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31) Resposta: B

36) Resposta: C

Comentário

Comentário

Sequência correta: F – F – V – V – F

No mundo do pós-Primeira Guerra, as sanções econômicas foram impostas aos países derrotados, caso
da Alemanha que foi humilhada com o Tratado de
Versalhes. A França, mencionada no item III, foi um
dos países vitoriosos e não teve de conviver com o
pagamento de indenizações.

A Revolução Industrial ocorreu primeiro na Inglaterra, no
século XVIII, onde, no século anterior, o XVII, houvera a
Revolução Gloriosa, de caráter burguês. Já a Revolução
Francesa do século XVIII teve de fato repercussão por
todo o mundo.
32) Resposta: A
Comentário
O Paraguai foi derrotado na guerra com a Tríplice Aliança no século XIX e não atingiria, depois da guerra, a
condição de grande potência no continente.
33) Resposta: A
Comentário
A Guerra Fria foi a bipolarização entre o bloco capitalista, liderado pelos EUA, e o bloco socialista, comandado
pela extinta URSS, após o fim da Segunda Grande
Guerra.
34) Resposta: A
Comentário
Durante o governo Geisel, presidente da fase de abertura política, militares da linha-dura contrários à abertura
organizaram atentados que seriam apresentados à
sociedade como provenientes de grupos de esquerda
mais radicais, como os casos dos atentados no Rio
Centro e contra a OAB no Rio de Janeiro. Em ambos
houve vítimas fatais.
35) Resposta: E
Comentário
Todas as alternativas apresentadas estão corretas.
O texto faz referência à Proclamação da República,
que assistiu em seus anos iniciais a revoltas como a
da Armada e a Guerra de Canudos, além de a abolição
ser prejudicial aos senhores de escravos.

37) Resposta: B
Comentário
A política do grande porrete (big stick) apresentada na
imagem se caracterizou pela intervenção americana
na América Central no século XX, inclusive com ações
militares visando à manutenção de governantes aliados
e à derrubada de opositores.
38) Resposta: D
Comentário
Os dois chefes políticos defendiam a não intervenção
do Estado na economia e o neoliberalismo.
39) Resposta: C
Comentário
Foi apresentado um texto sobre relatos das viagens
marítimas do século XVI e o vestibulando deveria assinalar as afirmativas verdadeiras ou falsas.
As afirmativas II e IV eram as falsas. Na II, a informação
de que o texto faz referência à Idade Média não procede, e na IV, os europeus não trouxeram os asiáticos
para o Brasil no século XVI.
40) Resposta: E
Comentário
Nas imagens, Debret, que veio para o Brasil no momento de nossa história em que aqui se encontrava
a família real portuguesa, fez referência à presença
do elemento escravo no seu dia a dia. O candidato
identificava as atividades exercidas pelos escravos e o
vestuário utilizado.
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41) Resposta: B

43) Resposta: D

Comentário

Comentário

Foram apresentados dados sobre as
enchentes nos anos 1980 em Blumenau, Itajaí e Rio do Sul para que
o candidato assinalasse V ou F para
as afirmativas e escolhesse a opção
com a sequência correta. Somente a
afirmativa I estava incorreta já que das
cidades mencionadas foi Rio do Sul, e
não Blumenau, que percentualmente
teve o maior índice de desabrigados.

Foram mencionadas cidades e regiões do Estado de Santa Catarina
com o desenvolvimento de suas atividades produtivas. O único item
incorreto seria o que apresentou a região Serrana como a maior produtora de carvão mineral. Essa atividade se dá no Sul do Estado.
44) Resposta: A
Comentário
O Natal do Pastorzinho é obra infantil de Maria de Lurdes Ramos Krueger.
45) Resposta: C

42) Resposta: C

Comentário

Comentário
Novamente foram apresentadas afirmativas para a escolha do candidato em
V ou F. Das afirmativas apresentadas,
somente a IV apresentava erro, pois
Blumenau com sua Oktoberfest não
é a única cidade de Santa Catarina a
receber turistas.
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a) Incorreta. Isnard Azevedo é teatrólogo posterior à época do Grupo
Sul (década de 40 do século XX).
b) Incorreta. Vários grupos teatrais de diversos lugares podem participar
do festival.
c) Correta.
d) Incorreta. Há diversos locais de apresentação durante o festival.
e) Incorreta. Isnard Azevedo é teatrólogo posterior à época do Grupo
Sul (década de 40 do século XX).

