UFSC
História
01) Resposta: 05

04) Resposta: 28

Comentário

Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. A arte romana exaltava o Estado (Império)
e não os soldados.
04. Correta.
08. Incorreta. O cristianismo não possuía postura política
contrária à existência do Império mas sim ao culto da
figura do imperador.
16. Incorreta. O gabarito oficial coloca este item como
incorreto; porém, ao nosso ver, está correto. De acordo
com a Lei Tessalônica assinada pelo imperador Teodósio em 391, o cristianismo passou a ser a religião
oficial do Império e os demais cultos tornaram-se
proibidos.
32. Incorreta. Os mosteiros eram construções católicas
(clero regular) tipicamente feudais da Idade Média.

01. Incorreta. O sistema colonial de exploração
prejudicava os nativos e os colonos.
02. Incorreta. A burguesia colonial das colônias
do Centro-Norte se rivalizou com os ingleses
da metrópole, fato que deu início à Guerra de
Independência (1775-1781).
04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Fidel Castro foi o líder da Revolução
Cubana em 1959; Cuba tornou-se independente
em 1898.

02) Resposta: 12
Comentário
01. Incorreta. O comércio era uma prática econômica
insignificante no feudalismo.
02. Incorreta. Ainda hoje não existe unidade monetária
europeia, além do mais, a burguesia nunca se aliou
ao Papa.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. A Guerra das Duas Rosas foi responsável
pela centralização do trono inglês em 1485 e nada tem
a ver com a expulsão dos muçulmanos.
03) Resposta: 05
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. O conceito de metrópole na época das Grandes Navegações não se refere a uma grande cidade e
sim ao Estado centralizado que possui colônias.
04. Correta.
08. Incorreta. A mina de Potosí era a maior mina de prata
da América e durante séculos forneceu prata para a
cunhagem de moedas da Europa.
16. Incorreta. A Queda de Constantinopla, o Renascimento Cultural e as Grandes Navegações são os marcos
tradicionais do início da Idade Moderna.
32. Incorreta. O tráfico de escravos foi uma atividade
altamente lucrativa durante séculos para países como
Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda.

05) Resposta: 17
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. Projetos como a transamazônica não
proporcionaram o desenvolvimento de uma
economia agrária sustentável.
04. Incorreta. O projeto desenvolvido pelo governo
militar provocou o crescimento da desigualdade
social, a renda da classe trabalhadora perdeu o
seu valor de compra.
08. Incorreta. Com os militares no governo a economia foi aberta ao capital externo, prova disso
foi a instalação no Brasil de empresas multinacionais.
16. Correta.
06) Resposta: 21
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. A emenda Dante de Oliveira acabou
sendo rejeitada no ano de 1884 pela Câmara
dos Deputados, inviabilizando a realização das
eleições livres naquele ano.
04. Correta.
08. Incorreta. Tancredo Neves foi eleito indiretamente presidente do Brasil em janeiro de 1985,
mas na véspera da posse, 15 de março de 1985,
adoeceu, sendo hospitalizado e vindo a falecer
em 21 de abril daquele ano.
16. Correta.



07) Resposta: 28

09) Resposta: 06

Comentário

Comentário

01. Incorreta. Desde a Revolução Socialista de 1949, a China
vive o regime de partido único: o PCC (Partido Comunista
Chinês).
02. Incorreta. O território chinês, mesmo sem a inclusão de
Taiwan, é superior à área do Brasil.
04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. O descumprimento dos direitos humanos e a
ausência de leis trabalhistas não impendem os investimentos e o crescimento econômico da China.
08) Resposta: 36
Comentário

01. Incorreta. A crise econômica foi iniciada nos
Estados Unidos durante o governo Bush
em 2008.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. A xenofobia é anterior à própria
União Europeia e à adoção do euro, e suas
causas estão relacionadas ao mercado de
trabalho e ao preconceito étnico.
16. Incorreta. Trabalhadores estrangeiros não
qualificados são rejeitados em qualquer
lugar do mundo.
10) Resposta: 10

01. Incorreta. A primeira colônia alemã em Santa Catarina foi
São Pedro de Alcântara, fundada em 1829.
02. Incorreta. Embora em Joinville (Dona Francisca) houvesse
um certo número de trabalhadores urbanos especializados, a maioria dos colonos era de origem rural que fugia
das guerras de unificação da Alemanha.
04. Correta.
08. Incorreta. O maior contingente de imigrantes no Brasil do
século XIX foi de italianos e espanhóis.
16. Incorreta. Durante a Era Vargas houve a política de perseguição às tradições germânicas, em especial a proibição
de falar o idioma alemão.
32. Correta.
64. Incorreta. O Oeste catarinense recebeu descendentes de
alemães provenientes do Rio Grande do Sul.



Comentário
01. Incorreta. A maior influência cultural francesa ocorreu durante o Império por causa
da vinda da Missão Francesa, que fundou a
Academia Imperial de Artes e Ofícios.
02. Correta.
04. Incorreta. Dom João VI convidou o arquiteto
Grand'Jean de Montigny para chefiar a Missão Artística Francesa em 1816.
08. Correta.
16. Incorreta. Os holandeses permaneceram
24 anos no Brasil Colônia, ao passo que
os franceses nas duas ocupações somam
15 anos.

