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Resposta: 08 + 16 = 24

01. Incorreto. Muitos historiadores afirmam que a Segunda Guerra Mundial foi consequência da Primeira Guerra. 
As duas guerras têm grande relação. Não estão desassociadas como afirmava a alternativa.

02. Incorreto. Quem venceu as eleições na Espanha em 1936 foram as esquerdas, o que levou à reação do 
General Franco, instituindo uma ditadura que se prolongou até a década de 1970. Durante a Segunda Guerra 
a Espanha de Franco manteve uma postura de neutralidade.

04. Incorreto. A ascensão do nazismo na Alemanha foi facilitada pelas dificuldades do país após a Primeira 
Guerra.

08. Correto.
16. Correto.
32. Incorreto. A crise de 1929 não atingiu a URSS de Stalin. Este estava implantando os Planos Quinquenais 

visando ao desenvolvimento do país.
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Resposta: 04 + 08 + 32 = 44

01. Incorreto. Havia no Período Regencial uma tendência de fragmentação territorial do Brasil. A Sabinada (BA) 
tinha pretensões separatistas e a Revolução Farroupilha também.

02. Incorreto. Com a vinda da família real para o Brasil não ocorreu uma multiplicidade de línguas. Eram portu-
gueses que estavam chegando ao Brasil, que já era um território de predominância de língua portuguesa.

04. Correto.
08. Correto.
16. Incorreto. A Proclamação da República em 1889, feita pelo alto escalão do exército brasileiro, não contou 

com participação popular. Nos anos que se seguiram houve resistências à monarquia e também uma falta 
de compreensão da população sobre a nova forma de governo que o Brasil estava adotando.

32. Correto.
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Resposta: 02 + 16 + 32 = 50

01. Incorreto. As colônias de Portugal, Angola e Moçambique, na África só se tornaram independentes depois 
da Revolução dos Cravos em 1974. Portanto mais tarde em relação a outras colônias.

02. Correto.
04. Incorreto. A independência de colônias africanas foi marcada por muitos confrontos armados. E guerras entre 

etnias aconteceram com intensidade. Lembra-se o caso de Ruanda entre hutus e tutsis.
08. Incorreto. O Tratado de Sévres foi assinado após a Primeira Guerra Mundial e o sionismo rejeitado na região. 

Houve muitas guerras entre Israel e Estados Árabes.
16. Correto.
32. Correto.
64. Incorreto. A homogeneidade dos novos países que surgiram no Oriente Médio não ocorreu e ainda foi man-

tido um grau de dependência em relação aos EUA e à URSS, que lideraram os dois blocos do pós-Segunda 
Guerra.
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Resposta: 01 + 04 + 32 = 37

01. Correto.
02. Incorreto. O Uruguai passou por uma ditadura civil-militar entre 1973 a 1985, quando inclusive o ex-presidente 

Pepe Mujica foi preso.
04. Correto.
08. Incorreto. A Independência do Uruguai vai acontecer entre 1825 e 1828, depois da Guerra da Cisplatina, 

quando se libertou do Brasil e não se deixou ser tomado pela Argentina.
16. Incorreto. No século XIX o Uruguai se envolveu em confrontos com a Argentina, com o Brasil em 1851 e 

1864 e depois na Guerra do Paraguai, quando se aliou ao Brasil e à Argentina contra o governo de Solano 
López.

32. Correto.
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Resposta: 01 + 02 + 08 = 11

01. Correto.
02. Correto.
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04. Incorreto. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, a escravidão no Brasil já estava muito decadente, mas 
afirmar que 95% dos escravos já estavam libertos antes da Lei Áurea é incorreto. Metade dos escravos já 
estava liberta, assim 95% é um número muito exagerado. 

 Veja o site do IBGE:
 https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-povoamento/populacao-escrava-no-brasil.html
08. Correto.
16. Incorreto. Ao longo da história do Brasil houve uma incessante luta do povo afrodescendente para ocupar 

seu espaço na sociedade. No Brasil de hoje ainda encontramos marcas de um "Brasil racista".
32. Incorreto. Em 1850 com a Lei Eusébio de Queirós ficou proibida a entrada de escravos no Brasil. Com isso 

o preço do escravo no mercado interno brasileiro inflacionou.
64. Incorreto. A constituição de 1891 não garantiu uma igualdade política entre brancos e negros no Brasil. Não 

houve uma política de inclusão social e muito menos de distribuição de terras aos ex-escravizados.
 Muitos escravos libertos haviam migrado para as maiores cidades do Brasil à procura de trabalho. Muitos 

ex-escravos tiveram que se marginalizar para sobreviver.
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Resposta: 01 + 02 + 04 + 32 = 39

01. Correto.
02. Correto.
04. Correto.
08. Incorreto. A Igreja Católica no século XVII não estava alinhada aos bandeirantes. A Igreja tinha o discurso 

da evangelização dos indígenas, enquanto os bandeirantes buscavam o apresamento deles.
16. Incorreto. As bandeiras eram expedições organizadas por particulares na busca por riquezas minerais e de 

caça aos indígenas. As expedições organizadas pelo Estado eram denominadas de Entradas.
32. Correto.

Resposta: 01 + 16 + 32 = 49

02. Incorreto. Hong Kong e Macau são as duas regiões administrativas especiais da China. Hong Kong tem um 
alto grau de autonomia determinado pela Lei Básica, uma espécie de constituição da cidade.  

04. Incorreto. A Muralha da China, ou a Grande Muralha, foi edificada em diferentes momentos da história da-
quele país. Teria iniciado no século III a. C. e seu último trecho entre os séculos XIV e XVII depois de Cristo, 
portanto muito antes de a China se tornar comunista, fato ocorrido com a Revolução de 1949.

08. Incorreto. O BRICS ainda não é um bloco econômico, pois não possui um estatuto ou regimento formal e 
não teria a finalidade militar. Os países citados buscam uma aliança econômica para exercer maior influência 
no cenário mundial.
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Resposta: 02 + 04 + 32 = 38

01. Incorreto. O sentido predominante da formação vegetal é Norte–Sul; a maior floresta intertropical do mundo 
é a Amazônica e concentra a maior biodiversidade.

02. Correto.
04. Correto.
08. Incorreto. Tropical litorâneo – características:
 • é quente e possui um regime de chuvas bem distribuído durante o ano;
 • temperaturas elevadas ao longo do ano.
16. Incorreto. As UPIs = não podem ser ocupadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto dos re-

cursos naturais, em atividades de pesquisas científicas e turismo ecológico. A FATMA administra 7 categorias 
de parques e 3 de categorias de reservas.

 • ex. Parque Estadual do Acari; Parque Estadual da Serra do Tabuleiro; Parque Estadual da Serra Furada, etc.
32. Correto.

16. Correto. A Revolução Cultural na China em 1966 não garantiu a democracia nesse país. Muitas foram as 
pessoas perseguidas pelo Estado. Presos políticos, chineses que optaram pelo suicídio.

 Obs.: essa alternativa considerada, correta pela UFSC, não procede, devido à argumentação acima.
32. Correto. A Guerra do Ópio no século XIX foi contra o Imperialismo britânico e o consumo e comercialização 

da droga na China. Foi um movimento do Governo da época e não do povo chinês. 
 Obs.: essa alternativa, considerada correta pela UFSC, não procede, devido à argumentação acima.
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Resposta: 04 + 08 + 16 = 28

01. Incorreto. É uma representação em escala reduzida do planeta Terra. Forma em 3D de representação da 
Terra com uso de coordenadas geográficas. 

02. Incorreto. Cálculos de área e distância independem do tamanho da escala.
 Obs.: E = D/d
04. Correto.
08. Correto.
16. Correto.
32. Incorreto. A visão do Norte em cima é uma questão de convenção do seu criador e vem de meados do séc. 

II a.c.
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Resposta: 02 + 08 + 32 = 42

01. Incorreto. O Brasil lidera o uso com 19% de todo o agrotóxico comercializado no mundo.
02. Correto.
04. Incorreto. Com o aumento da mecanização no Brasil, os boias-frias trocam o campo pelo trabalho na cidade, 

influenciando no fenômeno de urbanização e favelização.
08. Correto.
16. Incorreto. O setor primário do Brasil, devido a suas características históricas e também atuais, é voltado para 

o mercado externo.
 Obs.: Características da política de Estado agrícola; Grande exportador de soja, suco de laranja, açúcar, etc.
32. Correto.
64. Incorreto. Ocorre o aumento da produção, pois a Região Norte é conhecida como última fronteira (concentra-

ção das riquezas do Brasil), e portanto o aumento do desmatamento (40%), com destaque para a produção 
de arroz e a criação de gado. 
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Resposta: 04 + 16 + 64 = 84

01. Incorreto. A busca pela mobilidade urbana é um desafio enfrentado pela maioria das cidades do Brasil. A 
principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso de transportes 
individuais.

02. Incorreto. O aumento nos últimos anos foi de 7%, concentrado em algumas cidades, e não atingiu os anseios 
da população.

04. Correto.
08. Incorreto. Ainda não acontece o uso prioritário de bicicletas, pois as ciclovias no Brasil representam apenas 

1% da malha viária das capitais do país.
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16. Correto.
32. Incorreto. O transporte público no Brasil é ineficiente nos grandes centros urbanos, o que eleva o aumento 

no número de automóveis, tanto para pequenas como para grandes distâncias.
64. Correto.
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Resposta: 02 + 08 = 10

01. Incorreto. A Floresta Amazônica não é caducifólia, e sim perenifólia.
02. Correto.
04. Incorreto. A divisão do IBGE é de 1988 (Macrorregiões), definida pela combinação de aspectos naturais e 

pelo desenvolvimento socioeconômico. Já a divisão em Complexos Econômicos Regionais, também chamada 
de Geoeconômica, não segue os limites de fronteiras dos estados.

08. Correto.
16. Incorreto. A menor amplitude térmica está no Norte do País, no clima Equatorial, e os solos do Centro-Oeste 

não são férteis na sua totalidade.
32. Incorreto. Na região Sul ainda existem disparidades econômicas, além de não ser função dos empresários 

locais gerar soluções para diferenças demográficas.
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Resposta: 01 + 08 + 32 = 41

01. Correto.
02. Incorreto. Na Serra é predominante a produção florestal (papel, papelão e celulose).
04. Incorreto. Florianópolis é a segunda maior população do Estado (Joinville é a maior).
08. Correto.
16. Incorreto. Plástico não é na Serra, celulose não é no Vale e naval não é no Oeste. 
32. Correto.

Resposta: 01 + 04 + 16 = 21

01. Correto.
02. Incorreto. Apesar de o texto fazer referência ao encontro ocorrido em Singapura, durante o encontro inédito 

do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma duas 
sentenças de maneira errônea. Na primeira sentença afirma que o encontro "deciciu-se pela desnuclearização 
completa" da Coreia do Norte. Sabe-se que não, pois um dos quatro itens acordados entre os líderes aponta 
para os esforços conjuntos para  o fim da produção de armas nucleares e a "desnuclearização completa 
da península coreana". Na segunda sentença afirma-se que ocorreu um acordo visando a reunificação das 
Coreias, fato que não estava na pauta e não foi discutido oficialmente pelos dois líderes.

04. Correto.
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08. Incorreto. Ao contrário do que afirma, muitos países elaboram legislações sobre o uso do plástico Atualmente 
Índia, e dez outros países possuem legislação específica que visa banir o uso do plástico. No caso da Índia, 
a lei vale para Nova Delhi. A lei foi publicada em junho de 2017. O país não está só. Esse é um problema 
mundial. Trinta e dois por cento dos 78 milhões de toneladas de embalagens plásticas produzidas anualmente 
vão parar nos oceanos. 

 Link: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/576415-paises-que-baniram-o-plastico-ja-sao-mais-de-dez
16. Correto.
32. Incorreto. A Turquia não controla o Estreito de Gilbraltar e também é falso afirmar que a Turquia é um membro 

de pouca expressão na OTAN.

Resposta: 01 + 08 + 16 = 25

01. Correto.
02. Incorreto. Os prisioneiros não podem ter certeza do que acontece fora da caverna pelo fato de estarem 

seduzidos pelos seus sentidos a partir das sobras por eles observadas.
04. Incorreto. Não há qualquer relação desta alternativa com a alegoria da caverna, a qual opera uma signifi-

cância pedagógica sobre o conhecimento por parte do filósofo.
08. Correto.
16. Correto.
32. Incorreto. O conhecimento dos prisioneiros é o conhecimento vulgar, ou seja, do senso comum, de modo 

que esse tipo de conhecimento se distancia em qualidade e verdade ao conhecimento inteligível.
64. Incorreto. Ao contrário do que afirma a alternativa, o filósofo ao retornar para a caverna corre o risco de ser 

rejeitado por seus antigos companheiros, de modo que tal rejeição possa terminar até mesmo com a morte 
dele, no caso do filósofo. 
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Resposta: 01 + 32 + 64 = 97

01. Correto.
02. Incorreto. A propositura em questão trata DO SEGUNDO ESTÁGIO DE DÚVIDAS de Descartes, chamada 

de “Dúvida dos Sonhos”. Nesse momento Descartes questiona a validade do mundo em relação ao sujeito 
pensante: reforçamos a Dúvida dos Sentidos; quando sonhamos tudo parece ser real, parece que estamos 
em vigília: qual é a garantia que eu tenho de que não estou sonhando quando tudo parece ser real? Para 
Descartes também em sonho nós somos enganados, pois tudo parece real. Devemos duvidar da dúvida, 
hipótese: ou a proposição particular de tudo o que experimentamos é falsa, ou pode ser que não há nenhum 
objeto exterior a nós. O que significa duvidar da dúvida? Significa duvidar da existência das coisas e do pró-
prio corpo. Assim, Descartes coloca sob dúvida as ciências empíricas (a astronomia, a física, a medicina).

04. Incorreto. Para Descartes é possível sim obter o conhecimento seguro e ele se dá pelo questionamento e 
pela meditação do filósofo sobre a dúvida.

08. Incorreto. Ao contrário, Deus existe e a sua existência, a partir de Descartes, se dá por um princípio lógico, 
ou seja, Deus existe e a prova de sua existência se dá porque eu duvido.

16. Incorreto. Na Dúvida do Gênio Maligno, Descartes afirma que: deve-se questionar a validade da matemática 
e da própria mente humana.

32. Correto.
64. Correto.
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Resposta: 04 + 08 + 16 + 64 = 92
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Resposta: 04 + 32 = 36

01. Incorreto. A temática escolhida pela Escola de Samba é válida e ajuda na compreensão da matriz cultural 
afro-brasileira e dos respectivos vilipêndios sofridos pelos negros na história brasileira.

02. Incorreto. A visão é etnocêntrica desconsiderando o saber e as práticas culturais dos povos daquele continente.
04. Correto.
08. Incorreto. Os dados revelam o contrário, inclusive a mulher negra, no Brasil, possui mais chances de morrer 

de forma violenta.
16. Incorreto. As religiões afro-brasileiras se espalham por todo o território nacional.
32. Correto.
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Resposta: 01 + 04 + 08 = 13

01. Correto.
02. Incorreto. Em maio de 1968 o Brasil já estava na ditadura militar, sob o governo do Marechal Costa e Silva. 

Jango foi derrubado em 1964. Em 1968, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu a Passeata dos Cem Mil, 
de oposição ao governo militar.

04. Correto.
08. Correto.
16. Incorreto. As manifestações de maio de 1968 não se identificavam com a postura política de direita, e sim 

contrariando os governos existentes.
32. Incorreto. O movimento de Maio de 1968 na França não tinha por objetivo alinhar aquele país à URSS, mas 

sim contrariar o governo conservador existente e defender novas eleições, além de os trabalhadores exigirem 
melhores condições de trabalho e a ampliação dos direitos civis e os estudantes insatisfeitos com o sistema 
educacional.
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64. Incorreto. A revolta de maio de 1968 culturalmente não ficou limitada a França. No brasil por exemplo Caetano 
Veloso vai compor É proibido, proibir, música de protesto ao regime militar.

Resposta: 02 + 08 + 64 = 74

01. Incorreto. A economia de mercado age com a finalidade da obtenção de lucro, e nesse aspecto não há 
qualquer aspecto de moralidade envolvido quanto à questão ambiental por observar a extração de recursos 
naturais como algo voltado para o desenvolvimento e o progresso dos envolvidos. Do mesmo modo os mo-
delos desenvolvimentistas socialistas causaram impactos deletérios ao meio ambiente, como, por exemplo, 
o desastre de Chernobyl e a seca do Mar de Aral na ex-União Soviética.

02. Correto.
04. Incorreto. A ética kantiana é uma ética prescritiva, ou seja, ela é uma ética do dever, no qual o indivíduo deve 

agir por convicção.
08. Correto.
16. Incorreto. Uma das grandes características do capitalismo é a sua forma de desenvolvimento a partir da 

desigualdade entre os povos e consequentemente das nações.
32. Incorreto. Para a ética kantiana é imprescindível que o indivíduo siga a regra estabelecida. Qualquer ação 

fora do estipulado deve ser justificada racionalmente com a finalidade de transformar essa justificativa em 
um Imperativo Categórico, algo que pode não acontecer, ou seja, a aceitação de tal justificativa.

64. Correto.


