UFSC
História
01) Resposta: 20
Resolução
01. Incorreta. Sólon eliminou a escravidão por dívidas somente para os gregos. Os estrangeiros continuavam sendo
escravizados. Sólon não viveu no período helenístico, o
qual corresponde ao declínio das cidades-Estado.
02. Incorreta. Sólon aboliu a escravização por dívidas.
04. Correta.
08. Incorreta. As leis escritas diminuíram e não reforçaram o
direito de interpretação das elites sociais.
16. Correta.
32. Incorreta. Em Atenas, nunca houve a participação de
toda a população em uma decisão política.
02) Resposta: 07
Resolução
Correta.
Correta.
Correta.
Incorreta. O estilo barroco é característico da Idade Moderna.
16. Incorreta. O Renascimento Cultural teve início nos dois
últimos séculos da Idade Média.
01.
02.
04.
08.

03) Resposta: 25
Resolução
01. Correta.
02. Incorreta. O tenentismo combateu a ordem oligárquica
representada pelo presidente Arthur Bernardes.
04. Incorreta. A Coluna Prestes se insurgiu contra o governo
de Arthur Bernardes.
08. Correta.
16. Correta.
04) Resposta: 06
Resolução
01. Incorreto. As primeiras colônias alemãs do Império, tais
como a de São Leopoldo e de São Pedro de Alcântara,
foram iniciativas do governo de D. Pedro I.
02. Correto.
04. Correto.
08. Incorreto. São Francisco do Sul foi fundada por vicentistas, assim como Desterro e Laguna.
16. Incorreto. As áreas ocupadas por açorianos, diferentemente das colonizadas por alemães e italianos, não se
caracterizaram pela atividade industrial.

32. Incorreto. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina são exportadores brasileiros de ervamate.
05) Resposta: 65
Resolução
01. Correto.
02. Incorreto. O Dia da Consciência Negra (25
de novembro de 1695) surgiu como oposição
ao 13 de maio de 1888 (Lei Áurea) por esta
última data não refletir a história de lutas dos
negros no Brasil-Colônia e Brasil-Império.
04. Incorreto. Havia outras formas de reação
à escravidão como a quebra e o roubo dos
instrumentos de trabalho, a negação psicológica ou a depressão conhecida como
banzo, o envenenamento ou contaminação
dos alimentos dos patrões e outros.  
08. Incorreto. Os quilombos eram locais de resistência dos escravos.
16. Incorreto. Como o próprio texto menciona,
não existia uma unidade política e cultural entre as diversas etnias africanas e tal situação
propiciou o aprisionamento e o tráfico dos
africanos.
32. Incorreto. Ainda estão em processo, e
possivelmente outros mais acontecerão, de
comunidades remanescentes de quilombolas reivindicarem pela permanência em suas
terras.
64. Correto.
06) Resposta: 33
Resolução
01. Correta.
02. Incorreta. Os socialistas através de movimentos violentos ou pacíficos pressionaram
os governos na obtenção de direitos sociais
e trabalhistas.
04. Incorreta. Mesmo na Europa atual não se
pode afirmar categoricamente que os problemas sociais foram eliminados.
08. Incorreta. A história da industrialização inglesa, assim como a de qualquer outro país, foi
bastante tumultuada no tocante às relações
entre patrões e empregados.
16. Incorreta. O proletariado urbano foi muito
explorado e não teve acesso à melhor educação e saúde para seus familiares.
32. Correta.



07) Resposta: 09

09) Resposta: 26

Resolução

Resolução

01. Correto.
02. Incorreto. Os espanhóis se aproveitaram das rivalidades entre grupos nativos para promoverem alianças
com alguns objetivando a derrota de outros.
04. Incorreto. A Igreja Católica ao lado das monarquias
ibéricas, foi uma importante instituição na conquista
e subjugação dos nativos pré-colombianos.
08. Correto.
16. Incorreto. As bandeiras, diferentemente das entradas,
não eram organizadas pelo governo português   e
foram sempre rejeitadas pelos jesuítas.
32. Incorreto. Nenhum povo se adapta à escravidão.

01. Incorreta. Monteiro Lobato solicitou, mas foi negado pelo governo, qualquer auxílio financeiro.
02. Correta.
04. Incorreta. Na época, Monteiro Lobato, que inclusive chegou a ser preso, só investiu e colheu
prejuízos na sua empreitada pelo petróleo.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Além de nunca ter recuperado seus
investimentos, o Pré-Sal é uma descoberta recente.
10) Resposta: 06

08) Resposta: 16

Resolução

Resolução
01. Incorreto. O muro de Berlim era material (real) e não
apenas um símbolo.
02. Incorreto. O muro foi construído duas décadas após
a morte de Adolf Hitler.
04. Incorreto. A Alemanha Oriental fazia parte do Pacto
de Varsóvia e não da Otan.  
08. Incorreto. A queda do muro de Berlim foi anterior ao
Tratado de Maastrich (1991) que formalizou a União
Europeia e anterior a adoção do euro (2001).
16. Correto.
32. Incorreto. Não existe uma relação de causa e efeito
nesta afirmação, levando ainda em conta que o mundo
foi surpreendido pela queda do muro.
64. Incorreto. Não houve qualquer consulta à população
de ambos os lados.



01. Incorreto. Ainda não houve qualquer punição
aos torturadores.
02. Correto.
04. Correto.
08. Incorreto. Ao contrário da afirmação, os críticos
alegam que o crime da tortura não pode prescrever.
16. Incorreto. Os torturadores também foram perdoados.
32. Incorreto. Ulysses Guimarães, líder do então
MDB, adversário da então Arena de Sarney e Maluf, questionou a forma como a Lei de Anistia foi
aprovada. Lula também fora um oposicionista.

