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01) Resposta: 28

 Comentário

 Sobre a educação nas sociedades da Idade 
Antiga.

01. Incorreta. A Mesopotâmia e também o Egito 
foram os locais onde surgiram as primeiras 
escritas da humanidade.

02. Incorreta. A escrita cuneiforme foi criada pe-
los sumérios na Mesopotâmia, e não existem 
evidências históricas de que estes tivessem 
relações comerciais com os etíopes.

04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.

02) Resposta: 56

 Comentário

Sobre a Renascença (ou Renascimento Cultural)

01. Incorreta. A denominação "renascimento" 
refere-se ao ressurgimento da cultura clás-
sica (greco-romana), e não à sua ruptura.

02. Incorreta. A teoria astronômica defendida 
por Giordano Bruno, Copérnico e Galileu era 
o heliocentrismo (planetas em torno do Sol), 
e não a do geocentrismo (universo em torno 
da Terra).

04. Incorreta.Os mecenas (Igreja, reis, príncipes, 
burguesia) foram os patrocinadores das artes 
do Renascimento, e não os seus críticos ou 
opositores.

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

03) Resposta: 07

 Comentário

Sobre história da África.

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Correta.
08. Incorreta. Os árabes de fato dominaram 

todo o norte africano na Idade Média e pos-
teriormente quase toda a Península Ibérica, 
esta última retomada pelos cristãos ainda 
na Idade Média (Reconquista, responsável 
pela formação de Portugal e Espanha). Ain-
da hoje, o norte da África é de esmagadora 
maioria islâmica (Magreb).

16. Incorreta.Na época da Conferência de Berlim (1884-85), 
que dividiu o continente africano entre potências euro-
peias, não existiam nem a Liga das Nações (1918) nem a 
ONU (1945).

32. Incorreta. Grande parte das independências africanas 
foram obtidas de forma violenta e muitas dessas, por sua 
vez, foram seguidas de longas e sangrentas guerras civis, 
a exemplo do que ocorreu na Nigéria e Angola.

04) Resposta: 26

 Comentário

Sobre o Segundo Reinado brasileiro.

01. Incorreta. No Império brasileiro do século XIX não se pode 
falar em caráter democrático quando veio a Lei de Terras. 
E Pedro II era o imperador, detentor do Poder Moderador, 
não sendo possível a expressão imperador-cidadão. 

02. Correta. 
04. Incorreta. Os partidos liberal e conservador não possuíam 

princípios completamente opostos. Os dois eram defen-
sores da monarquia, com o escravismo e o latifúndio.

08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. A crise do Império brasileiro veio quando Pedro 

II perdeu o apoio de importantes setores, os escravistas 
e os militares do Exército.

64. Incorreta. Não se pode afirmar que a questão da mão de 
obra esteve no centro dos debates durante o Segundo Rei-
nado. Outros assuntos importantes fizeram parte daquele 
momento, como a produção cafeeira, o surto industrial e 
as ações militares na região do Prata.

05) Resposta: 03

 Comentário

Imperalismo ecológico

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. Na Europa predominavam a policultura e o 

desenvolvimento de pequenas e médias propriedades. O 
Plantation foi implementado para as colônias na América.

08. Incorreta. A cana-de-açúcar veio com os colonizadores 
europeus, não sendo uma cultura agrícola nativa. Só o 
milho era nativo.

16. Incorreta. Não havia qualquer preocupação dos coloni-
zadores europeus com a preservação ambiental. Como 
exemplo podemos citar a extração do pau-brasil em ter-
ritório brasileiro.

32. Incorreta. Na América, os colonizadores europeus con-
sideraram sim os conhecimentos dos povos aqui estabe-
lecidos. Um exemplo negativo foi a coivara, (queimada), 
quando se colocava fogo em uma área para realizar 
posteriormente o plantio.
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06) Resposta: 24

 Comentário

Sobre a Semana de Arte Moderna

01. Incorreta. A Semana de Arte Moderna não teve aceitação por 
parte de todo o público. Foi criticada por muitos, entre eles 
Monteiro Lobato.

02. Incorreta. A Semana de Arte congregrou grandes nomes da 
cultura brasileira, como Oswald de Andrade, Mário de Andra-
de, Anita Malfatti, Villa Lobos e tantos outros.

04. Incorreta. Getúlio Vergas não era ainda presidente do Brasil 
em 1922.

08. Correta.
16. Correta.

07) Resposta: 07

 Comentário

Sobre Vargas e a Revolução Constitucionalista

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Correta.
08. Incorreta. O Estado Novo de Getúlio em 1937 se identificou 

com a doutrina fascista, e não com a comunista. A Aliança 
Nacional Libertadora (ANL), que congregava as esquerdas, 
já havia sido extinta por Vargas.

16. Incorreta. Vargas, durante o período de 1930 a 1945, jamais 
foi eleito por voto direto. Em 1930 tomou o poder com a re-
volução, em 1934 foi eleito indiretamente e em 1937 deu um 
golpe de estado.

08) Resposta: 15

 Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. A Igreja Católica e o governo brasileiro da Repú-

blica estiveram unidos contra o messianismo de Canudos e 
do Contestado. Os líderes religiosos desses dois movimentos 
afrontavam tanto a Igreja como o Estado.

32. Incorreta. O monge José Maria foi morto na primeira batalha 
da Guerra do Contestado, em Irani, por forças policiais do 
Estado do Paraná.

09) Resposta: 57

 Comentário

Sobre as décadas de 1960 e 1970.

01. Correta. 
02. Incorreta. O "Maio de 68" trouxe reper-

cussões aos jovens universitários brasi-
leiros que lutavam contra a ditadura. Na 
Europa foi conduzido por estudantes que 
reivindicavam maior liberdade, mudança 
nos currículos conservadores, enfim que 
buscavam reformas modernizadoras e 
libertárias na educação conservadora 
europeia.

04. Incorreta. Os movimentos jovens dos 
anos 60 defendiam basicamente a liber-
tação dos costumes, como amor livre, 
igualdade entre homens e mulheres, e o 
pacifismo, principalmente contra a cor-
rida armamentista e a Guerra do Vietnã 
(1965-75).

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

10) Resposta: 28

 Comentário

Sobre as questões ambientais.

01. Incorreta. Tivemos catástrofes ambien-
tais: Chernobyl, as guerras do Golfo pro-
vocaram vários vazamentos de petróleo 
na década de 1990; as bombas atômicas 
no Japão da mesma forma provocaram 
catástrofes ambientais .

02. Incorreta. A Conferância de Estocolmo, 
organizada pela ONU, não pode ser con-
siderada um encontro a portas fechadas, 
como determina o item.

04. Correta.
08. Correta.
16. Correta. 


