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QUESTÃO 1 
a) 
Os candidatos deveriam apresentar uma característica política e uma característica religiosa da península arábica 
pré-islâmica. No aspecto político, observam-se a fragmentação territorial e a dispersão em diferentes tribos, o 
que não contribuía para o desenvolvimento de um sistema político unificado. Como característica religiosa 
poderia ser apontada a diversidade religiosa, considerando-se a pluralidade das tribos e de suas práticas 
religiosas, havendo religiões politeístas e monoteístas, como, por exemplo, o judaísmo, que era praticado na 
região. 
 
b) 
A fé e o conhecimento científico não eram, por princípio, opostos no mundo islâmico do período em questão. 
Dessa forma, os islâmicos foram responsáveis por importantes contribuições nos campos da medicina, 
matemática, astronomia e filosofia e promoveram o trânsito cultural entre o Oriente, o norte da África e a 
Europa. 
 
 

QUESTÃO 2 
a) 
A partir do texto é possível compreender que embora tenha diminuído o processo de mineração, a diversificação 
econômica era uma realidade na região de Minas. O crescimento populacional e o surgimento de vilas e cidades 
criaram uma dinâmica própria na qual havia outras formas de sobrevivência econômica, como por exemplo, 
dedicar-se à pecuária e à agricultura. 
 
b) 
Os tropeiros foram importantes para a abertura de rotas comerciais e para estabelecer a comunicação entre 
diferentes regiões. No aspecto político, observa-se que os tropeiros celebravam alianças familiares e políticas, 
contribuíam para a circulação de ideias e davam a dimensão da importância da região Sudeste após a 
transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. 
 
 

QUESTÃO 3 
a) 
A resposta deveria identificar que a proposta de abolição da escravidão deveria ser acompanhada de outras 
medidas como a distribuição de terras e a possibilidade de tornar os ex-ecravos em pequenos produtores. Tais 
propostas foram consideradas radicais por contrariar os interesses dos grandes proprietários de terras e por 
promover mudança nas relações sociais e econômicas dos ex-escravos. 
 
b) 
Entre as respostas possíveis estavam as que indicavam um processo institucional adotado pelo Império e outro, 
ainda mais radical, que propunha ações diretas de libertação de escravos. No primeiro caso, incluem-se o 
modelo da via política liderada pela elite e um processo legislativo gradual, como a Lei Eusébio de Queirós 
(1850), que pôs fim ao tráfico negreiro, a Lei do Ventre Livre (1871), a Lei dos Sexagenários (1885) e a Lei Áurea 
(1888). No segundo caso, as propostas de fuga de escravos, como as realizadas pelos caifazes. 
 
 

QUESTÃO 4 
a) 
A obra de Pablo Picasso é marcada pelo uso de contrastes, pela representação de corpos retorcidos e 
desmembrados. As referências à destruição e à dor são representadas em formas decompostas e com ausência 
de perspectiva, utilizadas pelo cubismo. 
 
b) 
O ideário fascista de dizimação total dos adversários é uma das críticas feitas por Picasso ao franquismo. A 
brutalidade do ataque a Guernica é representada por corpos fragmentados e por outras referências à 
perseguição contra republicanos, comunistas e a princípios liberais no contexto da Guerra Civil espanhola.    
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QUESTÃO 5 
a) 
Entre os objetivos oficiais para a construção de Brasília estão a promoção da integração nacional, a correção de 
desequilíbrios regionais, questões estratégicas e de segurança. A construção também simbolizou o intuito de JK 
de sintetizar na construção da nova capital a modernização do país representada por seu Plano de Metas.   
 
b) 
Os candidatos deveriam explicitar que a perpetuação da desigualdade social, o caráter excludente e hierárquico 
do plano urbano e a não incorporação de grandes contingentes de trabalhadores no Plano Piloto são alguns dos 
indícios do fracasso da construção da cidade como símbolo de um futuro mais igualitário para o Brasil. 
 
 

QUESTÃO 6 
a) 
As enfermidades como sífilis e AIDS foram associadas, em diferentes momentos históricos, a grupos que 
estavam na “periferia” do mundo, de acordo com uma visão eurocêntrica. Dessa forma, as doenças foram 
atribuídas a grupos nas Américas e na África, reforçando-se um argumento da inferioridade desses grupos e 
propagando-se preconceitos racistas, xenofóbicos e religiosos contra indígenas e negros. 
 
b) 
A transição política foi caracterizada pela redemocratização, pela pressão popular pelo fim da ditadura militar e 
o restabelecimento de eleições diretas para presidente. A Constituição de 1988, por exemplo, representou a 
expectativa da sociedade brasileira de remover o entulho autoritário da ditadura e assegurar a conquista de 
novos direitos civis, políticos e sociais.   
 


