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Resposta: 01 + 16 = 17

Comentário

01. Correto.
02. Incorreto. A Declaração dos Direitos estendia os direitos de cidadania a todos os franceses do gênero mas-

culino, mas excluía as mulheres da participação política da França.
04. Incorreto. A Constituição de 1988 foi elaborada no período da redemocratização do Brasil, e não no decorrer 

da ditadura civil-militar. As leis de 1988 estabeleceram no Brasil um Estado Democrático de Direito
08. Incorreto. Não houve apoio do governo francês à independência do Haiti, em 1804. O Haiti era uma colônia 

da França. Então, pelo contrário, houve resistência francesa.
16. Correto.
32. Incorreto. A constituição dos EUA elaborada no século XVIII, pouco após a Independência do país, não 

garantiu uma expansão territorial de forma pacífica no século XIX. Pelo contrário, a expansão territorial norte-
-americana se deu de forma extremamente violenta, com o genocídio de diversas comunidades indígenas.
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Resposta: 04 + 08 + 32 = 44

Comentário

01. Incorreto. Nem todos os homens eram considerados cidadãos na Grécia Antiga. Na cidade de Atenas, por 
exemplo, estrangeiros, escravos e mulheres estavam excluídos de cidadania.

02. Incorreto. Em Atenas as mulheres estavam excluídas do direito de cidadania. 
04. Correto.
08. Correto.
16. Incorreto. Na República Romana (509 a.C. – 27 a.C.) os plebeus não eram cidadãos. Somente os patrícios 

desfrutavam de cidadania. Em 212 d.C., com o Edito de Caracala, os plebeus alcançaram seus direitos de 
cidadania.

32. Correto.
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Resposta: 08 + 16 = 24

Comentário

01. Incorreta. Dava tanta importância ao rádio que criou o programa A Hora do Brasil, que tinha o objetivo de 
divulgar as propostas e iniciativas do seu governo.

02. Incorreta. O DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) era o órgão responsável não somente pela 
propaganda oficial, mas também por exercer forte censura sobre todos os meios de comunicação.

04. Incorreta. O rádio nos anos 1950 já era um instrumento de acesso a camadas médias da sociedade. Naquela 
década, chega ao Brasil a televisão, o que fez o rádio se transformar para conviver com um concorrente de 
peso. A televisão sim passou a ser um artigo de luxo.

08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. A Rádio Nacional foi criada em 1936 e acabou sendo estatizada pelo governo Vargas durante o 

Estado Novo, tornando-se dessa forma a rádio oficial do governo, e não da UDN, o partido de oposição a 
Getúlio Vargas, que foi fundado em 1945.
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Resposta: 01 + 02 + 08 + 16 = 27

Comentário

01. Correto.
02. Correto.
04. Incorreto. O movimento humanista foi uma grande marca da Europa durante a modernidade. Mas é falso 

afirmar que o homem deveria estar subordinado à fé. Para os humanistas, o homem deve estar subordinado 
à razão.

08. Correto.
16. Correto.
32. Incorreto. Doenças, epidemias, pestes, etc., eram explicadas pela Igreja Católica como castigos divinos. Não 

se pode afirmar que a Igreja incentivava tratamentos racionais.
64. Incorreto. A Igreja não foi a autora da Reforma Protestante. Os protestantes eram pessoas que contestavam 

a prática católica, como a venda de indulgências e de relíquias sagradas, assim como o abuso de luxo e de 
poder.
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Resposta: 02 + 08 + 32 = 42

Comentário

01. Incorreta. Assim como em outras regiões do Brasil, as comunidades indígenas em Santa Catarina se viram 
em conflitos. Recentemente isso foi noticiado pela imprensa: a reação dos indígenas da reserva de José Boi-
teux em relação à barragem situada naquela região. No período colonial, vale registrar que os índios carijós 
do litoral foram caçados por bandeiras paulistas.

02. Correta.
04. Incorreta. O termo índio foi utilizado pelo fato de o navegador Cristóvão Colombo, ao chegar à América, estar 

convencido de que chegara às Índias. De forma gradativa, os colonizadores portugueses foram conhecendo 
as diferentes culturas, relacionando-se melhor com umas do que com outras.

08. Correta.
16. Incorreta. A Lei de Terras de 1850 estava voltada para a fixação dos imigrantes europeus, que passaram a 

chegar ao Brasil em maior número. Aquela lei não tinha a finalidade de atender os povos indígenas.
32. Correta.
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Resposta: 01 + 02 + 04 + 32 = 39

Comentário

01. Correta.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. O movimento republicano acabou sendo articulado por poucos: políticos e militares. O povo, afirmou 

à época o deputado Aristides Lobo: assistiu bestializado a proclamação da república.
16. Incorreta. A Constituição de 1891, primeira da república, não instituiu o voto universal. Além dos analfabetos, 

as mulheres não tinham o direito de voto, além dos menores de 21 anos.
32. Correta.
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Resposta: 02 + 08 + 16 = 26

Comentário

01. Incorreta. A Guerra do Paraguai levou aquele país à destruição. Perdeu terras, sua agricultura foi arrasada, 
a indústria interrompida; sua população adulta masculina reduzida. Para os paraguaios, certamente a guerra 
com a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, não é motivo de exaltação.

02. Correta.
04. Incorreta. Itaipu foi construída a partir de um consórcio Brasil-Paraguai, num momento da história em que 

os dois países tinham governos ditatoriais. O Brasil com seus presidentes militares, e o Paraguai governado 
pelo general Alfredo Stroessner.

08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. O Paraguai, de 1954 a 1989, foi governado de forma ditatorial pelo general Alfredo Stroessner, 

assim como Brasil, Argentina e Uruguai.
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Resposta: 01 + 02 + 08 = 11

Comentário

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. Os europeus conheciam muito bem o potencial que o continente africano possuía em recursos 

naturais. Em meados do século XIX os europeus já haviam consolidado seu projeto neocolonial na África, 
que só chegou ao fim nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial.

08. Correta.
16. Incorreta. A Conferência de Berlim foi organizada pela Alemanha poucos anos após seu processo de unificação 

haver sido concluído, juntamente com novas lideranças europeias. O objetivo maior dos alemães seria uma 
“justa” distribuição das terras africanas entre as potências imperialistas europeias. Portanto é falso afirmar 
que lideranças de etnias africanas estiveram presentes na Conferência de Berlim (1884-1885).

32. Incorreta. A dominação europeia sobre a África ocorreu de forma brutal e exploradora, desrespeitando a 
cultura, a economia e a sociedade das civilizações nativas da África.
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Resposta: 01 + 08 + 16 = 25

Comentário

01. Correto.
02. Incorreto. A Imagem do "herói Tiradentes", por exemplo, foi forjada a possuir uma aparência de Jesus Cristo, 

mesmo que na prática não se assemelhassem.
04. Incorreto. Cabral foi extremamente lembrado no ano 2000, sim. Contudo não como uma figura de herói, mas 

como o início de um período colonial que se caracterizou por extrema exploração do Brasil e subestimou a 
população nativa do Brasil e os tratou à base do chicote e da corrente.

08. Correto.
16. Correto.
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Resposta: 02 + 04 + 32 = 38

Comentário

01. Incorreta. Os coronéis da região do Contestado, como em outras áreas do Brasil, não defenderam as popu-
lações sertanejas, mas viam nestas uma ameaça ao seu poder de mando sobre as terras.

02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. A Igreja Católica não apoiou oficialmente Antônio Conselheiro em Canudos. Ao contrário, a Igreja 

via Conselheiro como uma ameaça, já que milhares de sertanejos o seguiram.
16. Incorreta. A Cabanagem e a Balaiada, revoltas no Pará e Maranhão, respectivamente, foram revoltas da 

fase regencial do Brasil da monarquia. O período regencial se estendeu de 1831 a 1840. Portanto, não foram 
revoltas da história da república do Brasil.

32. Correta.


