UFSC
História (Amarela)

01) Resposta: 11
Comentário
01.
02.
04.
08.
16.

Correta.
Correta.
Incorreta. Nefertiti e Cleópatra são exemplos de mulheres que ocuparam cargos políticos na História do Egito.
Correta.
Incorreta. Em Esparta os homens dedicavam-se intensamente à atividade da guerra, e as mulheres possuíam a
função de gerar filhos perfeitos e de educá-los para serem bons soldados. Nessa educação a atividade física era
primordial.

02) Resposta: 11
Comentário
01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. A Índia na época das Grandes Navegações era formada por vários reinos e cidades independentes, com
grande diversidade cultural, principalmente quanto aos seus idiomas e credos religiosos.
08. Correta.
16. Incorreta. A Índia, antes de ser dominada pelos ingleses, era uma grande produtora de tecidos e com a colonização transformou-se em mera fornecedora de algodão e grande consumidora dos artigos têxteis industrializados na
Inglaterra.
32. Incorreta. Após as Guerras do Ópio ocorridas no século XIX, o Império Chinês foi retalhado em áreas exploradas
pelos ingleses, franceses, holandeses e outros.
03) Resposta: 14
Comentário
01. Incorreta. As Cruzadas atacavam principalmente as cidades muçulmanas no Oriente, a exemplo de Jerusalém, e
abriram o Mar Mediterrâneo ao comércio das especiarias. A cobiça e o lucro foram praticados pelos cruzados e,
portanto, não foram condenados pelos ideais cristãos.
02. Correta.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Muitas universidades medievais foram fundadas por ordens religiosas.
32. Incorreta. Na Baixa Idade Média (séculos XI ao XV) a circulação monetária ganhou forte impulso, e os empréstimos
a juros (usura) tornaram-se uma atividade bastante comum.
04) Resposta: 09
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. As maiores coleções de livros e manuscritos pertenciam à Igreja na Idade Média.
04. Incorreta. Na época da invenção da imprensa por Gutenberg, o analfabetismo era quase generalizado às camadas
mais baixas da população.
08. Correta.
16. Incorreta. O Iluminismo ocorreu no século XVIII, ou seja, mais de duzentos após a invenção de Gutenberg, que
aconteceu em 1454.
32. Incorreta. As iluminuras eram desenhos feitos à mão pelos monges copistas medievais que deixaram de ser elaborados com a invenção da imprensa, que se utiliza da gravura a partir de então.
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05) Resposta: 21
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. A cana-de-açúcar não era uma planta nativa da América. Ela foi trazida pelos colonizadores portugueses
no século XVI, e a partir dela o modelo agroexportador acabou sendo implantado no Brasil.
04. Correta.
08. Incorreta. Mesmo com a implantação de uma estrutura administrativa como as capitanias hereditárias e o Governo
Geral, invasões ocorreram no Brasil colonial. O maior exemplo relacionado à produção açucareira foi a invasão dos
holandeses entre 1630 e 1645, em que atuou Maurício de Nassau, de 1637 a 1644.
16. Correta.
32. Incorreta. Mesmo sendo uma atividade importante no Brasil atual, as condições de trabalho são semelhantes à
escravidão do Brasil colonial. Os trabalhadores no corte da cana-de-açúcar são tão explorados como no Brasil dos
séculos XVI ao XIX, em que predominou o trabalho escravo.
06) Resposta: 22
Comentário
01. Incorreta. O fascismo colocava o Estado em primeiro lugar. Não há liberalismo econômico nessa ideologia. O Estado
controla tudo e todos.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. Os EUA não testaram novas técnicas de guerra durante a ditadura fascista do general Franco, na Espanha. Naquela oportunidade, o governo americano não era aliado de governos fascistas como o espanhol.
16. Correta.
32. Incorreta. A Aliança Nacional Libertadora (ANL) era o grupo no Brasil que congregava as esquerdas. Os fascistas
integravam a Ação Integralista Brasileira, a AIB, de Plínio Salgado.
64. Incorreta. O antissemitismo e a perseguição aos judeus não fazia parte dos diversos regimes fascistas. Fazia parte,
sim, do regime fascista alemão, reconhecido no nazismo.
07) Resposta: 26
Comentário
01. Incorreta. A Petrobras foi fundada durante o governo do presidente Getúlio Vargas, em 1953.
02. Correta.
04. Incorreta. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada uma Emenda Constitucional que retirou
da Petrobras o monopólio sobre a extração e o refino do petróleo no Brasil.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. A fundação da Petrobras em 1953, no governo de Getúlio Vargas, fez parte da sua política nacionalista e
não recebeu o apoio financeiro de países como os EUA. Além disso, o Brasil já havia se declarado aliado do bloco
capitalista no governo anterior, do general Dutra.
08) Resposta: 71
Comentário
Correta.
Correta.
Correta.
Incorreta. O DIP, criado durante o governo Vargas, tinha a finalidade, e assim atuou, para controlar e censurar os
meios de comunicação da época. Com ele não havia liberdade de imprensa e pluralismo político que permitisse o
debate. Durante o Estado Novo, a atuação do DIP foi mais intensa.
16. Incorreta. Durante a ditadura militar, a censura atingiu, além do cinema e teatro, também a televisão. A censura foi
total, e aí foram incluídos os jornais também.
32. Incorreta. Durante a história dos meios de comunicação no Brasil, jornais que defendiam as posições dos trabalhadores também surgiram. Era uma forma de organização da classe operária para levantar questões fundamentais que
acabaram sendo omitidas na grande imprensa, muitas vezes pela censura que atingiu o Brasil em alguns momentos
da história.
64. Correta.
01.
02.
04.
08.
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09) Resposta: 45
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. O ditador Ceaucescu, da Romênia, um dos seis países integrantes da Cortina de Ferro, foi derrubado pelas
manifestações populares e acabou sendo linchado pela população, a semelhança do ditador Kadafi, da Líbia,no
ano passado.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. O general De Gaulle era presidente da França e reprimiu fortemente as manifestações de 1968, porém
renunciaria seu cargo em 1969, não por causa das manifestações, mas sim por sair-se derrotado em um plebiscito
sobre uma reforma constitucional que pretendia fazer.
32. Correta.
64. Incorreta. A Alemanha foi unificada um ano após a Queda do Muro de Berlim, em 1989.
10) Resposta: 12
Comentário
01. Incorreta. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, no mês de março de 1964, foi uma reação
contrária ao governo de João Goulart, que havia defendido uma semana antes as reformas de base no comício da
Central do Brasil, no Rio de Janeiro.
02. Incorreta. A campanha Diretas Já não conseguiu levar a aprovação da Emenda Dante de Oliveira no ano de 1984.
O retorno das eleições diretas no Brasil somente ocorreu em 1989, com a vitória de Fernando Collor.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Mesmo com forte repressão no Brasil da ditadura militar ocorreram manifestações contra o regime. As
greves na Região do ABC (SP) foram uma reação ao governo.
32. Incorreta. A Novembrada em Florianópolis, em 1979, foi contra o governo militar, que tinha no general Figueiredo
o presidente naquele momento. A reação à presença do general-presidente em Florianópolis teve repercussão
nacional na época.
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