História – Prova Amarela

Resolução da UFSC
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O primeiro patriarca do povo judeu foi Abraão e Moisés,
o responsável pelo Êxodo, ou seja, a saída dos hebreus
do Egito em busca da Terra Prometida (Canaã). O monoteísmo judaico foi sempre o fator de integração do
povo hebreu, ou judeu, mesmo após a ocorrência da
Diáspora no século I d.C.
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Fernando Collor foi o primeiro e único presidente do
Brasil a sofrer um processo de impeachment, assim
como o foi o primeiro e único a receber ampla e explícita
manifestação de repúdio a seu governo por segmentos
significativos da população, tais como os estudantes,
setores médios e imprensa. O termo "mensalão" é um
incorreto eufemismo (porque necessariamente não era
mensal) para denominar "a velha propina", infelizmente
bastante freqüente na história política do Brasil, desde
os tempos coloniais, imperiais e, obviamente, até na
"desencantada república".
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O item 01 pode causar confusão ao candidato, pois
quem leu o livro História de Santa Catarina de Osvaldo

Piazza sabe que os açorianos tentaram, mas não obtiveram resultados em relação ao cultivo de trigo. Os
campos de Lages foram ocupados por tropeiros provenientes de São Vicente, e quanto às manifestações
culturais açorianas, estas se encontram muito presentes
no cotidiano das comunidades litorâneas de Santa
Catarina.
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Talvez a mais importante e trágica característica da
Segunda Guerra Mundial tenha sido o fato dela atingir
as populações civis de uma maneira nunca antes vista
na história, a exemplo dos bombardeios ocorridos nas
cidades inglesas, nas alemãs e, sobretudo nos ataques
nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, que encerraram
o conflito mundial. Os norte-americanos e japoneses já
disputavam o domínio do Pacífico desde o século XIX
e o maior exemplo fora o Havaí. Os Estados Unidos
tomaram posse do arquipélago em um momento que o
Japão enviava famílias de colonos para se estabelecerem naquelas ilhas. No final daquele século, os Estados
Unidos também ocupavam as Filipinas e outras ilhas do
Oceano Pacífico, o que sempre descontentou o desejo
do expansionismo japonês.
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O fenômeno do clientelismo político conhecido como
coronelismo foi característico das zonas rurais das
províncias e dos Estados brasileiros, embora tivesse
ampla repercussão nas cidades e capitais deles. A
Primeira República (1889-1930) pode ser corretamente
denominada de a República dos Coronéis. A mão-deobra assalariada de imigrantes europeus aconteceu de
forma mais ampla nas regiões Sul e Sudeste e não no
Norte brasileiro.
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O famoso tablóide O Pasquim, que representou a maior
oposição intelectual ao regime militar (1964-1985), chegou
a ser fechado várias vezes pela censura governamental.
Os atos institucionais (de números 1 a 15) tiveram posturas totalmente antidemocráticas, e José Sarney, eleito
indiretamente como vice-presidente de Tancredo Neves,
foi o primeiro presidente civil.
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A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Inglaterra em 1760 e posteriormente na Bélgica e na França a
partir de 1830. A industrialização da Alemanha e Itália só
ocorreria a partir de 1850 em meio aos seus processos
de unificação política. Nessa época, ainda predominavam
as técnicas da Primeira Revolução Industrial, ou seja, a
energia a vapor, máquinas de ferro e carvão como combustível. Não há como negar os avanços trazidos pela
industrialização, porém problemas também aconteceram
tais como a exploração social dos trabalhadores, o inchamento urbano e a poluição.  
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A tomada do palácio La Moneda ocorreu em Santiago, capital do Chile, quando ocorreu o golpe militar
de Augusto Pinochet, que derrubou o presidente socialista eleito Salvador Allende. O grupo guerrilheiro
marxista Sendero Luminoso é originário do Peru, e
o ditador cubano Fulgêncio Batista possuía o apoio
dos EUA quando foi derrubado pela guerrilha de Fidel
Castro e "Che" Guevara.
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As Cruzadas (séculos XI ao XIII) aconteceram antes
da Peste Negra (século XIV), mas a ocorrência desta
não foi decisiva para o fim do sistema feudal, que
ainda aconteceu em algumas regiões da Europa
Oriental até a segunda metade do século XIX. A ascensão econômica dos países ibéricos só ocorreu
nos séculos XV e XVI, época em que foram realizadas
as Grandes Navegações.
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O objetivo da Coluna Prestes (1924-1927) era a deposição do presidente Arthur Bernardes, representante
dos interesses oligárquicos. O cangaceiro Virgulino
Ferreira, o Lampião, chegou a ser agraciado com o
título de capitão, conferido pelos coronéis do Nordeste, para combater a Coluna Prestes.  

