mortes e desaparecimentos de oposici-
onistas. Paralelamente a isso o governo federal dei-
tava nos louros do crescimento econômico do “Mila-
gre” e abusava da propaganda nacionalista e ufa-
nista, usando inclusive o esporte para esse objeti-
vo. “Esse é um país que vai para frente”, “Pra Fren-
te, Brasil”, “Ame-o ou Deixe-o”, “Brasil Potência”
e “Ninguém Segura Esse País” são alguns dos slo-
gans que caracterizaram a propaganda da ditadura
militar durante o governo do Gal. Médici.

23. Resposta (B)

A questão exigia que se identificasse os aconteci-
mentos ocorridos entre a Constituição de 1946 e a
de 1988. A alternativa A está incorreta, pois o Impe-
achment de Fernando Collor foi em 1992. A alterna-
tiva C está incorreta, pois o Golpe do Estado Novo
foi em 1937. A alternativa D está incorreta, pois a
reeleição só foi aprovada no Brasil em 1997. A alter-
nativa E está incorreta, pois João Goulart não foi
eleito presidente e sim vice, e Médici não substi-
tuiu Geisel, foi o inverso.

24. Resposta (D)

A pressão migratória na fronteira com o México le-
vou os Estados Unidos a adotarem uma série de me-
didas tentando controlar a imigração ilegal. Além da
construção do muro citado na questão, os governos
dos estados que ficam na fronteira procuram endu-
recer as leis e a fiscalização contra imigrantes lati-
no americanos que tentam entrar nesse país em
busca de oportunidades.

25. Resposta (A)

O BRIC é composto pelos países em desenvolvimen-
to, que vem apresentando maior dinamismo e cres-
cimento econômico. Juntos concentram mais de 50%
do PIB e da população mundial. A China, com a eco-
nomia controlada pelo Partido Comunista Chinês, só
perde em PIB para os EUA.


