
UFSC
História (Amarela)

 Resposta: 

Comentário

01. Incorreta. Na região dos Rios Tigre e Eufrates tivemos o desenvolvimento da Civi-
lização Mesopotâmica, que, mesmo enfrentando guerras, desenvolveu atividades 
artísticas como grandes palácios, templos e os Zigurates (torres de vários andares); 
na pintura reproduziram as caçadas e cenas das vidas dos reis e dos deuses. 

02. Correta. 
04. Correta.
08. Incorreta. A Ilíada, poema grego que narra momentos da Guerra de Troia, é atribuída 

ao poeta grego Homero.
16. Correta.
32. Incorreta. A arte romana sofreu a influência da civilização grega, principalmente na 

pintura.

 Resposta: 02 + 04 + 16 = 22

Comentário
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 Resposta: 01 + 02 + 04 = 07

Comentário

01. Correta.  
02. Correta. 
04. Correta.
08. Incorreta. As corporações de ofício surgiram no século XII durante Idade Média e eram 

associações visando regulamentar o processo produtivo artesanal nas cidades. Eles 
foram anteriores ao momento de crescimento do comércio.

16. Incorreta. Os cátaros, pela sua posição antissacerdotal, por defenderem apenas um 
sacramento e atacar principalmente o sacramento da eucaristia, foram vistos pela 
igreja católica como uma ameaça, uma heresia. Contra os cátaros a Igreja realizou 
a cruzada Albigense, ou Cátara.

32. Incorreta. O cristianismo não conseguiu pôr fim a todas as crenças pagãs durante 
a Idade Média. Como exemplo tivemos a bruxaria, que a Igreja Católica combateu 
com o tribunal do Santo ofício, ou a Inquisição.

64. Incorreta. Ao contrário do que afirma a alternativa, as ordens mendicantes como a 
de São Francisco defendia a humildade e não o acúmulo de bens de lucro.
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 Resposta: 01 + 04 + 32 = 37

Comentário

01. Correta.  
02. Incorreta. Os negros não foram poupados pelo nazismo. A raça negra, assim como 

os judeus, foram perseguidos pela doutrina nazista.
04. Correta.
08. Incorreta. Foi a partir da ação de Rosa Parks, que se recusou a ceder seu lugar num 

ônibus para um branco, que surgiu o movimento denominado de Boicote aos Autocarros 
de Montgomery, iniciando a luta contra a segregação.

16. Incorreta. O partido Pantera Negra surgiu em 1966 na Califórnia, Estados Unidos, e 
sua ala mais radical defendia a luta armada para impedir a segregação enfrentada 
pelos negros. Os panteras negras se envolveram em vários conflitos com a polícia e 
tinham, portanto, uma posição diferente da de Martin Luther King, pacifista. 

32. Correta. 
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 Resposta: 01 + 04 = 05

Comentário

01. Correta. A Guerra dos Emboabas foi um confronto entre paulistas e forasteiros pelo 
controle da região do ouro.

02. Incorreta. Na região do ouro predominou o trabalho escravo.
04. Correta. O Estado Português passou a exercer o controle sobre a região do ouro 

com a divisão das áreas de exploração, além da criação de estruturas como as in-
tendências das minas e tributos como a derrama.

08. Incorreta. A religião oficial era a católica.
16. Incorreta. Aconteceu o aumento da tributação: o quinto, a finta, a captação e a der-

rama.
32. Incorreta. Nas artes o estilo era o Barroco.
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 Resposta: 04 + 16 = 20

Comentário

01. Incorreta. A xenofobia e o racismo ainda fazem parte do mundo atual, na Europa com 
grande intensidade, e muitas das vezes acabam sendo incentivados por governos 
conservadores. 

02. Incorreta. A criação do estado de Israel na década de 1940 só aumentou os conflitos 
entre os palestinos e muçulmanos contra os judeus na região.

04. Correta.
08. Incorreta. A Argélia conseguiu sua independência em relação à França na década 

de 1960 a partir de guerras. Esse processo se desenvolveu em outras colônias eu-
ropeias nos continentes africano e asiático.

16. Correta. Durante o governo Vargas tivemos a lei de nacionalização do ensino: a 
educação nas escolas tinha de ser na língua nacional com o objetivo de impedir a 
divulgação de ideais nazifascistas. Em muitas regiões de imigrantes alemães no Brasil 
escolas foram fechadas. 
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 Resposta: 01 + 04 = 05

Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. A ciência moderna coloca a razão, e não o teocentrismo, como seu fun-

damento. O teocentrismo marcou época durante a Idade Média.
04. Correta. 
08. Incorreta. A revolução verde foi a responsável pela introdução de máquinas e insumos 

químicos na agricultura brasileira.
16. Incorreta. Santa Catarina é um dos piores estados brasileiros no que diz respeito ao 

saneamento básico.
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 Resposta: 01 + 08 + 32 = 41

Comentário

01. Correta. Dois grandes blocos: a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança.
02. Incorreta. A partir da Revolução Bolchevique a Rússia saiu da guerra.
04. Incorreta. O Brasil participou da guerra, mesmo que de forma modesta, através do 

envio de equipes médicas e do patrulhamento do Atlântico.
08. Correta. Os países falavam em paz mas se armaram, e o conflito acabou sendo 

inevitável pela postura de revanchismo existente.
16. Incorreta. A gripe espanhola resultou em milhares de mortes por todo o mundo. No 

Brasil vitimou o presidente eleito Rodrigues Alves.
32. Correta. Com a presença dos homens na guerra as mulheres exerceram as tarefas 

até então efetuadas pelos homens.
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 Resposta: 02 + 16 + 32 = 50

Comentário

01. Incorreta. Os criollos na América Espanhola eram filhos de espanhóis aqui nascidos. 
Possuíam uma condição econômica abastada e podiam participar das câmaras locais.

02. Correta. 
04. Incorreta. Simón Bolivar, o libertador, defendia a ideia de uma América unida e não 

fragmentada, como afirmava a alternativa.
08. Incorreta. Na maioria dos estados independentes que surgiram no século XIX, a 

república foi a forma de governo escolhida. O Brasil foi maior exemplo de governo 
monarquista no continente americano.

16. Correta. 
32. Correta.
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 Resposta: 01 + 08 = 09

Comentário

01. Correta. No Rio de Janeiro, no estádio do Vasco da Gama, muitas foram as mani-
festações organizadas pelo governo de Vargas em homenagem aos trabalhadores.

02. Incorreta. Vargas perdeu as eleições de 1930 para o governador paulista Júlio Prestes.
04. Incorreta. As forças contrárias a Vargas eram comandadas pela UDN de Carlos 

Lacerda, grupo político de direita. 
08. Correta. Vargas, durante o Estado Novo, sua fase ditatorial, criou mecanismos de 

controle sobre a população. A Hora do Brasil, programa de rádio, fazia parte daquele 
momento.

16. Incorreta. Carlos Lacerda foi o maior adversário político de Getúlio Vargas.
32. Incorreta. Vargas governou o Brasil de forma autoritária entre 1937 a 1945, período 

em que a liberdade de expressão não existiu.
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 Resposta: 01 + 02 + 16 = 19

Comentário

01. Correta. Jango e as ligas camponesas defendiam a reforma agrária, uma das razões 
do golpe contra ele naquele ano de 1964.

02. Correta. A proposta de Jango era estender aos trabalhadores rurais os direitos dos 
trabalhadores das cidades.
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04. Incorreta. A Constituição antiquada à qual Jango se referiu foi a de 1946, promulgada 
durante o governo do General Dutra.

08. Incorreta. As reformas de base foram defendidas por Jango e tinham por objetivo uma 
política nacionalista. As reformas provocaram a reação contra Jango que resultou no 
golpe político-militar em 1964.

16. Correta. Os governadores mencionados foram importantes para o golpe contra Jango.
32. Incorreta. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi a grande manifestação 

em 1964 contra Jango.


