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1-A
A primeira afirmativa é falsa pois outros casos anteriores ocorreram, por exemplo, em 1758 o Marquês de
Pombal baniu e perseguiu a língua NHEENGATU (Tupi arcaico).
A terceira afirmativa é falsa pois o Museu Nacional desenvolve inúmeros projetos em diversas linhas de
pesquisa, conjuntamente com profissionais estrangeiros de ciências naturais e antropológicas. Os
colonizadores geralmente conseguiam burlar as leis contra a escravidão indígena, evidenciando a ausência
de harmonia na relação colonizador-colonizado. De modo geral, era considerado moralmente aceitável
escravizar ou vender índios, vistos como inimigos, que eram capturados nas “guerras justas”. Os índios
presos por outras tribos também podiam ser comprados, ou “resgatados”, e mantidos como escravos.

2-B
A afirmativa I é incorreta pois a expansão militar e territorial romana, no período republicano, ampliou os
latifúndios, levando a proposta de reforma agrária dos irmãos Graco (Lex Agrária Semprônia), e a III está
incorreta pois a expansão normanda ocorreu na Alta Idade Média, a difusão do cristianismo ocorreu no
Baixo Império Romano e a "Conspiração de Catilina" provocou crise política entre os grupos aristocrático e
popular.

3-D
A primeira afirmativa é falsa pois o predomínio da Igreja Cristã no Ocidente ocorre a partir do Édito de
Tessalônica, em 380, do imperador Teodósio. Foi a oficialização do cristianismo. A quarta afirmativa é falsa
pois a Ordem de Cristo foi criada após a extinção da Ordem do Templo, por Filipe IV.

4-A
A Guerra dos Cem Anos firmou o ideal de nação entre os franceses, abriu caminho para a Guerra das Duas
Rosas, contribuiu para a desagregação feudal e estabeleceu a profissionalização dos exércitos.

5-C
A questão trabalha com as características fundamentais do Renascimento, utilizando, para tanto, dois
autores clássico como Giotto e Masaccio. A alternativa C, correta, assinala a importância do
desenvolvimento da perspectiva e do “ponto de fuga” no período do Quattrocento, permitindo a
representação da tridimensionalidade nas pinturas.

6–B
A colonização portuguesa sobre o Brasil era voltada para o mercado externo, baseada no sistema de
plantation, ou seja, produção para o mercado externo baseada no latifúndio monocultor, mas também
desenvolvia atividades voltadas para o mercado interno, e predominava a mão de obra escrava, mas
também existiam trabalhadores livres na colônia.

07 – C
A única afirmativa correta é a III, que a partir de uma perspectiva de longa duração, relaciona os séculos
XVI e XVII da colonização canadense como uma continuação do feudalismo medieval francês. Já a
afirmativa I está incorreta pois nas colônias inglesas e francesas do caribe o que predominava era o
latifúndio e a mão de obra escravizada. Na afirmação II existe uma inversão, já que o trabalho escravizado
e o plantation predominavam no sul e não no norte (nova Inglaterra).

08 – B

A segunda e terceira afirmativa estão incorretas, pois com a guerra da Cisplatina houve sim uma
modificação territorial no Brasil, com a perda do território da Cisplatina (atual Uruguai) e também porque
o Brasil não saiu vitorioso de todas as contendas territoriais com França e Inglaterra no período citado.

9-B
A Revolução Praieira foi uma revolta ocorrida no nordeste durante o Segundo Reinado, com forte presença
de ideais liberais e sentimentos antilusitanos. Inspirada pelas revoluções liberais que ocorriam na Europa,
o movimento defendia por exemplo a nacionalização do comércio e a expulsão dos portugueses.

10 – A
A questão faz alusão ao contexto da América espanhola no século XIX a partir dos processos de
independência. A grande cisão nas elites latino-americanas de então, no que tange à estrutura de Estado,
se deu entre defensores do federalismo (maior autonomia às partes que compunham o país) e defensores
do centralismo (também chamado de regime unitário de Estado).

11 – A
Apenas a primeira afirmação está correta. A segunda proposição está incorreta, visto que a influência
sobre a vinda de escravizados para o Brasil também se articula com as lei nacionais e internacionais, como
o Bill Aberdeen (1845), aplicada pela Inglaterra, e a Lei Eusébio de Queiroz, aplicada pelo Brasil. A terceira

afirmação está incorreta, porque a partir do Bill Aberdeen (1845) houve um acréscimo no número de
escravizados trazidos para o país e não o contrário.

12 – E
Todas as afirmativas estão corretas, já que o ramo têxtil foi o 1º a se desenvolver com força na Revolução
Industrial. Houve também uma grande exploração do trabalho infantil e feminino, além de que boa parte
dessas indústrias (têxteis) utilizavam matéria-prima, o algodão, proveniente do sul dos EUA

13 – C
As mulheres participaram também da Guerra do Paraguai, e os escravos comprados dos seus senhores que
ingressavam no Exército brasileiro eram alforriados. A afirmativa III está incorreta pois as promessas feitas
aos “voluntários da pátria” não foram cumpridas no retorno do conflito.

14 – E
O pensamento político e filosófico do positivismo tinha caráter conservador, embora possa ter sido
recebido como progressista para alguns setores sociais em determinados momentos. No texto em questão
da Dorothy Diz, aparece mais em evidência o papel subserviente das mulheres em relação aos homens.

15 – D
A primeira afirmativa é falsa pois após o violento conflito de independência, a Argélia consegue autonomia
política da sua metrópole, a França, nos início dos anos 1960. Já a última afirmativa também é incorreta
porque as ex-colônias francesas de Senegal e Benin não tiveram, como diz a redação da afirmativa, uma
votação favorável à permanência da França.

16 – E
Todas as afirmativas estão corretas. O governo de José Batlle no Uruguai do início do século foi marcado
por uma ampla legislação social (estado laico, leis trabalhistas, voto feminino, programas de assistência
social...). Antes do Governo dos anos 70, o Chile passou por uma breve primeira experiência socialista em
1932, entre os meses de Junho e Setembro, e derrubada em um golpe militar.

17 – D
As duas últimas afirmativas estão incorretas. Pois a URSS, e não os EUA, foi quem primeiro mandou um vôo
tripulado em 1961 com o cosmonauta Yuri Gagarin e também porque quem enviou um vôo tripulado à lua,
dessa vez sim, foram os EUA em 1969 com a Missão Apollo 11.

18 – D
A primeira assertiva é falsa pela razão da vitória na Guerra dos 6 Dias, em realidade, ter sido de Israel e que
culminou com a anexação de territórios árabes como as Colinas de Golã (Síria) e a Península do Sinai
(Egito).

19 – C
A questão demonstra que o crescimento econômico durante a Ditadura Civil-Militar esteve diretamente
ligado a diminuição dos investimentos nas áreas de educação e saúde, o que ocasionou o aumento da
desigualdade social no período.

20 – E
Fernando Collor de Mello foi eleito em 1989 para presidente do Brasil, e logo ao assumir implantou um
plano econômico por meio do qual confiscou as poupanças, contas correntes e investimentos financeiros
que estavam nos bancos, além de decretar um congelamento dos preços, tentando conter a inflação.
Considerado o primeiro neoliberal a chegar a presidência da República no Brasil, promoveu privatizações,
dentro dos princípios do chamado “Consenso de Washington”.

21 – D
A afirmativa I está incorreta pois o que vem ocorrendo na economia global nas últimas décadas é
exatamente o aumento do papel do capital financeiro.

22 – B
O boom de construção de prisões ao que se refere o texto nos EUA tem relação com a política de
encarceramento massivo, principalmente dos mais pobres e de afro-americanos, que se acentuou a partir
de 1971, quando o presidente Richard Nixon declarou que o abuso do uso de drogas ilegais era o “inimigo
público número um” dos EUA e decretou que fariam uma “guerra às drogas”.

23 – D
Questão muito atual sobre a nova ascensão da extrema direita na Europa, em especial na Europa Oriental.
A proposição II é incorreta pois o governo húngaro do 1º Ministro Viktor Orban é consensualmente
classificado, pelas suas balizas teóricas e por práticas governamentais, como um nacionalista de extremadireita.

24 – C
A questão faz um breve balanço das práticas econômicas do neoliberalismo como privatizações,
precarização da força de trabalho e políticas de austeridade públicas as quais diminuem a presença do
estado em políticas sociais.

25 – B
A questão aborda aspectos da transição à democracia, no Brasil, como a desigualdade social herdada da
ditadura civil-militar, e a violência policial contra os mais desfavorecidos da sociedade brasileira como
forma de controle social.

