Resolução – História
Prova Amarela
11) Resposta: 19

15) Resposta: 12

Comentário

Comentário

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. Na região citada houve o politeísmo religioso, e não o monoteísmo.
08. Incorreta. As pirâmides de Gisé são construções
do povo egípcio.
16. Correta.
32. Incorreta. O sistema de governo democrático surgiu na Grécia Antiga, com destaque para a cidade
de Atenas.

01. Incorreto. Os diferentes grupos indígenas do território brasileiro, assim como os demais indígenas
americanos, nem sempre possuíam relações pacíficas entre si.
02. Incorreto. O território brasileiro era ocupado por
outros grupos indígenas além do tupi-guaranis, tais
como os tapuias e os caraíbas.
04. Correto.
08. Correto.
16. Incorreto. A organização política com cidades não
existiu entre os indígenas brasileiros, mas sim entre os grupos indígenas da América Andina e da
Mesoamérica, ambos dominados pela Espanha.

12) Resposta: 13
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. O Alcorão é o livro sagrado somente do
islamismo.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Desde a Antiguidade, os povos citados,
judeus, muçulmanos e cristãos, vivem em constantes conflitos. A criação do Estado judeu de Israel só
veio agravar a situação de confronto entre eles.
13) Resposta: 31
Comentário
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Correta.
Correta.
Correta.
Correta.
Correta.
Incorreta. Os merovíngeos formaram uma dinastia
do povo franco durante a Alta Idade Média.
64. Incorreta. O Estado do Vaticano está situado na Itália, no centro da cidade de Roma.
14) Resposta: 21

16) Resposta: 78
Comentário
01. Incorreto. A escravidão de africanos se deu essencialmente nos setores agrário e extrativista mineral.
02. Correto.
04. Correto.
08. Correto.
16. Incorreto. A Igreja Católica teve papel decisivo para
a manutenção da escravidão ao colocar o negro
como um ser inferior que deveria ser cristianizado.
32. Incorreto. A sociedade patriarcal colonial brasileira é definida como autoridade dos homens sobre
as mulheres.
64. Correto.

17) Resposta: 21

Comentário

Comentário

01. Correto.
02. Incorreto. Os britânicos, em hipótese alguma, iriam
reconhecer a cultura dos colonizados indianos como
superior à cultura européia.
04. Correto.
08. Incorreto. A implantação de uma estrutura ferroviária se deu para favorecer os colonizadores britânicos
e a sua indústria, e não a produção artesanal indiana, a qual sofreu restrições à época do colonialismo
britânico.
16. Correto.

01. Correta.
02. Incorreta. A declaração de guerra do Brasil aos
países do Eixo aconteceu somente em 1942; e o
ingresso na guerra, em 1944.
04. Correta.
08. Inorreta. O Brasil já estava sob a ditadura estadonovista quando ocorria a Segunda Guerra Mundial, além disso, o Congresso Nacional estava fechado desde 1937.
16. Correta.
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18) Resposta: 24

19) Resposta: 35

Comentário

Comentário

01. Incorreta. Nas eleições de 1960, o candidato do PSD de Juscelino foi o general Henrique Teixeira Lott.
02. Incorreta. O candidato a vice-presidente de Jânio Quadros
nas eleições de 1960 foi Milton Campos, da UDN. João Goulart
era o vice-presidente do Gal. Lott, da coligação PSD-PTB.
04. Incorreta. Jânio Quadros não tinha base política no Congresso Nacional em 1961, mas não o fechou, e, muito menos,
impôs uma ditadura.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Com a renúncia de Jânio Quadros em 1961, assumiu o governo no sistema parlamentarista, o vice João Goulart,
deposto pelo Golpe Militar de 1964.
64. Incorreta. Jânio Quadros teve seus direitos políticos cassados em 1964 pelo Ato Institucional no 1, retornando à vida
política nos anos 80, quando foi eleito prefeito por São Paulo.
O queremismo foi um movimento pela continuidade do governo de Getúlio Vargas em 1945.

01. Correto.
02. Correto.
04. Incorreto. A Câmara dos Deputados,
dominada pelo partido governista – o
PDS – rejeitou, em 1984, a emenda constitucional Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições diretas para a Presidência da República naquele ano.
08. Incorreto. Todos sabem que Tancredo
Neves adoeceu e faleceu em 1985, não
vindo a governar o Brasil.
16. Incorreto. Nos anos 80, planos econômicos foram apresentados à sociedade
brasileira como o Plano Cruzado e o Plano Bresser, que não acabaram com a
grande inflação. No fim do governo
Sarney, por exemplo, foi registrada uma
inflação de 80% ao mês.
32. Correto.

20) Resposta: 45
Comentário
01. Correto.
02. Incorreto. A prática da farra-do-boi, há alguns anos, foi proibida por lei do Supremo Tribunal Federal e é repudiada
pela maioria da população catarinense.
04. Correto.
08. Correto.
16. Incorreto. Ainda hoje são encontradas pessoas que fazem uso do curandeirismo e das benzeduras. Benzedeiras
são procuradas para curar males tradicionais, como a arca caída, cobreiros, mau-olhados e outros.
32. Correto.
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