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Resposta: 11
Comentário
01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. A divisão em períodos da história feita por historiadores europeus não necessariamente deve ser empregada, e não é por diferentes povos do mundo. Foi algo da cultura
dos europeus.
08. Correta.
16. Incorreta. Os documentos oficiais não são as únicas fontes legítimas usadas pelos historiadores. Fotografias, depoimentos (história oral) e utensílios são exemplos de fontes usadas
por historiadores.
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32. Incorreta. Na história atual, a participação de todos é considerada importante na análise de
determinadas sociedades. Não são somente os atos de governantes que modificam o rumo
do que acontece.

Resposta: 28
Comentário
01. Incorreta. Na fase imperial muitas obras de infraestrutura urbana foram construídas, aquedutos, pontes, etc.
02. Incorreta. O governo do imperador Constantino foi marcado pela liberdade religiosa. Os
cristãos deixaram de ser perseguidos pelo Edito de Milão.
04. Correta
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Com as invasões bárbaras o império romano estava em decadência. Ocorreu um
intensivo Êxodo urbano, as cidades se esvaziaram. Ocorreu a ruralização da economia. Era
a formação da sociedade feudal.
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Resposta: 25
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. Eram muitos os conflitos entre povos africanos antes da conquista europeia. Eram
feitos prisioneiros uns dos outros. Prisioneiros que foram mais tarde escravizados pelos europeus.
04. Incorreta. Era imensa a variedade de etnias africanas. Havia também uma imensa distância
entre as culturas africana e europeia. A imposição da cultura europeia aos escravos africanos
na américa foi tarefa árdua e dizimadora.
08. Correta.
16. Correta.
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Resposta: 37
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. O cartismo foi uma manifestação operária contra a burguesia industrial. Os cartistas exigiram melhores condições de trabalho e de salário.
04. Correta
08. Incorreta. Desde o início da revolução industrial existe a luta pela paridade salarial com os
homens. Na história houve muitas conquistas femininas. Mas é falso afirmar que já há uma
paridade social.
16. Incorreta. Marx e Engels lançaram o "manifesto comunista", e não o "manifesto liberal". Marx
faz uma luta política e social contra o liberalismo.
32. Correta.
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Resposta: 06
Comentário
01. Incorreta. O estado português não deixou o levante dos inconfidentes mineiros acontecer.
O governo impediu a inconfidência antes mesmo de ela ir às ruas.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. A Inconfidência Mineira, de 1789, e a Baiana (Alfaiates), de 1798, eram restritas
às suas regiões. As duas não tinham condições e nem era a pretensão promover a independência da América Portuguesa, ou seja, o Brasil.
16. Incorreta. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado em 1792 no Rio de
Janeiro, sendo o maior nome dos punidos com a morte. Os dois mencionados, Felipe dos
Santos e Manuel Beckman, não foram os únicos punidos.
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Resposta: 20
Comentário
01. Incorreta. O governo de Pedro I foi marcado por grande instabilidade, como o surgimento de
revoltas no Norte e no Nordeste, pela Confederação do Equador e pela Guerra da Cisplatina.
02. Incorreta. A Constituição de 1824 ao instituir o voto censitário excluía a maior parte da população do processo político. Portanto, os homens, ao nascer, não eram iguais. Votavam os
que possuíam renda.
04. Correta.
08. Incorreta. Com a Guerra da Cisplatina, que promoveu a independência da Banda Oriental
do Uruguai, a oposição cresceu em relação ao governo de D. Pedro I. Brasileiros morreram
durante a guerra, e o país teve prejuízos financeiros, o que provocou a insatisfação em relação ao governo.
16. Correta.
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Resposta: 26
Comentário
01. Incorreta. A "lei dos baldios" determinou a tomada das terras indígenas para os latifundiários.
02. Correta.
04. Incorreta. Pancho Villa, um dos líderes revolucionários, era uma liderança contra o caudilhismo e contra o alinhamento do México com os EUA.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Entre os grupos envolvidos na revolução mexicana havia grupos de resistência às
reformas sociais. Enquanto uns lutavam pela melhor distribuição das terras, outros resistiam
à reforma agrária.
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Resposta: 12
Comentário
01. Incorreta. A Emenda Dante de Oliveira, de 1984, foi rejeitada pela Câmara dos Deputados,
e a eleição de 1985 foi indireta.
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02. Incorreta. Os planos Cruzado I e II, do governo Sarney, não conseguiram pôr fim à inflação.
Os planos seguintes, Bresser e Verão, levaram o país à hiperinflação.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil em 1985 de forma indireta, adoeceu
na véspera da posse e faleceu em 1985. Portanto, não renunciou à presidência e o vice,
José Sarney, assumiu o governo até o fim do mandato, em 1990.
32. Incorreta. O presidente Fernando Collor deu início à política de privatização com o seu
Plano Collor de 1990. Collor sofreu oposição após muitas denúncias de corrupção e com a
crise econômica que se instalou.

Resposta: 84
Comentário
01. Incorreta. Algumas muralhas foram construídas depois de 1989. Como exemplo temos o
muro do México com os EUA, e também o muro da Cisjordânia.
02. Incorreta. O movimento sionista é judaico, nasceu no século XIX, levando a comunidade
judaica a lutar por um "estado judaico", que se tornou realidade em 1948.
04. Correta
08. Incorreta. Os EUA saíram derrotados da guerra do Vietnã.
16. Correta.
32. Incorreta. A conferência de Bandung (1955), ocorrida na Indonésia, foi uma luta contra o
neocolonialismo. Os países asiáticos e africanos passaram a lutar por independência.
64. Correta.
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Resposta: 10
Comentário
01. Incorreta. Floriano Peixoto nasceu em Alagoas. O catarinense que exerceu a presidência
da república foi Nereu Ramos, em 1955-1956.
02. Correta.
04. Incorreta. A abolição da escravatura em Santa Catarina aconteceu com a Lei Áurea, de 1888.
Províncias como o Ceará e o Amazonas aboliram a escravidão três anos antes.
08. Correta.
16. Incorreta. O MDB, nos anos 1970, conseguiu visibilidade política no estado catarinense,
elegendo, por exemplo, o senador Jaison Barreto e prefeitos de cidades importantes, como
foi o caso de Joinville.
32. Incorreta. A política no Brasil para os indígenas é coisa recente, e as campanhas de colonização para o Oeste de Santa Catarina tinham por objetivo atender os imigrantes, e não os
indígenas.

