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Questão 31 

Gabarito: b 

Comentário: questão de Antiguidade Oriental. 

(A) Errada. Os assírios tiveram um dos maiores exércitos da Antiguidade. O destaque comercial 

foi dos fenícios. 

(B) Correta. No reino de Cuxe, a riqueza dos túmulos das rainhas em Kurru e em Nuri atesta a 

proeminência das mulheres na sociedade cuxita. 

(C) Errada. No chamado período do Médio Impérío, hicsos e hebreus entraram no Egito. No 

Novo Império chegaram assírios, no  Baixo Império, o Egito caiu no domínio persa. 

(D) Errada. Os meroítas construíram mais pirâmides do que os faraós egípcios. Adotaram o 

culto às divindades egípcias. 

(E) Errada. A base econômica hebraica era o pastoreio. 

Questão 32 

Gabarito: e 

Comentário: questão sobre Idade Média. 

Todas as afirmações estão corretas. Na transição para a Modernidade, o Renascimento 

valorizou a Antiguidade Clássica, menosprezando o medievo pelo monopólio cultural da Igreja 

Cristã. No século XIX, o Romantismo, crítico da Antiguidade, fez um resgate histórico. 

Questão 33 

Gabarito: d 

Comentário: questão sobre Império Colonial Português. 

(A) Errada. No século XVI, o destaque econômico era o açúcar. 

(B) A Santa Sé delegava aos monarcas católicos a administração e organização da Igreja 

Católica em seus domínios conquistados e por conquistar. A criação do Governo Geral não está 

inserida na delegação religiosa. 

(C) Errada. O trabalho escravo não estava restrito ao campo. 

(D) Correta. Numa globalização comercial, o sentimento autonomista nas colônias portuguesas 

contrastava com as restrições mercantistas, impostas aos colonos. 

(E) Errada. O controle português na África foi afetado pelo fim do fascismo (Salazarismo), com 

a Revolução dos Cravos (1974). 

Questão 34 



Gabarito: c 

Comentário: questão sobre confronto indígena X luso- espanhol. 

A afirmação I está errada. A Paz de Iperoig, de 1563, é um exemplo de aproximação entre 

portugueses e tamoios, os quais tinham apoiado os franceses na primeira invasão (1555). 

A afirmação II está errada. Tupac Amaru II foi preso e julgado pelas autoridades 

metropolitanas. Servindo de exemplo para as demais populações indígenas, Tupac teve a 

língua cortada e teve seu corpo arrastado por uma tropa de cavalos. Depois do episódio, 

outras lutas sangrentas resultaram na execução de 80 mil rebeldes. 

A afirmação II está correta. Os Sete Povos não aceitaram o Tratado de Madri, o qual entregava 

a área para os portugueses, em troca da Colônia do Sacramento. 

Questão 35 

Gabarito: b 

Comentário: questão sobre Iluminismo. 

(A) Errada. Os iluministas não eram ateus, porém, eles acreditavam que o homem chegaria a 

Deus por meio da razão. Acreditavam na disseminação do conhecimento, como forma de 

enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. 

(B) Correta. O Enciclopedismo questionou os poderes absolutistas dos governos, pregando 

assim maiores liberdades individuais e políticas.  

(C) Errada. A propaganda nacionalista ocorre depois, com as Ondas Revolucionárias do século 

XIX: 1820, 1830 e 1848. 

(D) Errada. Criticavam o conhecimento sob controle da Igreja Católica, embora não fossem 

contra a crença em Deus. 

(E) Errada. O Iluminismo criticou o Mercantilismo, com destaque para a intervenção estatal. 

Defendia a liberdade econômica (câmbio, contrato, comércio...). 

Questão 36 

Gabarito: Alternativa C. 

Comentário:  A segunda afirmação é falsa, pois os tratados citados envolvendo Brasil e 

Inglaterra, que tratavam do fim do tráfico negreiro, não existiram. A terceira afirmativa 

também é falsa, pois as citadas revoltas regenciais só ocorreram após o fim do 1º reinado, na 

década de 1830. As demais afirmações são verdadeiras. 

 

Questão 37 

Gabarito: Alternativa D. 

Comentário: A afirmação III é falsa, pois as últimas colônias de Portugal no continente africano 

se tornaram independentes na década de 1970. As demais afirmações são verdadeiras. 

Questão 38 



Gabarito: Alternativa B 

Comentário: A segunda afirmação é falsa, pois mesmo durante o período imperial a Escravidão 

era aceita pela elite brasileira, que usava inclusive o Cristianismo e o Liberalismo muitas vezes 

pra justifica-la. As demais afirmações são verdadeiras. 

 

Questão 39 

Gabarito: Alternativa A. 

Comentário: A alternativa A é correta, pois ao chegarem ao país os imigrantes europeus 

traziam ideologias revolucionárias e/ou contestatórias que contribuíram muito para o 

fortalecimento do movimento operário. A alternativa B é errada, pois as greves mencionadas 

não foram organizadas por sindicatos patronais. A alternativa C também é errada, pois as 

greves não eram uma resposta contra a política do “café com leite”, mas sim contra os baixos 

salários e a ausência de uma legislação trabalhista no país. A alternativa D também é errada, 

pois o movimento em questão não tratava da abolição, já que a Lei Áura havia sido aprovada 

ainda no fim do Império. A alternativa E também é errada pois os operários não trabalhavam 

em fazendas de café no interior, mas sim em fábricas das grandes cidade, como São Paulo. 

 

Questão 40 

Gabarito: Alternativa C. 

Comentário: A primeira afirmação é falsa, pois os EUA não entraram na 1º Guerra Mundial 

para reforçar o bloco capitalista, tendo em vista que a Guerra Fria só começaria décadas 

depois, de modo que os dois blocos em disputa eram capitalistas. A última afirmação também 

é falsa, pois a participação dos EUA ocorreu para além do Oceano Pacífico, com decisivas 

operações também na Europa e no Oceano Atlântico. As demais afirmações são verdadeiras. 

 

Questão 41 

Gabarito: B  

Comentário: questão sobre história do movimento feminino  

(A) Falso. Com a Proclamação da República, em 1889, manteve-se a exclusão das mulheres da 

vide política do país, fato que mudaria apenas com o código eleitoral de 1932, que garantia o 

direito ao voto feminino.   

(B) Verdadeiro. Apesar de exercerem as mesmas tarefas e terem a mesma carga de trabalho dos 

homens – além de ter sob sua responsabilidade o trabalho doméstico -, as mulheres recebiam 

salários inferiores aos dos homens, o que impulsionou as reivindicações de militantes operárias 

pela equidade.  

(C) Falso. A atuação de mulheres durante o contexto da Ditadura Civil-Militar foi, naturalmente, 

ampla e diversificada. Podemos destacar a atuação de mulheres na organização da Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade, que apoiou o golpe de 1964 e a atuação combativa de 

mulheres contra a Ditadura, como Lúcia Regina Martins, Telma Regina Correia e Elza Monnerat.  



(D) Falso. Embora a Assembleia Constituinte, responsável pela Carta Magna de 1988, tenha 

apresentado uma enorme desproporção (as mulheres eram apenas 5% da constituinte)  

(E) Falsa. Afirmativa completamente absurda, a luta de mulheres negras no Brasil se inicia a 

partir da sua própria chegada, como escravizadas que resistiam ao brutal sistema escravista. Um 

exemplo dessa resistência encontramos em Luísa Mahin, uma destacada liderança da Revolta 

dos Malês, de 1835. 

 

Questão 42 

Gabarito: E.  

Comentário:  Questão sobre a história da Saúde no Brasil   

(A) Falso. Os projetos de saneamento e modernização de cidades brasileiras, no contexto da 

Primeira República, tiveram profundo amparo na produção científica do período, em que pese 

sua aplicação autoritária. Como exemplo, lembrar da Revolta da Vacina (1904) e da atuação do 

médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista Oswaldo Cruz.   

(B) Falso. A Revolta da Vacina foi um movimento contra a obrigatoriedade da Vacina contra a 

Varíola.   

(C) Falso. A Gripe Espanhola atingiu duramente o Brasil e, assim como aconteceu durante a 

expansão do Covid-19, deu margem ao surgimento de discursos anticientíficos e curas 

milagrosas. A vacina só seria desenvolvida na década de 30, enquanto a pandemia tenha 

ocorrido entre 1918 e 1920.   

(D) Falso. Desinformação, difusão de fake News, discursos anticientíficos e posturas que 

contribuíram para a morte de milhares de brasileiros não estão restritos à Primeira República.  

(E) Verdadeiro. A criação do SUS está diretamente relacionada à Carta Constitucional de 1988, 

que estabelecia que a saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos e deve ser 

assegurada pelo Estado.  

Questão 43 

Gabarito: A 

Comentário: Questão sobre o Governo João Goulart e o Golpe militar.  

As duas últimas alternativas são falsas. Embora efetivamente o Golpe de 64 tenha sido resultado 

de uma articulação das Forças Armadas e dos EUA, o movimento contou com apoio das elites 

civis no Brasil, como grandes industriais, políticos conservadores e setores da imprensa. A última 

afirmativa é falsa pois a Campanha da Legalidade foi um movimento deflagrado 1961, 

defendendo a posse de João Goulart no contexto de renúncia de Jânio Quadros.  

Questão 44 

Gabarito: A 

Comentário: Questão sobre Guerra Fria e Atualidades 

 



A Segunda alternativa está incorreta, pois a União Soviética participou ativamente da Guerra do 

Afeganistão, na década de 70, buscando manter sua zona de influência na região. A última 

alternativa também é incorreta, já que grupo  fundamentalistas se mantiveram no território 

afegão, inclusive com a retomada do poder por parte dos talibãs em 2021.  

Questão 45 

Gabarito: D 

Comentário: Questão sobre Brasil Império  

 

Apenas a alternativa II é falsa. O quadro, pintado em 1888 por Pedro Américo, não retrata de 

forma verossímil os acontecimentos do 7 de setembro. Ao contrário, a pintura romantiza o 

contexto da independência, buscando estabelecer uma narrativa heroica das ações de D. Pedro 

II e uma memória positiva do período imperial brasileiro.    


