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8. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas.
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10. ATENÇÃO: Não rabisque nem faça anotações sobre o código de barras da Folha de Respostas. Mantenha-o “limpo” para
leitura óptica eficiente e segura.
11. Se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no “Rascunho para Anotação das
Respostas” (nesta folha, abaixo) e destaque-o na linha pontilhada, para recebê-lo hoje, ao término da prova, no horário das
13h15min às 13h30min, mediante apresentação do documento de identificação. Após esse período o “Rascunho para
Anotação das Respostas” não será devolvido.
12. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Respostas e o Rascunho para
Anotação das Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá implicar a anulação da sua prova.
14. São de responsabilidade única do candidato a leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões e na
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RASCUNHO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS – PROVA 3 – VERÃO 2016
N.o DE ORDEM:

NOME:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

UEM – Comissão Central do Vestibular Unificado

GABARITO 1

HISTÓRIA

Questão 03 ———————————————————

Questão 01 ———————————————————

No século XVIII ocorreram diversas mudanças que se
manifestaram na economia, na política e também no campo social.
Especialmente na Europa, sobretudo na Inglaterra, vivia-se um
momento de forte desenvolvimento econômico e tecnológico que
se convencionou chamar de Revolução Industrial. Sobre esta
revolução, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

Sobre o período regencial brasileiro (1831-1840), é correto
afirmar que:
01) Os regentes tinham as atribuições do poder executivo, mas
não as do Poder Moderador, que eram exclusivas do
imperador.
02) Ao longo do período regencial, ocorreram diversas
rebeliões contra a ordem vigente, tais como a Cabanagem,
a Balaiada, a Revolta dos Malês e a Revolução
Farroupilha.
04) O Ato Adicional de 1834 modificou a Constituição de
1824 com o objetivo de acabar com a autonomia das
províncias e dissolver as Assembleias Provinciais.
08) Em 1831 foi formada a guarda nacional que tinha como
missão garantir a segurança dos municípios e as fronteiras
do país.
16) Durante o período regencial foi assinado o Convênio de
Taubaté, para a construção da estrada de ferro entre Rio de
Janeiro e São Paulo.

Questão 02 ———————————————————
Sobre a República Romana, na Antiguidade Clássica, assinale
o que for correto.

01) Inicialmente, ocorreu na Inglaterra por diversos fatores,
entre os quais a riqueza do seu solo (ferro, carvão etc.), os
cercamentos (“enclousures”), a Revolução Gloriosa.
02) A rotina de trabalho dos operários das fábricas era de oito
horas diárias e os ambientes onde as atividades se
realizavam eram asseados e organizados. Os trabalhadores
eram amparados por direitos trabalhistas como férias, horas
extras e descanso semanal remunerado.
04) A utilização dos trabalhos feminino e infantil era uma das
opções empregadas pelos industriais com o objetivo de
baratear os custos de produção das mercadorias, uma vez
que os salários pagos eram bem menores que os dos
homens.
08) Na era industrial, houve o parcelamento e a divisão do
trabalho. O trabalhador perdeu a visão global do processo
de produção, passando a ser o responsável por apenas uma
parte do ciclo produtivo de uma mercadoria.
16) Na cidade, os bairros proletários eram bem organizados e
se destacavam por alamedas largas e funcionais e por
infraestrutura com redes de esgoto, de energia e de água
tratada.

01) O órgão máximo de poder na estrutura política republicana
era o Senado, que exercia as funções legislativas,
controlava a administração, as finanças e tinha poderes
para declarar guerras.
02) No sistema político republicano, os magistrados, em geral
patrícios, administravam a República e se dividiam nos
seguintes grupos: cônsules, pretores, censores questores,
edis.
04) Na Roma Antiga, as assembleias eram divididas em
Assembleia Centuriata (convocada pelo cônsul, que
consistia em uma reunião do exército, dividido em grupos
de cem homens, centúrias, formadas por patrícios e
plebeus) e em Assembleia Tribunícia (formada por trinta e
cinco tribos existentes em Roma, constituídas por patrícios
e plebeus). Esta última participava da votação das leis.
08) As relações políticas entre patrícios e plebeus eram
marcadas por harmonia e equilíbrio, uma vez que as
necessidades dos plebeus eram atendidas pelos
representantes dos grupos sociais dominantes, sem que
houvesse a necessidade de realizar algum tipo de pressão
social.
16) As Guerras Púnicas foram revoltas sociais realizadas pelos
escravos e gladiadores contra a dominação romana na
cidade de Spartacus.
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Questão 04 ———————————————————

Questão 05 ———————————————————

A influência dos imigrantes na cultura do Brasil pode ser
identificada no comércio, na educação, no setor industrial e no
campo. Nas cidades ou no meio rural, encontramos traços da
imigração. No Paraná, a situação não é diferente. Ao longo da
sua história, o estado recebeu imigrantes de várias etnias, o que
contribuiu para a formação de uma sociedade com cultura e
tradições diversas. Sobre a imigração no Paraná, assinale o que
for correto.

Sobre a urbanização e o processo de desenvolvimento
industrial no Paraná contemporâneo, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).

01) Os imigrantes vieram sob a condição de trabalhadores
urbanos. O principal objetivo era estimular o
desenvolvimento industrial dos centros urbanos
paranaenses que começava a despontar no século XIX.
02) No final da primeira metade do século XIX, o médico
francês Jean Maurice Faivre fundou a colônia Tereza
Cristina, próximo ao rio Ivaí. Esta colônia era formada por
franceses e adotou os princípios do socialismo utópico,
mas não conseguiu se desenvolver e fracassou.
04) Adolpho Lamenha Lins, presidente da Província do Paraná
na segunda metade do século XIX, era um político que
possuía traços xenófobos e, por isso, era contra a imigração
estrangeira para o Paraná por entender que os imigrantes
poderiam criar problemas sociais para a Província.
08) As dificuldades encontradas pelos imigrantes em terras
paranaenses levaram muitos colonos a abandonar a
Província. A falta de apoio sistemático aos colonos e a
ausência de infraestrurura básica causaram um impacto
negativo na imigração, que passou por uma crise no final
da década de 1870 e início da de 1880.
16) O Brasil recebeu milhares de imigrantes japoneses no
começo do século XX, que se dirigiram sobretudo para São
Paulo e o Paraná. No Paraná, além de se dedicarem às
lavouras de café, empenharam-se na piscicultura, no
cultivo de hortaliças, na fruticultura e na introdução da
criação do bicho-da-seda no estado.

01) A expansão da malha rodoviária do estado se concentrou
na região leste e atendeu Curitiba e região metropolitana. O
resultado dessa expansão foi o escoamento mais rápido de
diversas mercadorias e da produção agrícola da capital
paranaense para o porto de Paranaguá.
02) As iniciativas de financiamento da Companhia de
Desenvolvimento Econômico do Paraná (Codepar), criada
na década de 1960 pelo governo do estado, voltaram-se
para a criação de uma infraestrutura propícia à
industrialização, à energia e aos transportes.
04) Na década de 1960, as elites paranaenses elaboraram um
efetivo projeto de desenvolvimento econômico baseado na
industrialização. Esse interesse pela industrialização se deu
no momento em que o estado se convertia no maior
exportador de café do Brasil.
08) Na década de 1950 foi fundada a Companhia Paranaense
de Energia Elétrica (Copel) que, mais tarde, teve o nome
alterado para Companhia Paranaense de Energia, porém
manteve a mesma sigla.
16) Na década de 1970, com a criação do Banco de
Desenvolvimento do Estado do Paraná (Badep),
etabeleceu-se uma política de financiamento industrial
mais agressiva, que objetivava competir, de forma direta,
com o setor industrial de São Paulo.

Questão 06 ———————————————————
Sobre as eleições presidenciais de 1989 e o governo Collor,
assinale o que for correto.
01) Fernando Collor de Mello disputou o segundo turno das
eleições com Luiz Inácio Lula da Silva. Collor, durante a
sua campanha, defendeu a bandeira do anticomunismo e
associou Lula à desapropriação de imóveis e ao confisco
das cadernetas de poupança.
02) Logo após tomar posse, em março de 1990, Collor e sua
equipe da área econômica anunciaram ao país um plano para
combater a escalada inflacionária: o Plano Brasil Novo, que
ficou conhecido como Plano Collor. Este plano confiscava
parte do dinheiro das contas-correntes, das aplicações
financeiras e das cadernetas de poupança; congelava salários
e aumentava tarifas dos serviços públicos.
04) O Plano Collor trouxe segurança social ao país, pois
estancou a crise econômica, favoreceu constantes reajustes
salariais e não houve aumento de impostos.
08) Durante o governo Collor foi instalada uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar denúncias de
corrupção. As investigações revelaram um esquema de
corrupção que envolvia o presidente da República e o seu
ex-tesoureiro de campanha, Paulo César Farias.
16) A sociedade brasileira se organizou e saiu às ruas para
protestar contra o governo. Os estudantes pintaram o rosto,
os chamados “caras-pintadas”, e convocaram a população
para aderir às manifestações políticas com as palavras de
ordem: “Fora Collor” e “Impeachment já!”.
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Questão 07 ———————————————————

Questão 09 ———————————————————

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o mundo vivia o
período da Guerra Fria e se bipolarizava entre Estados Unidos
e União Soviética. Nesse contexto, no ano de 1950 iniciou-se a
Guerra da Coreia. Sobre esta guerra e a situação atual das
Coreias do Norte e do Sul, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).

O Primeiro Reinado se iniciou com a Proclamação da
Independência, em 1822, que garantiu ao Brasil autonomia em
relação a Portugal. Essa fase da história política do Brasil
imperial se estendeu até 1831, quando teve início o período
regencial. Sobre o Primeiro Reinado, assinale o que for correto.

01) Com o fim da Segunda Guerra Mundial, após a derrota do
Eixo, a Coreia, até então ocupada pelo Japão, foi dividida
entre norte-americanos e soviéticos: a República da Coreia,
ao sul, ficou sob influência dos Estados Unidos, e a
República Popular Democrática da Coreia, ao norte, sob
influência da União Soviética.
02) Incentivados pela vitória dos comunistas de Mao Tsé-tung
na China, em 1949, e alegando a violação de suas
fronteiras, os coreanos do norte invadiram o sul, em 1950,
dando início à guerra.
04) No ano de 1953 foi assinado o Armistício de Pan Munjon,
colocando fim à guerra e confirmando a divisão da Coreia
entre norte, comunista, e sul, capitalista.
08) Com o término da Guerra Fria, o governo da Coreia do
Norte praticou uma política que oscilou entre
aproximações e distanciamentos em relação ao mundo
capitalista, incluindo os Estados Unidos e a Coreia do Sul.
16) A Coreia do Sul, após a Guerra, manteve sua condição de país
com fortes tradições agrícolas, o que lhe conferiu uma
situação econômica semelhante à vivida pela Coreia do Norte.

01) O projeto constitucional que se originou dos trabalhos da
Assembleia Constituinte de 1823, dissolvida por D. Pedro I
no mesmo ano, estabelecia o critério censitário para o
direito ao voto, que exigia renda anual equivalente a 150
alqueires de farinha de mandioca.
02) A constituição de 1824 estabeleceu uma divisão políticoadministrativa do território brasileiro em estados federados
e a centralização do governo em um único poder, o
moderador.
04) A Confederação do Equador foi a união das províncias
insurgentes, localizadas próximas à linha do Equador, que
estavam descontentes com os rumos políticos tomados pelo
governo imperial e com a situação econômica, marcada por
crises como a do açúcar, a do algodão e pelos crescentes
impostos cobrados pelo governo central.
08) O desempenho econômico durante esse período apresentou
índices expressivos, pois a demanda por produtos agrícolas
por parte dos países europeus era elevada. Com isso, a
balança comercial do Brasil estava equilibrada.
16) Alguns jornalistas como Líbero Badaró e Evaristo da Veiga
representaram uma relevante fonte de apoio para o governo de
D. Pedro I, uma vez que elogiavam o seu estilo de governar,
bem como seu relacionamento político com as províncias.

Questão 08 ———————————————————
Sobre o movimento cultural, intelectual e científico que
ocorreu na Europa do século XIV ao século XVI, e que ficou
conhecido como Renascimento, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01) A sociedade europeia, durante esse período, experimentou
um pequeno crescimento urbano e as poucas cidades que
existiam não possuíam relevância comercial, uma vez que
o comércio estava em declínio e a burguesia enfraquecida
economicamente.
02) A mentalidade dos intelectuais ligados ao Renascimento
baseou-se na formulação de princípios pautados pelo
humanismo ou antropocentrismo, segundo o qual o homem
“era a medida de todas as coisas”; pelo racionalismo, que
sustentava que a razão era fundamental para a explicação do
mundo; e pelo individualismo, que reconhecia, valorizava e
respeitava as diferenças individuais dos homens livres.
04) Dentre os expoentes renascentistas, destacaram-se James
Watt, criador da Teoria da Relatividade; Isaac Newton,
criador da Teoria Heliocêntrica; e Albert Einstein,
considerado o pai da Física, o que lhe garantiu destaque e
reconhecimento sociais.
08) Durante essa época, homens ricos conhecidos como mecenas
patrocinavam o trabalho de artistas e de intelectuais
renascentistas. Entre as pessoas que se destacavam como
mecenas estavam banqueiros, monarcas e papas.
16) O hedonismo, forma de pensamento renascentista,
caracterizava-se pela crítica à valorização dos prazeres
terrenos, o que incluía a valorização do corpo, da beleza e da
perfeição.
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Questão 10 ———————————————————

Questão 12 ———————————————————

Sobre o processo de ocupação humana e de desenvolvimento
do litoral paranaense, é correto afirmar que:

Sobre a presença dos jesuítas espanhóis durante o século XVII,
na região do Guairá, que abrangia parte do atual território
paranaense, assinale o que for correto.

01) Os vestígios mais antigos da presença humana no litoral
paranaense são estimados em cerca de 6.500 anos. Foram
encontrados juntos aos sambaquis, que são estruturas
monticulares resultantes de acúmulos artificiais de
conchas, de restos de crustáceos, de peixes e de mamíferos
aquáticos e terrestres. Os vestígios indígenas eram: lâminas
de machado, zoólitos e até esqueletos humanos.
02) Dentre os núcleos de povoamento do litoral, Morretes se
destacou por desempenhar o mais relevante papel
econômico durante o período colonial, uma vez que era
responsável pela atividade oficial referente ao ouro que
havia sido descoberto na região.
04) A região litorânea paranaense foi excluída da primeira
forma de gestão colocada em prática pelos colonizadores
portugueses, que consistia na divisão do território brasileiro
em capitanias hereditárias.
08) Até o final do século XIX, quando houve a abertura da
Estrada da Graciosa, o deslocamento entre o litoral e o
Primeiro Planalto era realizado por caminhos precários,
abertos a partir de antigas picadas indígenas.
16) No litoral, o contato dos indígenas da etnia Guarani com os
europeus foi conturbado, uma vez que ocasionou os
massacres físico e cultural dos índios.

01) As primeiras reduções fundadas pelos padres jesuítas, na
região, foram as de Nossa Senhora de Loreto e de Santo
Inácio Mini, ambas localizadas na margem esquerda do rio
Paranapanema.
02) As reduções eram dirigidas por um missionário jesuíta que
tinha a suprema autoridade no local. Esse líder missionário
era chamado de pai-tuya (pai velho) pelos índios.
04) As reduções tinham uma organização muita parecida com
as vilas portuguesas. Havia uma praça central, onde se
localizava a igreja e as casas ficavam alinhadas de maneira
a formarem quadras, e possuíam uma espécie de área
coberta e contínua, que as ligava entre si.
08) Nas propriedades coletivas (tupã-mbe), chamadas de
propriedades de Deus, o trabalho era coletivo e realizado em
sistema de turnos pelos índios. Os alimentos produzidos
nestas propriedades eram armazenados em depósitos
públicos e depois distribuídos para as famílias indígenas.
16) Os bandeirantes foram os grandes aliados dos jesuítas. Juntos
derrotaram os exércitos espanhol e português (Aliança Iberoamericana), que pretendiam conquistar a região para explorar
os recursos naturais, sobretudo ouro e diamantes.

Questão 11 ———————————————————
No Brasil do final dos anos de 1940 e início da década de 1950,
vivia-se o período chamado de liberal-democrático, no qual
políticas voltadas para o desenvolvimento nacional eram
implementadas e o apelo popular da figura política de Getúlio
Vargas ainda era muito forte. Sobre esse período, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01) O texto da Constituição de 1946 previa uma rotina
democrática para as instituições republicanas, garantia a
liberdade de imprensa e de opinião, reconhecia a
importância dos partidos políticos e ampliava o escopo
democrático da República, incorporando, como eleitores, o
contingente populacional com idade a partir de dezoito anos.
02) A Constituição de 1946 estendeu vários direitos sociais aos
trabalhadores rurais, através de uma legislação trabalhista
moderna e eficiente.
04) O governo do general Eurico Gaspar Dutra, apoiado pelo
PSD-PTB, adotou uma política conflituosa com os Estados
Unidos e intensificou as relações diplomáticas com a União
Soviética.
08) Durante esse período, a defesa do monopólio da exploração
do petróleo pelo Estado havia se transformado em um dos
maiores movimentos de opinião pública da nação. A
Campanha do Petróleo abrigou grupos políticos
heterogêneos, a saber: militares, comunistas, católicos,
trabalhistas. A União Nacional dos Estudantes (UNE)
lançou, inclusive, a palavra de ordem: “O petróleo é
nosso!”.
16) Carlos Lacerda, da UDN, representou um dos principais
porta-vozes de apoio ao governo de Getúlio Vargas, que
regressava ao Palácio do Catete, sede do governo federal,
pelo voto direto popular.

Questão 13 ———————————————————
A respeito da dominação colonial praticada na América
portuguesa, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Nos primeiros anos da colonização, os portugueses
organizaram expedições de reconhecimento do território e
as chamadas expedições guarda-costas, que almejavam
defender a região colonial de ataques inimigos e de outras
nações interessadas em explorar e colonizar a terra.
02) Em 1555, os franceses invadiram o território colonial e
fundaram a França Antártica, uma colônia criada na região
do atual Rio de Janeiro. Os portugueses conseguiram
expulsar os franceses, em 1560, sob a liderança de Mem de
Sá.
04) Mesmo com a introdução da cana-de-açúcar e do tráfico de
africanos escravizados, a exploração do pau-brasil se
manteve lucrativa até o século XIX.
08) O interesse da metrópole portuguesa por suas possessões
coloniais no Brasil ocorreu no momento em que o
comércio de especiarias com as Índias entrava em uma fase
áurea e próspera, o que gerou uma situação financeira
confortável para Portugal.
16) No início dos anos de 1640, Portugal criou o Conselho
Ultramarino, um órgão que objetivou fiscalizar e
uniformizar a administração das colônias portuguesas no
ultramar.
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Questão 14 ———————————————————

Questão 16 ———————————————————

Em 2017 serão comemorados 100 anos de um dos principais
eventos históricos da humanidade: a Revolução Russa. Sobre a
história da União Soviética, assinale o que for correto.

Durante a baixa Idade Média ocorreram várias transformações
que impactaram a sociedade feudal. Sobre este período,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01) Em 1921, o governo bolchevique instituiu a Nova Política
Econômica (NEP). Sob rígido controle político do Estado,
a NEP se caracterizou por ser um planejamento estatal
sobre a economia que combinava princípios socialistas
com elementos capitalistas.
02) Durante o governo de Joseph Stálin, vários de seus
opositores políticos foram eliminados. Esse foi o caso de
Trotski, exilado em 1929, e assassinado em 1940, no
México.
04) Quando Nikita Kruschev assumiu o poder, em 1953,
implementou-se uma política de aproximação com o
Ocidente, a chamada coexistência pacífica. Entre os aliados
do bloco comunista se estabeleceram relações políticoideológicas mais flexíveis como no reconhecimento do
governo de Tito da Iugoslávia. Contudo, essa postura mais
flexível não foi seguida em todos os momentos, uma vez
que as tropas soviéticas sufocaram uma rebelião popular na
Hungria em 1956.
08) Mikhail Gorbatchev enrijeceu as relações políticas com o
Ocidente e intensificou a corrida armamentista existente
entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além disso,
fortaleceu o poder do Partido Comunista e proibiu as
manifestações de forças políticas alternativas.
16) Em 1991, as declarações unilaterais de independência das
repúblicas bálticas, a saber, Estônia, Lituânia e Letônia,
foram rechaçadas pelo governo de Mikhail Gorbatchev.

01) Ocorreu um gradativo aumento demográfico que exigiu a
expansão das áreas cultivadas, a ampliação da produção e o
desenvolvimento mais intenso do comércio.
02) Houve a expansão germânica para o leste, conhecida como
Drangnasch osten, em que os cavaleiros alemães, sob o
pretexto da propagação do cristianismo, marcharam para o
Oriente, subjugando a região dos países bálticos.
04) Os navegadores portugueses e holandeses realizaram
seguidas expedições ao Brasil para a busca de ouro e de
pau-brasil.
08) A revolução científica, liderada por Kleper, Copérnico e
Newton fortaleceu o poder dos senhores feudais e da Igreja
Católica.
16) A força animal passou a ser explorada com mais eficácia
por nobres e servos com a difusão do uso da charrua, das
ferraduras e de acessórios como o peitoral para cavalos e a
canga para os bois.

Questão 15 ———————————————————
Após os ataques aos edifícios do World Trade Center, em Nova
Yorque, ocorridos no dia 11 de setembro de 2001, os Estados
Unidos adotaram várias ações para combater o terrorismo.
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Os Estados Unidos adotaram uma ofensiva ideológica e
militar conhecida como “guerra ao terror” que consistia em
ataques preventivos contra países considerados terroristas,
independentemente do apoio ou da autorização da
Organização das Nações Unidas (ONU).
02) A operação conhecida como “Tempestade no Deserto” foi
a ação mais eficaz para o combate do terrorismo
internacional.
04) O presidente George W. Bush lançou o Patriot Act, um
pacote de medidas de segurança que estabelecia o aumento
de vigilância em portos, aeroportos, locais públicos, bem
como o direito de violar correspondências, conversas
telefônicas e e-mails, sem autorização judicial.
08) Os Estados Unidos invadiram o Iraque, em 2003, com a
justificativa de que este país apoiava o terrorismo islâmico
e ocultava armas de destruição em massa.
16) Os Estados Unidos invadiram a baía de Guantânamo, em
Cuba, com o objetivo de construir um presídio para
encarcerar os terroristas julgados e condenados pela justiça
americana.
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Questão 17 ———————————————————
Sobre o expansionismo ibérico, no século XV, é correto
afirmar que:
01) Portugal foi pioneiro na expansão ultramarina, pois tinha
um grupo mercantil forte e enriquecido que dominava a
tecnologia náutica.
02) Calicute, no Marrocos, foi a primeira cidade conquistada
pelos portugueses na África.
04) Na Espanha e em Portugal, as viagens ultramarinas eram
organizadas pelos governos e por companhias de comércio
com o objetivo de obter metais preciosos e produtos
orientais, particularmente as especiarias. Essa política ficou
conhecida como metalismo ou bulionismo.
08) São características comuns das práticas mercantilistas
adotadas pelos países europeus a intervenção do estado na
economia, a busca da balança comercial favorável, o
metalismo e a proteção alfandegária, visando o
fortalecimento do estado e o aumento da riqueza nacional.
16) A Igreja Católica se pronunciou contra a expansão
ultramarina, pois não julgava correto a catequização dos
povos conquistados.

GABARITO 1

Questão 18 ———————————————————

Questão 20 ———————————————————

Sobre a história da África, nos séculos XIX e XX, é correto
afirmar que:

Sobre os diversos movimentos revolucionários na América
Latina, é correto afirmar que:

01) No final do século XIX, o Congo passou a ser propriedade
pessoal do rei da Bélgica, Leopoldo II, que instituiu um
regime voltado para a exploração das riquezas naturais e de
forte repressão à população local.
02) Angola, antiga colônia de Portugal, foi o único país da
África que teve um processo de independência pacífico e
sem conflitos internos.
04) A Conferência Afro-Asiática, realizada na cidade de
Bandung (Indonésia), reuniu os países da África e da Ásia
recém-emancipados, que criaram o Movimento dos Países
Não-Alinhados para lutar contra o colonialismo, a
segregação racial e pela autodeterminação dos povos.
08) O Pan-Africanismo foi um movimento cultural que surgiu
na segunda metade do século XIX e que defendia a raça
como elemento unificador dos povos africanos.
16) O regime do Apartheid, na África do Sul, estabeleceu uma
abrangente e rigorosa segregação racial que impedia o
acesso à propriedade para a população negra e que
delimitava áreas residenciais para negros e brancos.

01) A Aliança para o Progresso foi um plano político
organizado por Cuba e pela União Soviética para implantar
o socialismo na América Latina.
02) A Revolução Cubana de 1959 representou um marco na
história da América Latina e influenciou outros
movimentos revolucionários na região, como na Nicarágua,
em El Salvador e em Honduras.
04) Em 1962, os Estados Unidos decretaram o bloqueio
econômico a Cuba, que também foi expulsa da
Organização dos Estados Americanos (OEA).
08) A Frente Sandinista de Libertação Nacional, de inspiração
socialista, tomou o poder na Nicarágua em 1979, adotando
um programa de reforma agrária e um intenso esforço para
melhorar o setor da saúde e da educação.
16) O Sendero Luminoso foi uma guerrilha de base rural que
tinha como objetivo criar um Estado soberano indígena no
Peru.

Questão 19 ———————————————————
A civilização indiana é uma das mais antigas da história da
humanidade. No vale do rio Indo, estabeleceram-se algumas
das principais civilizações antigas da Índia. Sobre essas
civilizações, é correto afirmar que:
01) A civilização harapense surgiu por volta de 2.800 a.C. no
vale do rio Indo (atual Paquistão), e desenvolveu um
sistema de agricultura irrigada semelhante aos utilizados
pelos povos egípcios e mesopotâmicos.
02) Os harapenses se destacavam na produção de artesanatos
fabricados com ouro, prata, bronze, marfim e predras
preciosas.
04) Os povos arameus habitaram o vale do rio Indo entre os
séculos XII e X a.C., período em que estiveram em
permanente guerra contra a civilização védica.
08) Os hinos védicos são os principais documentos existentes
para o estudo da civilização ariana. Esses hinos eram
transmitidos oralmente de geração para geração até serem
transcritos por volta do século VI a.C.
16) Os árias ou os povos arianos tinham uma religião
monoteísta e cultuavam o Amon-Rá (Deus Sol).

GABARITO 1
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