Resolução – História
Prova Amarela
11) Resposta: 43

14) Resposta: 58

Comentário

Comentário

01. Correto.
02. Correto.
04. Incorreto. A expansão romana ocorreu durante mais de
cinco séculos. Roma, apesar de ter absorvido as culturas
etrusca e grega, deixou um grande legado para as sociedades ocidentais, tais como a engenharia civil e o direito.
08. Correto.
16. Incorreto. Nero foi um imperador do Alto Império (do
século I a.C. ao II d.C.) que iniciou a perseguição aos
cristãos. O martírio aos cristãos continuou por mais de
duzentos e cinqüenta anos até que o imperador Constantino decretasse a liberdade religiosa pelo Edito de Milão
(330 d.C.)
32. Correto.
64. Incorreto. As conquistas territoriais e a conseqüente escravidão dos prisioneiros de guerra se constituíam na
estrutura socioeconômica do Império Romano.

01. Incorreto. O ludismo foi um movimento social e proletário ocorrido na Inglaterra. A Revolução Francesa, apesar de ter tido ampla participação popular, foi iniciada e conduzida pela burguesia.
02. Correto.
04. Incorreto. A revolução combatia qualquer
forma de despotismo.
08. Correto.
16. Correto.
32. Correto.
64. Incorreto. A Fase do Terror foi a segunda
fase da Revolução; a última fase corresponde à ascensão de Napoleão Bonaparte.
15) Resposta: 33
Comentário

12) Resposta: 26
Comentário
01. Incorreto. A Baixa Idade Média foi marcada por um grande desenvolvimento econômico e cultural (Renascimento Comercial e Urbano e Renascimento Cultural).
02. Correto.
04. Incorreto. As Cruzadas tiveram objetivos econômicos
(busca de riquezas orientais) e políticos (expansão do
catolicismo romano, prejudicado pelo Cisma do Oriente
em 1054).
08. Correto.
16. Correto.
32. Incorreto. Santo Agostinho (século VII) e São Tomás de
Aquino (século XIII) são os maiores teólogos católicos
medievais que eram obviamente os defensores de um
único Deus.

01. Correto.
02. Incorreto. Uma das maiores polêmicas políticas do século XX é, sem dúvida, a criação
do Estado de Israel (1948).
04. Incorreto. O Hezbollah é um grupo palestino (muçulmano) apoiado pela Síria e pelo
Irã.
08. Incorreto. A Ku Klux Klan é uma organização racista surgida após a Guerra da Secessão (1861-1865) por querer manter o escravismo.
16. Incorreto. O grupo étnico mais prejudicado
pela Inquisição foi o judeu.
32. Correto.
16) Resposta: 09
Comentário

13) Resposta: 19
Comentário
01. Correto.
02. Correto.
04. Incorreto. O movimento protestante negava a tradição
da Igreja Católica.
08. Incorreto. Apesar de Elizabeth I ter dado continuidade à
Reforma Anglicana, foi seu pai, Henrique VIII, que a formulou. Além do mais, a predestinação é uma característica do calvinismo.
16. Correto.
32. Incorreto. Lutero só se posicionou contra a Igreja Católica quando essa iniciou a venda de indulgências.

01. Correto.
02. Incorreto. Os escravos africanos foram trazidos de diversas regiões daquele continente.
04. Incorreto. Os muitos quilombos que existiram no Brasil-Colônia se constituem na maior
prova da contestação ao sistema escravista.
08. Correto.
16. Incorreto. A abolição do escravismo não
garantiu a integração do negro à sociedade.
32. Incorreto. No início da lavoura cafeeira, predominou o trabalho escravo.
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17) Resposta: 67

19) Resposta: 06

Comentário

Comentário

01. Correto.
02. Correto.
04. Incorreto. No governo JK, houve um acréscimo da dívida externa brasileira.
08. Incorreto. Brasília foi a grande obra do governo
JK e sem qualquer relação com Getúlio Vargas.
16. Incorreto. O desenvolvimento industrial atingiu
principalmente o Sudeste brasileiro, e não o Nordeste.
32. Incorreto. A industrialização se relaciona sempre ao êxodo rural.
64. Correto.

01.
02.
04.
08.

Incorreto. A Bolívia não faz parte do Mercosul.
Correto.
Correto.
Incorreto. Não há convergência nem imposição implícita na diplomacia brasileira e argentina no Conesul.
16. Incorreto. Há restrições nos setores citados que dificultam a solidificação do Mercosul.
32. Incorreto. O gasoduto Brasil–Bolívia não possui relação com os destinos do Mercosul.

20) Resposta: 03
Comentário

18) Resposta: 24
Comentário
01. Incorreta. O golpe militar citado no texto ocorreu no Chile (Pinochet x Allende).
02. Incorreta. O palácio La Moneda é a sede do
governo chileno.
04. Incorreta. Com o golpe, o Chile passou a ser
governado pela ditadura de Pinochet (19731990).
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Os tupamaros eram guerrilheiros esquerdistas uruguaios.
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01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. A primeira colônia germânica em Santa Catarina foi São Pedro de Alcântara (1829).
08. Incorreta. O texto deixa claro que a nacionalização
do ensino durante a Era Vargas foi imediata.
16. Incorreta. Todas as colônias alemãs e italianas ficaram submetidas à nacionalização determinada por
Vargas.
32. Incorreta. Não houve uma adesão maciça ao nazismo no Brasil, e o Estado Novo atacava o comunismo.
64. Incorreta. Os núcleos de colonização alemã e italiana não tinham o poder para decidir sobre a implantação de escolas públicas e privadas.

