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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
história
QUESTÃO 1: Resposta C
A principal limitação instituída pela Constituição era aquela imposta ao voto dos analfabetos. Militares de baixa
patente e membros do baixo clero também sofriam restrições ao voto segundo a lei. A exclusão das mulheres
não é explícita no texto constitucional, mas os costumes sociais daquele momento político as alijava de participação na vida política pública e tradicional.
As demais opções são inadequadas, uma vez que durante a República o voto se tornou obrigatório na Era
Vargas. A Constituição de 1891 acabou com o voto censitário, que foi substituído pelo voto universal com restrições; o voto militar sofria limitações; e as restrições eram amplas afastando a maior parte dos brasileiros de
quaisquer processos políticos decisórios.
Nível de dificuldade: fácil
QUESTÃO 2: Resposta A
O voto de cabresto se valia da coerção física, moral e psicológica. Nem sempre a violência era exercida, mas
nem por isso deixava de fazer parte do cotidiano político da Primeira República. Essa era uma das estratégias
de manutenção do status quo.
As demais opções são incorretas, uma vez que o trabalho escravo já havia sido abolido próximo ao fim da
monarquia, as leis trabalhistas só chegariam ao campo nos anos 1960 – e sequer tinham sido estabelecidas de
maneira ampla na cidade durante a República Velha –, as restrições com relação ao acesso à terra foram estabelecidas ainda no regime político anterior com a Lei de Terras (1850) e, por fim, a Revolta da Vacina, apesar de
reprimida pelo uso da força, tratava-se de uma manifestação urbana.
Nível de dificuldade: fácil
QUESTÃO 3: Resposta E
A opção E, é a correta, exigindo do estudante a capacidade de conectar as questões sociais do passado e do
presente, exercitando um olhar crítico e comparativo. Em momento algum se deve aproximar o cangaço do
tráfico de drogas, mas, sim, perceber os efeitos sociais da exclusão.
A comparação não deve ser feita com as outras opções, pois em nenhum dos casos os adeptos devem ser
considerados doentes ou a realidade pode ser estabelecida como incontornável. A origem social abastada se
apresenta como característica predominante dos grupos que aderem às práticas de banditismo. A seca não
corresponde às questões predominantemente urbanas motivadoras do tráfico e, ainda, a geração de empregos,
ou a falta dela, não exerce influência sobre a vida no campo durante a Primeira República.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 4: Resposta D
A antropofagia cultural, proposta por Oswald de Andrade, negava a xenofobia cultural. Propunha a arte brasileira independente, mas não alienada das influências externas. Rompia com correntes mais restritivas dentro
do Modernismo e avessas a influências externas, sem com isso pretender isolar-se.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 5: Resposta B
A Rússia pré-revolucionária era predominantemente rural. Havia resquícios das relações feudais e as relações
capitalistas eram presentes principalmente no ambiente urbano. O czarismo também contribuía para o ambiente arcaico com suas tradições devedoras ao Antigo Regime. E a classe operária, apesar de representar o grupo
social fundamental do processo revolucionário, não era majoritária.
Nível de dificuldade: difícil
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QUESTÃO 6: Resposta D
O meio-técnico-científico-informacional é o conceito utilizado para sintetizar a forma como o espaço geográfico
é organizado atualmente. Esse conceito, muito difundido pelo geógrafo Milton Santos, corresponde ao estágio
do espaço geográfico global, pós-terceira Revolução Industrial, onde as redes de informação se disseminaram
por todo o mundo. O advento da internet e a globalização são as principais marcas desse meio-técnico-científico-informacional.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 7: Resposta C
A imagem mostra uma das principais características da Guerra Fria, a corrida armamentista. Os investimentos
em armamentos eram tão maciços, que geraram um “equilíbrio de forças” entre as duas potências, chamado
de “equilíbrio pelo terror”. Os ataques diretos não ocorreram pelo temor de possíveis retaliações.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 8: Resposta E
A globalização possui esta dualidade: ao mesmo tempo que se dissemina por todo o espaço global, com as
redes técnicas da terceira Revolução Industrial, acaba não atingindo esses espaços de maneira igualitária. Um
dos efeitos disso são as disparidades econômicas e sociais observadas entre os países.
Nível de dificuldade: difícil
Questão 9: Resposta C
O Destino Manifesto é a teoria que defendia que o povo norte-americano havia sido eleito por Deus para colonizar a América. A imagem é a representação de uma mulher angelical, identificada como Colúmbia (uma
personificação dos Estados Unidos do século XIX). Ela é a responsável por levar a “civilização” para o oeste.
Nível de dificuldade: intermediário
Questão 10: Resposta B
Os puritanos eram protestantes calvinistas, perseguidos na Inglaterra por tentar implementar uma reforma no
catolicismo romano, no início do século XVII. Eles eram reconhecidos pela ortodoxia com que praticavam a
religião cristã.
Nível de dificuldade: fácil
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