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HISTÓRIA

29) Resposta: A

Comentário

 Júlio César foi um dos generais do primeiro triunvirato ao lado de Crasso, que morreu em batalha, e de Pompeu, que foi 
assassinado no Egito após desavenças com Júlio César. Este acabou por se tornar ditador e sobrepujou o Senado ao 
nomear centenas de novos senadores. Um grupo de senadores descontentes conspirou e matou Júlio César. Houve ainda 
mais um triunvirato (Caio Otávio, Marco Antônio e Lépido) e um dos generais, Caio Otávio, sobrinho e herdeiro de Júlio 
César, é que se tornaria o primeiro imperador romano. Os primeiros imperadores romanos receberam a denominação 
de "césares" pelo fato de descenderem da família de César.

 Alexandre, o Grande era macedônico e formou um grande império três séculos antes do surgimento do Império Romano.

30) Resposta: B

Comentário

 Cátaros e valdenses foram hereges perseguidos e mortos pelo Tribunal da Inquisição e jamais fizeram qualquer acordo 
com a Igreja Católica.

 As heresias foram movimentos sociais que reuniam um conjunto de pessoas descontentes com impostos, desmandos 
ou regras impostas pela Igreja. Defendiam o cristianismo, porém desvinculado do governo papal. A bruxaria, porém, não 
se enquadra nesse contexto, pois as acusações de bruxas, e certamente eram as mulheres as maiores vítimas, serviam 
como demonstração de poder da própria Igreja que justificava sua ação como necessária à eliminação daquelas (as 
bruxas) por serem braços do mal e do demônio.

31) Resposta: D

Comentário

 A imprensa permitiu que livros fossem elaborados em maior quantidade e, assim, a produção e a divulgação do conhe-
cimento tornaram-se mais baratas e eficientes.

 Luditas foram os operários ingleses que depredavam máquinas e ameaçavam empresários sob a alegação de que as 
máquinas desempregavam trabalhadores e que colocavam suas vidas em risco, uma vez que frequentemente explodiam 
e mutilavam aqueles que as manuseavam. O movimento Ludita ocorreu no início do século XIX.

32) Resposta: C

Comentário

 De 1792 a 1794 os jacobinos, grupos de republicanos radicais, assumiram o poder na Assembleia Nacional e criaram a 
Convenção (República). Defendiam direitos dos sans-culottes (populares), perseguiram e executaram nobres e burgueses 
(girondinos), além da execução na guilhotina do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Aqueles anos foram os mais 
violentos da Revolução Francesa, o qual se transformou em uma guerra civil que duraria dez anos (1789-1799).

33) Resposta: C

Comentário

 Sobre a Primeira Guerra, foram apresentadas três proposições para serem analisadas e assinalar a alternativa correta. 
Era correta apenas a proposição II, que afirmava que durante a guerra aconteceu a Revolução Russa de 1917, em que os 
bolcheviques, liderados por Lênin, chegariam ao poder. Em razão da revolução, a Rússia saiu da guerra com a assinatura 
do Tratado de Brest-Litovski. A alternativa correta é a letra C.

 Na proposição I, o erro aparece logo de início ao afirmar que o estopim da Primeira Guerra foi o assassinato do herdeiro 
austríaco Francisco Ferdinando, e não a invasão da Polônia.

 Na proposição III, o fim da guerra em 1918 não encerrou o controle de países europeus no continente africano. A desco-
lonização africana aconteceu após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
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34) Resposta: E

Comentário

 Sobre a África e seus conflitos, novamente eram dadas três proposições para que o aluno assinalasse a alternativa cor-
reta. As proposições I e II estavam corretas, resultando na alternativa E.

I. Correta. A atuação de Nelson Mandela na África do Sul quando da existência do apartheid. Mandela ficou 27 anos na 
prisão liderando a reação ao apartheid e, após sua libertação, foi o primeiro negro eleito presidente do país. Faleceu 
no fim do ano passado.

II. Correta. Na Argélia a guerra pela independência em relação à França se estendeu de 1954 a 1962, com ações de 
guerrilha e atos violentos contra civis. Em 1962 a França reconheceu a independência da Argélia com os acordos de 
Evian, cidade francesa, em troca de garantias aos franceses residentes na Argélia.

III. Incorreta. A descolonização africana, com o surgimento de vários países, não pôs fim à delicada situação do conti-
nente. Governos ditatoriais, fome, miséria, guerras tribais como a de Ruanda, Burundi e Congo marcaram e marcam 
o continente africano.

35) Resposta: A

Comentário

 Sobre a Grécia, novamente três proposições para assinalar a alternativa correta.

I. Correta. Dois tipos de estrangeiro fizeram parte da sociedade ateniense: os escravos e os metecos.
II. Incorreta. As duas grandes narrativas da história grega foram Ilíada e Odisseia, atribuídas a Homero. Na primeira, 

os relatos sobre a Guerra de Troia e, na segunda, o retorno de Ulisses a Itaca. As Guerras Púnicas mencionadas na 
proposição fazem parte da história romana, Roma contra Cartago.

III. Incorreta. Na Grécia, a rivalidade se deu entre as cidades-estados de Atenas e Esparta. A civilização cartaginesa, 
situada no norte da Tunísia, país africano, seria adversária e por isso mesmo derrotada pelos romanos na antiguidade. 
Roma derrotou Cartago nas Guerras Púnicas e dominou a situação no Mar Mediterrâneo.

36) Resposta: D

Comentário

Sobre o Uruguai, assinalar a alternativa correta.

a) Incorreta. O Uruguai também teve governo ditatorial durante os anos da Guerra Fria. Isso aconteceu entre 1973 e 
1985.

b) Incorreta. Os portugueses fundaram no Uruguai, em 1680, a Colônia do Sacramento, que acabou sendo alvo de 
confronto com a Espanha.

c) Incorreta. O Brasil interferiu no política do Uruguai mesmo após sua independência no reinado de Pedro II, em 1841, 
contra o governo de Oribe e em 1864, contra o governo de Aguirre.

d) Correta. D. João VI anexou o Uruguai em 1816 com o nome de Província Cisplatina. A guerra, ocorrida entre 1825 e 
1828, provocou a independência da região.

e) Incorreta. Com a Guerra da Cisplatina, o Uruguai foi reconhecido como país e não se tornou uma província Argentina.
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37) Resposta: B

Comentário

O regime militar no Brasil. Assinalar a alternativa correta.

a) Incorreta. Com os militares no governo em 1964, a intervenção nos sindicatos aconteceu e as greves deixaram de 
ocorrer em razão da repressão.

b) Correta. O governo militar criou todo um aparato repressivo com órgãos como o SNI, o DOI-CODI e a Operação Ban-
deirantes, que atuavam eliminando adversários.

c) Incorreta. A censura atingiu os mais diversos setores da sociedade de publicações (jornais, livros e revistas), a emis-
soras de rádio e artistas e intelectuais.

d) Incorreta. Durante o regime militar, de 1965 a 1979 atuaram dois partidos: a Arena e o MDB, que foram extintos, dando 
lugar, em 1980, ao PDS, PMDB, PDT, PTB e PT. Nos anos seguintes surgiriam outras siglas políticas.

e) Incorreta. Muitos brasileiros que enfrentaram a ditadura militar perderam a vida, no entanto, não se pode fazer refe-
rência à criação de campos de extermínio contra judeus, comunistas ou homossexuais.

38) Resposta: B

Comentário

 Napoleão Bonaparte só foi definitivamente derrubado do poder na França em 1815, na Batalha de Waterloo. Foi exilado 
na ilha atlântica de Santa Helena, e lá, aprisionado pelos ingleses, morreria em 1821.

 Em 1830 foi derrubado Carlos X, da família Bourbon e assumiu Luís Filipe, o “rei burguês”, quando ocorre a industrialização 
da França.

 Em 1848 ocorreram várias revoltas de cunho socialista em diversos países europeus. Na França foi derrubado o gover-
no monárquico do rei Luís Filipe, e a França transformou-se novamente em República. Mas nas eleições presidenciais 
ganhou o candidato Luís Bonaparte, que através de um golpe se fez imperador Napoleão III e restaurou a monarquia 
que durou até 1871, ano em que foi derrubado pela invasão prussiana de Bismarck. Os prussianos, mesmo invasores, 
tiveram autorização dos franceses para acabar com a Comuna de Paris que havia conseguido controlar a cidade por 
mais de dois meses. Com o fim da comuna e com a retirada dos prussianos, a França adotava definitivamente o regime 
republicano.

 No ano de 1889, a França republicana comemorou de forma enfática os cem anos de Revolução Francesa com a reali-
zação de uma grande feira industrial, que teve como destaque a construção de uma imensa torre que se tornaria o maior 
símbolo da França: a Torre Eiffel.

39) Resposta: A

Comentário

 Sobre caudilhismo e populismo. A questão solicitava ao vestibulando para assinalar V ou F e, após, escolher a alternativa 
com a sequência correta.

 As quatro primeiras afirmativas, que se referiam ao caudilhismo e populismo, eram falsas. No caudilhismo o poder é 
exercido não por um representante da classe média, mas sim por elites tradicionais e que têm suas origens na América 
Latina, e não nos EUA. No populismo, o estado representado por uma figura carismática, caso de Vargas no Brasil, inter-
fere em tudo o que diz respeito à sua sociedade, inclusive na economia. O Brasil conviveu com o pupulismo sim, sendo 
seu maior representante Getúlio Vargas, que se tornou conhecido como o "pai dos pobres". Somente a última afirmativa 
era verdadeira.


