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 Essa questão apresenta no enunciado a data incorreta (1931) da abdicação de Dom Pedro I, que ocorreu em 1831. 
Dessa forma, aguardamos o parecer da banca.

Erros das demais:

Revoltas no período regencial (1831-1840):

a) Inconfidência Mineira (1789).
c) Revolução Pernambucana (1817).
d) Coluna Prestes (1924-1927).
e) Guerrilha do Araguaia (anos 1970, durante o Regime Militar).
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Questão tratou sobre a participação das mulheres ao longo da história.

a) Correta.
b) Correta.
c) Incorreta. Nos anos 1960, a mulher passou a lutar por um novo espaço na sociedade. Além de dona do lar, mãe e 

esposa, a mulher passa a lutar por uma carreira profissional e para ocupar espaços sociais que até então eram exclu-
sivamente masculinos.

d) Correta.
e) Correta.
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a) Incorreta. O impeachment do presidente Collor ocorreu em 1992. A ditadura militar se encerrou em 1985.
b) Correta.
c) Incorreta. Os jornais (imprensa) eram censurados pelo governo militar.
d) Incorreta. O governo americano (EUA), no clima da Guerra Fria, apoiou as ditaduras na América Latina e, em particular, 

a do Brasil.
e) Incorreta. O Mercosul surgiu em 1991; o regime militar teve fim em 1985.
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 Está incorreto o item III. A Revolução Pernambucana de 1817 se posicionou contra o aumento de impostos fixados pelo 
governo de D. João. A exploração das províncias proporcionou o desenvolvimento da Revolução Pernambucana, que se 
estendeu por outras províncias do Nordeste e criou um estado republicano na região.
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A questão tratou sobre o processo de industrialização ao longo da história.

a) Correto.
b) Incorreto. A Sociedade Egípcia viveu há alguns milênios antes de Cristo. Bem antes da Revolução Industrial, que teve 

início no século XVIII. 
c) Incorreto. O trabalho nos engenhos de açúcar do Brasil Colônia era desenvolvido por escravos e não havia um mer-

cado interno do açúcar no decorrer do período colonial. 100% da produção era para o mercado externo.
d) Incorreto. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra. É importante lembrar que a classe operária vivia em situação 

difícil e lutava por melhores condições de trabalho e de salário.
e) Incorreto. No século XX, os países com vocação agrária tornaram-se explorados pelos países industrializados para 

o fornecimento de matérias-primas e serviam também como mercado consumidor.
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A questão exigiu do candidato(a) conhecimentos sobre o conceito de “Revolução”.

I. Verdadeira.
II. Verdadeira.
III. Verdadeira.



UDESC
2017/2

7

X

Comentário

a) Falso. Os rios Tigre e Eufrates cortam o território da Mesopotâmia, e não do Egito.
b) Falso. O século V a.C. refere-se à Idade Antiga. O Império Bizantino faz parte da Idade Média.
c) Verdadeiro.
d) Falso. O “Nilo” é um rio e não um deus. E dele os egípcios tiravam seu sustento e sua sobrevivência.
e) Falso. Não houve um imperador chamado “Nilo”.  Além do mais o Egito Antigo foi um império que sempre limitou seus 

domínios territoriais às margens do Rio Nilo, e nunca pôs em prática uma expansão territorial.
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a) Incorreta. Na África havia rotas terrestres entre os tantos reinos que habitavam o continente africano.
b) Incorreta. Entre os diversos povos africanos havia escravidão. Reino de Gana, Songhai, etc.
c) Incorreta. Entre as civilizações que habitavam o continente africano havia guerras e lutas por disputa territorial e dis-

puta de poder.
d) Incorreta. Entre os diversos povos nativos da África havia várias culturas, línguas e religiões distintas. No decorrer do 

século XIX, com o Neocolonialismo, os idiomas francês e português foram levados aos povos africanos.
e) Correta.
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a) Incorreta. Na Grécia antiga somente os cidadãos possuíam direitos na Democracia. Não eram cidadãos: mulheres, 
estrangeiros e escravos.

b) Correta.
c) Incorreta. A democracia foi estruturada no século V a.C. Nessa fase ainda não havia cristianismo e nem a Igreja Ca-

tólica.
d) Incorreta. Eram cidadãos somente aqueles que fossem nascidos na própria cidade, do sexo masculino e maiores de 

18 anos.
e) Incorreta. Somente um grupo seleto era considerado cidadãos.
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a) Correta.
b) Incorreta. Período medieval: sem fábricas/trabalho no campo (feudalismo).
c) Incorreta. Brasil de Vargas, antes da CLT: indústria pequena, sem as condições de trabalho mencionadas no texto.
d) Incorreta. América colonial: sem industrialização.
e) Incorreta. Revolução Industrial provocou sim a exploração do trabalhador, diferentemente do que afirma a alternativa.
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a) Incorreta. Somente no século XIX ocorreu a abolição da escravidão nas colônias francesas.
b) Incorreta. O líder haitiano Toussaint Louverture foi autor da independência do Haiti somente em 1804. 
c) Incorreta. A Revolução Francesa contou com a maciça população da França. Mas não de suas colônias no contexto 

de revolucionários.
d) Correta.
e) Incorreta. Rousseau era contra qualquer tipo de escravidão.


