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31) Resposta: A
Comentário
Sobre a administração colonial na América portuguesa (Brasil), foram apresentadas quatro alternativas para escolher
a sequência correta.
Verdadeira. Em 1549 foi instalado no Brasil o governo-geral, em Salvador.
Falsa. A sede do governo geral ficou na capitania da Bahia.
Falsa. A primeira capital do Brasil foi Salvador, e não o Rio de Janeiro.
Verdadeira. O governo-geral foi instalado, entre outros motivos, pelo insucesso de algumas capitanias.
32) Resposta: E
Comentário
Questão envolvendo a escravidão no Brasil, assunto apontado como certo no Aulão. Foram apresentados cinco itens na
forma de algarismo romano e o vestibulando deveria assinalar o verdadeiro, escolhendo a alternativa com a sequência
correta.
Todos os itens de I a V estavam corretos. Assuntos vistos, como a proibição do tráfico negreiro, as fugas, a campanha
abolicionista com jornais e clubes e a crise que o império enfrentaria com a abolição foram mencionados nos referidos
itens.
33) Resposta: E
Comentário
Questão que abordou o tenentismo de 1922. Assunto trabalhado no Aulão. Novamente foram apresentados itens
sobre o tenentismo na década de 1920 no Brasil da república das oligarquias. E tais itens abordaram pontos como a
participação de jovens oficiais descontentes com o governo das oligarquias que, com a participação de outros setores
urbanos, fizeram revoltas que provocaram a instabilidade na república dos coronéis.
34) Resposta: B
Comentário
A crise mundial do capitalismo de 1929 foi causada pela superprodução e pelo subconsumo, no entanto, a quebra da
Bolsa de Valores de Nova Iorque, que seguiu à crise que já tinha sido iniciada, virou o seu maior símbolo. Tanto a alternativa B como a alternativa E colocam a "quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque" como o primeiro espaço a ser
preenchido na lacuna, porém fica evidente que a segunda lacuna a ser preenchida diz respeito ao fato de que ambas
as crises (a de 1929 e a de 2008) foram mundiais, e não locais.
35) Resposta: A
Comentário
A industrialização iniciada primeiramente na Inglaterra no século XVIII, e em outros países nos séculos XIX e XX, teve
inúmeras consequências, e boa parte delas está citada nas alternativas B, C, D e E. A questão pede para assinalar a
alternativa incorreta e uma das mais importantes decorrências da industrialização foi o surgimento do movimento socialista do proletariado (operariado), o qual pode ser entendido como a grande "resistência dos trabalhadores às novas
formas de trabalho estabelecidas pela Revolução Industrial", que a alternativa A diz não ter acontecido.
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36) Resposta: D
Comentário
Sobre a Recolução Constitucionalista de 1932, outro assunto apontado como certo no nosso Aulão, foi apresentado
um pequeno texto sobre a Revolução de 1932 em São Paulo e propostos cinco itens para o vestibulando escolher a
alternativa com a sequência correta. Dentre os itens mencionados, a Revolução de 1932 se posicionou contra o governo
de Vargas, sem ter sucesso, que chegou ao poder através de um movimento revolucionário em 1930, que derrubou o
presidente Washington Luis. O texto também deixava claro que o interesse do autor era analisar os personagens que
fizeram parte daquele momento histórico.
37) Resposta: C
Comentário
A questão abordou o tema nacional – desenvolvimento – e, para isso, apresentou momentos da história brasileira de JK
ao governo do presidente Collor. Novamente foram apresentados cinco itens para o candidato escolher as verdadeiras
e assinalar a sequência correta.
I. Verdadeira. JK buscou a modernização na sua administração, de 1956 a 1961.
II. Falsa. O Plano Collor foi a intervenção do Estado no campo econômico.
III. Falsa. Com o militar Castelo Branco (1964-1967) foi ampliada a estrutura administrativa, aumentando os gastos.
IV. Verdadeira. O Plano de Metas de JK buscou o desenvolvimentismo para o Brasil.
V. Falsa. O nacional-desenvolvimentismo foi caracterizado pela presença do Estado na economia.
38) Resposta: C
Comentário
Os partidos comunistas dos países do leste europeu eram frutos da imposição soviética e perderam força com as democratizações ocorridas a partir de 1989.
A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) era composta por quinze repúblicas, sendo a Rússia a maior
delas, mas nem na URSS nem nos países comunistas da Cortina de Ferro houve o atendimento de todas as necessidades básicas da população.
A partir das mudanças que marcaram o fim da Guerra Fria entre 1989 e 1991, a Alemanha foi rapidamente reunificada
e as mudanças no mapa geopolítico da Europa a que se refere a alternativa correta ocorreram com o desmembramento da Iugoslávia na década de 90 do século passado, que fizeram surgir novos países, como a República Tcheca,
a Eslováquia, a Croácia, a Bósnia, a Macedônia e Montenegro. A república de Kosovo se encontra em processo de
reconhecimento internacional.
39) Resposta: E
Comentário
A questão abordou o Brasil e a década de 1990 como um período marcado pela estabilidade. Foi mencionado o Plano
Real, que permitiu o controle da inflação; e que, mesmo com avanços sociais, movimentos como o MST travaram lutas
pela ampliação dos direitos de um setor da sociedade. A questão ainda fez referência às crises mundiais que repercutiram
no Brasil e a política externa que buscou o relacionamento pacífico com os vizinhos. Todos os itens eram verdadeiros.
40) Resposta: E
Comentário
Embora o movimento da Reforma Protestante tenha colocado um fim à supremacia do poder papal (poder jurídico
internacional da Igreja Católica Apostólica Romana), a Contrarreforma se notabilizou pela expansão do catolicismo,
principalmente através da ação da Companhia de Jesus (ou Ordem Jesuítica) na América colonial.
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41) Resposta: B
Comentário
A Primavera Árabe iniciada em 2011, e não em 2010, é um movimento de oposição às ditaduras, e não de oposição
aos governos democráticos dos países do norte da África e do Oriente Médio.
O estado Palestino ainda não obteve reconhecimento do governo de Israel e da comunidade internacional (ONU).
Observação: a data dos ataques ao World Trade Center de Nova Iorque está errada: o ano foi 2001, e não 2011, o que
acreditamos ter sido um problema de revisão. Contudo, tal erro torna-se prejudicial ao vestibulando, podendo dessa
forma, gerar recursos favoráveis à anulação.
42) Resposta: D
Comentário
A continuidade do escravismo defendida pelos estados sulistas e a ameaça da sua abolição pelo governo do presidente
Abraham Lincoln foram as principais causa das Guerra da Secessão (1861-1865), iniciada pela Confederação Sulista.
Os confederados (sulistas agrários, escravagistas e conservadores) também não aceitavam o protecionismo defendido pelos estados do Norte, assim como outras medidas modernizantes que beneficiavam o dinâmico capitalismo dos
nortistas.
A quarta proposição deixa dúvidas, pois de fato, em alguns estados do Sul havia uma espécie de apartheid. No entanto,
a proposição pode ser considerada falsa, pois não existiam leis estaduais que restringiam os direitos dos negros, mas
sim práticas racistas não oficiais, embora a Constituição falasse em igualdade de direitos. Além disso, a proposição fala
em "muitos estados", mas na realidade era uma situação restrita a alguns estados sulistas. Contudo, a forma como foi
escrita deixa o vestibulando confuso.
43) Resposta: B
Comentário
Poucos foram os países latino-americanos que, como Paraguai e Argentina, libertaram os escravos assim que se tornaram independentes, respectivamente em 1811 e 1816. A maioria manteve o sistema escravista por muitas décadas,
a exemplo do Brasil (1888) e de Cuba (1898), os maiores retardatários.
No contexto das independências latino-americanas, o Haiti possui aspectos bem originais: consistiu-se na primeira
independência latino-americana em 1804 (a primeira da América – anglo-saxônica foi a dos Estados Unidos em 1776)
e foi realizada a partir de revoltas antiescravagistas (abolição do escravismo e emancipação política, simultaneamente).
44) Resposta: C
Comentário
O Brasil entrou no conflito mundial ao lado dos Aliados, e não do Eixo. Ademais, o Brasil se encontrava sob o regime
ditatorial do Estado Novo de Vargas (1937-1945) e, ao lutar contra o nazifascismo europeu, as Forças Armadas brasileiras ao final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) passaram a apoiar a democratização do Brasil.
45) Resposta: E
Comentário
A ocupação e divisão do continente africano pelas potências imperialistas europeias a partir do século XlX foi "oficializada" no Congresso de Berlim (1884-1885), em um momento em que a Europa detinha a hegemonia industrial, a maior
concentração de capital financeiro, a melhor tecnologia logística (meios de transporte) e a mais sofisticada produção
bélica. Antes da Primeira Guerra Mundial, os britânicos possuíam o maior império colonial e uma insuperável talassocracia (domínio dos mares com a maior frota mercante e de guerra do planeta).
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