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UFSC
História (Amarela)

01) Resposta: 39

 Comentário

01. Correta.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. Sumérios, acádios, babilônicos 

e assírios foram os povos que formaram a 
antiga Mesopotâmia; aqueus, jônios, eólios e 
dórios compunham a base do povo helênico 
(grego).

16. Incorreta. O Egito antigo se caracterizou por 
viver durante os seus primeiros milhares de 
anos de forma isolada e com poucas exce-
ções estendeu seus domínios à vizinha Ásia.

02) Resposta: 53

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. A religião islâmica (muçulmana ou 

maometana), assim como a judaica e a cristã, 
é de natureza monoteísta e não politeísta.

04. Correta.
08. Incorreta. O Estado da Palestina, a maior 

reivindicação dos habitantes de Gaza e de 
Cisjordânia, ainda não foi criado ou reconhe-
cido pela ONU.

16. Correta.
32. Correta.

03) Resposta: 20

 Comentário

01. Incorreta. Além da situação geográfica 
favorável, razões mais significativas coloca-
ram Portugal no pioneirismo das Grandes 
Navegações, como a precoce centralização 
política, os investimentos em náutica através 
da Escola de Sagres e a paz interna.

02. Incorreta. Enquanto Portugal já se encon-
trava iniciando o périplo africano, França e 
Inglaterra se digladiavam na Guerra dos Cem 
Anos (1337-1453)

04. Correta.
08. Incorreta. A conquista da América se deu 

de forma violenta e embora muitos costumes 
nativos tenham se mantido, sempre houve 
muita repressão aos hábitos das culturas 
locais nos momentos coloniais.

16. Correta.

04) Resposta: 56

 Comentário

01. Incorreta. Em alguns países da Europa cada vez mais 
aumenta a perseguição contra imigrantes, principalmente 
quando vêm do continente africano.

02. Incorreta. Os imigrantes italianos e alemães que vieram 
para o Brasil no século XIX enfrentavam, em seus países 
de origem, grandes dificuldades ocasionadas principal-
mente pelas guerras de unificação. Era uma época de 
poucos recursos e não de fartura, como a alternativa 
apontou.

04. Incorreta. Os imigrantes europeus, em Santa Catarina, 
se estabeleceram em diferentes regiões, implantando 
atividades agrícolas e industriais. A província de Santa 
Catarina não era possuidora de fazendas de café, isso 
era próprio da região Sudeste.

08. Correta. 
16. Correta.
32. Correta.

05) Resposta: 09

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. A revolução verde mencionada ocorreu a partir 

da Segunda Guerra Mundial, se estendeu para as déca-
das seguidas e defendia a modernização do campo, com 
novas técnicas agrícolas.

04. Incorreta. Houve forte oposição dos EUA que não assi-
naram o Protocolo de Kyoto.

08. Correta. 
16. Incorreta. A Constituição Brasileira de 1988, conhecida 

como a Constituição Cidadã, prevê sim artigos em torno 
da questão ambiental. Na prática a confirmação desses 
artigos é que são difíceis de aplicar em razão de grandes 
interesses financeiros.

32. Incorreta. A destruição ambiental no Brasil vem do pe-
ríodo colonial, quando da extração do pau-brasil e da 
implantação da monocultura da cana-de-açúcar.

06) Resposta: 19

 Comentário

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. Santa Catarina é um dos Estados do país em 

que grupos de CTG mais atuam e procuram difundir a 
cultura tropeira. Além disso, devemos lembrar que o Es-
tado é possuidor de rebanhos de gado em regiões como 
o Planalto.
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08. Incorreta. Os caminhos dos tropeiros ainda continuam 
sendo utilizados e a partir de alguns deles seria abertas 
importantes rodovias que cortam nosso Estado, como 
a BR-116.

16. Correta.

07) Resposta: 45

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. Hans Staden foi um alemão que naufragou na 

Ilha de Santa Catarina e posteriormente conviveu com 
índios antropófagos no litoral de São Paulo. Staden foi o 
primeiro europeu que relatou o canibalismo americano 
ao qual teceu severas críticas.

04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Os desenhos e pinturas de Jean-Baptiste De-

bret retratam de maneira riquíssima os usos e costumes 
dos índios e negros do Brasil das primeiras décadas do 
século XIX.

32. Correta.

08) Resposta: 44

 Comentário

01. Incorreta. A Operação Condor era justamente um 
acordo que os governos ditatoriais latino-americanos 
possuíam para reprimir os "subversivos", principalmente 
através da troca e envio de prisioneiros que fugiam de 
um país para outro.

02. Incorreta. Big stick (grande porrete) é a denominação 
concedida à política agressiva desenvolvida pelos Esta-
dos Unidos sobre os países da América Central a partir 
do final do século XIX.

04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. À exceção do regime ditatorial e socialista 

cubano, apoiado claramente pela URSS nos tempos da 
Guerra Fria, quase todas as ditaduras capitalistas latino-
-americanas tiveram apoio dos governos dos Estados 
Unidos daquela época.

32. Correta.

09) Resposta: 06

 Comentário

01. Incorreta. A Transamazônica, obra faraônica 
do governo Médici, não foi concluída princi-
palmente no Estado do Amazonas, onde boa 
parte dos quilômetros não recebeu sequer 
pavimentação.

02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. A BR-101 é no sentido norte–sul.
16. Incorreta. Laguna é porto pesqueiro, não de 

cargas.
32. Incorreta. A indústria automobilística no Bra-

sil vai se consolidar no governo de JK, entre 
1956 e 1961, que abriu a economia. Vargas, 
nacionalista, criou empresas como a Petrobras, 
gerenciadas pelo Estado.

10) Resposta: 12

 Comentário

01. Incorreta. O professor e pesquisador Franklin 
Cascaes se dedicou a estudar o imaginário na 
Ilha de Santa Catarina, percorrendo e apresen-
tando os relatos sobre as histórias de bruxas 
nesse espaço.

02. Incorreta. A cultura açoriana não é a única 
presente em Florianópolis. A capital recebeu 
e recebe pessoas de diferentes regiões do 
país, como o Rio Grande do Sul e São Paulo 
(os vicentistas foram os primeiros povoadores, 
no século XVII), que trazem a sua maneira de 
viver.

04. Correta.
08. Correta. 
16. Incorreta. Quem se dirige às regiões do interior 

da Ilha, Ribeirão da Ilha, Lagoa da Conceição 
e Ratones, se depara com a presença de ben-
zedeiras. Com suas rezas (orações) procuram 
tirar o "mau olhado", inflamações no corpo 
(cobreiro), etc.

32. Incorreta. Os festejos do Divino Espírito Santo, 
que ainda ocorre em regiões de Santa Cata-
rina como Florianópolis, é uma manifestação 
cultural açoriana, e não trazida pelos italianos.


