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29) Resposta: B
Comentário
Foram apresentados um texto e um quadro que tematizavam acerca do marechal Deodoro no momento em que proclamava a República: os candidatos deveriam analisar as proposições e assinalar a correta. Estavam corretas as proposições I, II e IV, que revelavam, entre outros pontos, a discórdia entre os participantes da proclamação da República,
como Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e outros. A proposição III afirmava que o quadro de Henrique Bernadelli
seria uma versão sagrada da proclamação da República, o que é um erro, pois a pintura pode representar a versão do
artista, e não necessariamente a sagrada, como determinava a proposição.

30) Resposta: E
Comentário
Questão sobre Santa Catarina. Os candidatos deveriam assinalar V ou F e escolher a alternativa com a sequência correta.
I. Verdadeira. Diz respeito aos grupos indígenas que habitavam Santa Catarina, como os carijós, do litoral, e os kaingang e xokleng, do interior.
II. Falsa. Abordou a passagem da Monarquia para a República, na qual ocorreram mudanças na política catarinense.
O presidente Deodoro escolheu para ser governador o militar Lauro Müller, e, logo em seguida, tivemos o confronto
entre os republicanos e os federalistas.
III. Verdadeira. Foi apontado que Santa Catarina recebeu imigrantes europeus no século XIX.
IV. Falsa. Os descendentes de europeus que sofreram punições com a entrada no Brasil na Segunda Guerra eram
principalmente os alemães, e não os espanhóis e portugueses.

31) Resposta: B
Comentário
Antônio Conselheiro foi o monge que liderou a comunidade de Canudos, na Bahia, entre 1893-1897. Os monges pregadores da região do Contestado foram João Maria e José Maria.
As outras alternativas, que estavam corretas, faziam referência aos demais pontos que envolveram a região, como a
presença de posseiros, a disputa entre Paraná e Santa Catarina e a ferrovia SP–RS. Todos pontos analisados durante
a última semana, em sala de aula.

32) Resposta: E
Comentário
Sobre o Brasil dos anos 1960, o candidato deveria analisar as proposições e escolher a alternativa correta.
Entre os assuntos mencionados nas proposições estavam a renúncia de Jânio Quadros e a posse de Jango. As reformas
de base de Jango, que assustava muita gente no Brasil de 1964, ocasionou reações de grande repercussão, como a
Marcha da Família com Deus pela liberdade. Uma das proposições fazia referência ao Cinema Novo, de Glauber Rocha
e Nelson Pereira dos Santos, que procurou inserir questões sociais e políticas do Brasil da década de 1960 em seus
filmes. Do Cinema Novo fez parte produções como Deus e o Diabo na terra do sol e Os fuzis. Todas as proposições
estavam corretas.
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33) Resposta: A
Comentário
Foi apresentada uma tabela sobre a fuga de escravos entre 1825 e 1831, publicada no jornal O Universal, de Ouro Preto.
O aluno deveria analisar as proposições e assinalar a alternativa correta.
As proposições I, II e III foram apresentadas como corretas e abordavam itens como o fato de a maioria das fugas serem
de escravos homens que rejeitavam a condição em que se encontravam. No caso das mulheres escravas, a fuga era
em menor escala em razão principalmente da existência de seus filhos, que delas dependiam. Não era pela falta de
coragem que as mulheres negras não fugiam, mas pelo maior apego às suas crianças. A proposição IV estava errada.
No entanto, a alternativa I apresenta erro de porcentagem, o que a torna incorreta. O gabarito deveria ser a letra C.
34) Resposta: C
Comentário
O item IV está incorreto, pois após as independências, as camadas populares de indígenas e de miscigenados continuaram sendo exploradas pelos caudilhos – elite proprietária – e os regimes democráticos na América hispânica só
ocorreriam no século XX.
35) Resposta: D
Comentário
O item III está incorreto, pois o czarismo, antes de ser derrubado em 1917, não partilhava as decisões com representantes eleitos pelo povo. A Duma, ou parlamento russo, já existia desde 1905, no entanto o czar Nicolau II não acatava
suas decisões, e por várias vezes a Duma foi desfeita por este, que se mantinha como um soberano absolutista.
36) Resposta: B
Comentário
A era da televisão é posterior à Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A propaganda dos regimes totalitários, como o
fascismo na Itália e o nazismo do período Entre Guerras (1918-1939), era feita basicamente com a utilização do rádio,
sempre com muita censura e com o controle dos ditadores.
37) Resposta: C
Comentário
A Revolta da Chibata foi a revolta na marinha, liderada por João Cândido, o Almirante Negro, contra os castigos físicos,
as condições adversas de trabalho na marinha e os baixos salários que recebiam. Navios de guerra foram tomados
pelos marinheiros em 1910, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época.
38) Resposta: C
Comentário
O item II está incorreto, pois o regime federalista dos Estados Unidos permitia, e ainda permite, leis bastante distintas
entre os estados. Não havia proibição de voto aos negros em todos os cinquenta estado da federação, mas sim em alguns do Sul, assim como outras leis e restrições diversas aos afrodescendentes em variados estados que não permitiam
o real exercício da cidadania. A proibição da discriminação por raça, cor, religião ou nacionalidade só aconteceria com
a assinatura da Lei dos Direitos Civis de 1964 pelo presidente Lyndon Johnson (1963-1969), contudo, a discriminação,
embora sem amparo legal, ainda continuaria a ocorrer nas décadas seguintes.
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39) Resposta: A
Comentário
O principal motivo das duas guerras no Iraque, em 1991 e 2003, foi a intervenção de tropas estrangeiras, com a liderança
e maior participação dos Estados Unidos, para eliminar o governo de Saddam Hussein, que passou a desenvolver uma
política contrária aos interesses econômicos e políticos norte-americanos na região. A primeira guerra conduzida pelo
governo de George Bush, o pai, conseguiu expulsar as tropas iraquianas do Kuwait (Guerra do Golfo 1991). O governo
George W. Bush, o filho, sob o falso pretexto de que o Iraque produzia armas químicas, promoveu a invasão desse país
em 2003 e conseguiu a deposição de Saddam, que seria posteriormente julgado e executado por um tribunal iraquiano
em 2005.
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