UFSC
História (Amarela)

01) Resposta: 06
Resolução
Incorreta. A cidade de Atenas fez parte da civilização grega, e não do Império Romano.
Correta.
Correta.
Incorreta. O texto deixa evidente que a administração pública dependia da maioria. A democracia ateniense mencionada se colocava acima da riqueza.
16. Incorreta. De acordo com Tucídedes, o talento e o mérito é que dariam acesso aos postos mais importantes na
sociedade ateniense.
32. Incorreta. Tucídedes afirmava apenas que Atenas servia de modelo para os seus vizinhos. No caso de Esparta isso
sequer ocorreu, já que a cidade adotou um modelo político bem diferente, com destaque para o militarismo e a
forma de governo oligárquica.
64. A pobreza conviveu com a riqueza no mundo ateniense e o texto deixa claro que não era causa de vergonha, e
que tudo deveria ser feito para evitá-la.
01.
02.
04.
08.

02) Resposta: 12
Resolução
01. Incorreta. O Tratado de Madri de 1750 não fazia referência à troca entre a Ilha de Santa Catarina e a Colônia do
Sacramento.
02. Incorreta. Pelo Tratado de Santo Ildefonso, Portugal não tinha a posse sobre a Colônia do Sacramento. Isso ocorreu
com o Tratado de Badajós em 1801.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. A Colônia do Sacramento e Sete Povos das Missões ficaram sob domínio da Espanha.
32. Incorreta. A paz entre Portugal e Espanha e as demarcações dos limites somente seriam asseguradas no início do
século XIX com a assinatura do Tratado de Badajós.
03) Resposta: 33
Resolução
01. Correta.
02. Incorreta. O Brasil possuiu no período mencionado outras formas de energia, como o carvão, no século XIX, durante
a era Mauá. No momento da produção açucareira, nos séculos XVI e XVII, em períodos de estiagem os engenhos
eram movidos por tração animal e pelos escravos.
04. Incorreta. O Brasil possui outras tantas hidrelétricas que junto a Itaipu fornecem energia ao País. Itaipu chega a
fornecer aproximadamente 20% da energia elétrica consumida pelo Brasil.
08. Incorreta. No século XIX Florianópolis era denominada de Desterro, uma cidade pequena onde energia elétrica
seria um recurso de luxo. A Rita Maria mencionada correspondia a uma fábrica de ferragens dependende da energia
proveniente do carvão.
16. Incorreta. Na década de 1940 do século XX o Brasil andava a passos lentos na questão petrolífera. O Presidente
Vargas havia criado o Conselho Nacional do Petróleo e somente em 1953 seria fundada a Petrobrás.
32. Correta.
04) Resposta: 06
Resolução
01. Incorreta. O Paraguai resistiu às ações militares da Tríplice Aliança por praticamente 6 anos e com vitórias na fase
inicial da guerra.
02. Correta.
04. Correta.
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08. Incorreta. As ações do Paraguai no território brasileiro se desenvolveram nas áreas próximas, caso do Mato Grosso
e Paraná. Era impossível do ponto de vista militar o Paraguai estender suas ações até o porto de Laguna.
16. Incorreta. A cidade de Desterro com seu porto serviu como local de movimentação de pessoas e mercadorias para
a região do Rio da Prata sem que nessa mesma região fossem acolhidas pessoas feridas e portadoras de epidemias.
32. Incorreta. Uma das causas da Guerra do Paraguai foi exatamente a dificuldade daquele país em ter acesso a portos
marítimos com a finalidade de exportar seus produtos.

05) Resposta: 17
Resolução
01. Correta.
02. Incorreta. Mesmo condenado a prisão perpétua na década de 1960, Nelson Mandela liderou a luta contra o
regime de segregação racial desenvolvido na África do Sul e conhecido como o apartheid.
04. Incorreta. Mandela foi condenado a prisão por um governo de minoria branca por combater o regime de segregação
imposto pelo governo.
08. Incorreta. Pelo apartheid estava definido na constituição da África do Sul que negros e brancos eram diferentes. Os
negros foram segregados, mesmo sendo eles a maioria absoluta da população daquele país, e isso foi combatido
por Mandela.
16. Correta.
32. Incorreta. Utus e tutsis promoveram uma violenta guerra em Ruanda na década de 1990. As duas guerras dos
bôeres, colocaram em confronto os colonos de origem francesa e holandesa e os britânicos pela posse de minas
de ouro e diamante.

06) Resposta: 33
Resolução
01. Correta.
02. Incorreta. As minas de ouro no Brasil foram encontradas no fim do século XVII por bandeirantes. Além disso, a colonização portuguesa foi anterior à presença de franceses e holandeses. Os franceses fundaram a França Antártica
em 1555, e os holandeses invadiram a Bahia em 1624.
04. Incorreta. No Brasil da cana de açúcar a sociedade era escravista, patriarcal, conservadora, rural e aristocrática
com os senhores de engenho exercendo o poder local.
08. Incorreta. O Mercantilismo como doutrina pregava o controle rígido sobre as colônias que deveriam ser exploradas.
16. Incorreta. O açúcar brasileiro abasteceu durante os séculos XVI e XVII o mercado europeu. As dificuldades surgiram
com a concorrência a partir da produção holandesa em suas colônias nas Antilhas. Com a crise do açúcar brasileiro,
deu-se a corrida ao interior na busca pelo ouro. O café se tornou o produto mais importante do Brasil no século XIX
quando já éramos um Estado independente.
32. Correta.

07) Resposta: 73
Resolução
01. Correta.
02. Incorreta. Durante o Estado Novo, principalmente após a declaração de guerra do Brasil aos países do Eixo, as
colônias alemãs e italianas passaram a ser alvo de ações de controle por parte do governo. Um exemplo foi a lei
de nacionalização do ensino nas escolas dessas colônias.
04. Incorreta. Em Santa Catarina desde a fase colonial a estrutura territorial foi caracterizada pela presença de pequenas
propriedades e não de latifúndios.
08. Correta.
16. Incorreta. Foi exatamente durante a interventoria de Nereu Ramos, 1937 – 1945, que foi instituída a lei de nacionalização do ensino nas colônias de alemães e italianos.
32. Incorreta. Tanto o extrativismo da madeira como o da erva-mate tem grande importância para a economia do Estado de Santa Catarina. Lembrando que a disputa entre Paraná e Santa Catarina no século XIX tem como uma das
razões as duas riquezas mencionadas na região do Contestado.
64. Correta.
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08) Resposta: 03
Resolução
01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. Nos anos 70 não foram realizados grandes investimentos governamentais no Nordeste, os fluxos emigratórios se intensificaram e, hoje, ainda é verificada a migração de nordestinos para outras regiões do Brasil.
08. Incorreta. O norte do Paraná não atraiu imigrantes nordestinos nos anos 60.
16. Incorreta. A modernização da agricultura no Brasil, com seguidas quebras de recordes de produção, está relacionada à mecanização e à utilização de técnicas mais produtivas. Também não é correto afirmar que a modernização
está freando o êxodo rural.
32. Incorreta. O Rio São Francisco já possui o regime de alimentação perene. O projeto de transposição tem como
objetivo perenizar outros rios e açudes sertanejos que são intermitentes.

09) Resposta: 36
Resolução
01. Incorreta. A Lei Áurea apenas determinou o fim da escravidão sem que o ex-escravo recebesse por parte do Estado
as condições mínimas para ter uma vida mais digna e humana,
02. Incorreta. Muitos foram os índios no Brasil colonial caçados por Bandeiras para serem vendidos como escravos
na lavoura da cana-de-açúcar. Tomamos como exemplo os Carijós do litoral catarinense que eram capturados e
vendidos em São Vicente.
04. Correta.
08. Incorreta. As diferenças salariais entre brancos e negros podem ter diminuído, mas não desapareceram, continuam
vivas no Brasil dos dias atuais.
16. Incorreta. As favelas brasileiras deixam bem claro que o negro continua sofrendo diferenciação em relação ao
branco.
32. Correta.

10) Resposta: 12
Resolução
01. Incorreta.O período entre as duas guerras mundiais foi marcado pelo surgimento de doutrinas autoritárias, como
o fascismo e o nazismo, em meio ao momento de desordem do estado capitalista que atingiu o seu ápice com a
crise mundial de 1929.
02. Incorreta. O nazismo e o fascismo foram regimes que apresentaram características semelhantes, como a presença
de um líder, o Führer e o Duce, o totalitarismo, o militarismo e o nacionalismo.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Portugal vivenciou durante o período entreguerras o Estado totalitário, fascista, de Antônio de Oliveira Salazar. O salazarismo fez parte da vida dos portugueses até 1974, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, que pôs
fim ao regime autoritário.
32. Incorreta. Tanto em Portugal como na Espanha os modelos políticos autoritários implantados, o salazarismo e o
franquismo, controlaram os sindicatos. Situação semelhante à do Brasil de Getúlio Vargas, em que os sindicatos
eram controlados pelo Ministério do Trabalho.
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