
Gabarito Comentado:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
Na legenda conseguimos identificar que a obra em questão é a novela O Conto do Graal, de Chretién de Troyes. Tal 
obra – na verdade, não chegou a ser finalizada e narra dois grandes ciclos da literatura medieval: o ciclo arturiano – 
que trata da formação de cavaleiros – e a demanda do Santo Graal – que trata da busca pelo famoso cálice sagrado 
usado por Jesus. A narrativa mistura elementos da doutrina cristã e da cultura céltica, considerada pagã aos olhos da 
Igreja Católica. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Português] 
A imagem dos cavaleiros e a legenda que a acompanha fazem referência às lendas arturianas e ao personagem 
Percival, cavaleiro da Távola Redonda que participa da busca do cálice sagrado. O santo Graal seria o cálice usado 
por Jesus Cristo na Última Ceia e o único objeto com capacidade para devolver a paz ao reino de Artur. Ou seja, sua 
composição mistura elementos pagãos e cristãos conforme transcrito em [B].   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. A região da atual Síria sofreu inúmeras invasões na Antiguidade. 
Primeiramente a região foi incorporada ao Império Persa no século VI a.C. No século IV a.C, o território foi dominado 
pelo Alexandre, o Grande, que montou um grande império avançando sobre o Oriente até as margens do rio Indo, na 
Índia. Posteriormente, durante a República, os romanos dominaram uma extensa região incorporando a região do 
Oriente Médio.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
O período que antecedeu a derrocada da Grécia Antiga (e o domínio da Grécia pela Macedônia) foi marcado pela 
Guerra do Peloponeso, conflito civil que opôs as cidades-Estado gregas, principalmente Atenas e Esparta.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
A luta entre os gladiadores era uma prática comum romana, iniciada no fim da República e adotada por todo o 
Império. Os gladiadores provinham das classes sociais inferiores ou dos escravos de conquista de Roma. Suas lutas 
faziam parte da política do pão e circo. Dito isso, as lutas tinham três funções: entreter o povo em espetáculos 
públicos, estabelecer o controle das classes altas sobre as mais baixas e valorizar o espírito guerreiro romano.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Durante a ocorrência das Cruzadas, as rotas entre Ocidente e Oriente foram reabertas, o que fez ressurgir o 
comércio entre essas partes. Junto com a volta do comércio, as cidades também renasceram e as feiras comerciais 
voltaram a acontecer. Tudo isso serviu de base para o surgimento de uma nova classe social que passou a se 
dedicar a esse comércio renascido: a burguesia.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E] 
 
A partir do movimento das Cruzadas, rotas ligando o Ocidente e o Oriente, fechadas desde a expansão árabe 
durante o século VII, foram reabertas, em especial as rotas que levavam à China e à Índia. Mas a expansão do 
Império Otomano, a partir da Ásia Menor, aumentou a tributação para a travessia das rotas, o que obrigou as 
Monarquias Europeias a buscar rotas alternativas para alcançar o Oriente.   
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
O surgimento do estilo gótico coincide com o momento de renascimento das cidades, na chamada Baixa Idade 
Média. A partir da reabertura do Mar Mediterrâneo e do nascimento da burguesia, houve um crescimento das cidades 
e um aumento comercial, o que proporcionou um maior enriquecimento às classes sociais. Parte desses recursos foi 
aplicado nas artes.   
 



Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
Somente proposição [C] está correta. Correção a partir das incorretas: Após o reinado de Carlos Magno, 768-814, 
seu filho Luís, o Piedoso, assumiu o trono e governou até 841 quando, pelo tratado de Verdun, de 843, o Império 
Carolíngio foi dividido em três partes. Desta forma, não foi a ruptura entre o reino dos Francos e a Igreja que gerou a 
fragmentação do Império. A Escolástica não recusava o estudo da filosofia grega, basta observar que Tomás de 
Aquino, grande nome da Escolástica, escreveu suas obras tendo como base o pensamento de Aristóteles.   
 
Resposta da questão 9: 
 [E] 
 
Somente a proposição [E] está correta. A questão faz referência à expansão do império árabe islâmico sobre o 
Oriente Médio, Norte da África e boa parte da Península Ibérica durante o período da dinastia Omíadas, 660-750. Os 
árabes faziam uma ponte entre Oriente e Ocidente no campo econômico e cultural. Possuíam uma gama de 
conhecimento sobre diversas áreas do saber como Matemática, Física, Química, Medicina, entre outras. Vale lembrar 
que neste cenário, a Europa estava um caos social devido à difícil amálgama de povos como os romanos e os 
bárbaros germânicos.   
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. A questão menciona a formação dos Estados Nacionais na Baixa Idade 
Média culminando no Absolutismo da Idade Moderna. Os Estados Modernos surgiram através de uma aliança entre 
rei e burguesia. A burguesia foi beneficiada com a proteção do Estado e a unificação da moeda visando facilitar o 
comércio, no entanto, os burgueses pagavam impostos para manter o aparato estatal. O Estado, cujo poder estava 
personalizado na figura do rei, montava e equipava o exército e a marinha e mantinha a burocracia estatal. No geral, 
a teoria do direito divino dos reis, justificava o poder dos monarcas.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B]  
 
O processo de reconquista da Península Ibérica insere-se num contexto de retomada das últimas áreas de domínio 
árabe no continente europeu e de expansão do cristianismo. A experiência dos cristãos nessa disputa teve caráter 
político, econômico e religioso. Ao final, com a vitória dos cristãos sobre os árabes, a expansão europeia colocou-se 
em outro patamar com a posterior incorporação dos continentes americanos e de áreas do continente asiático.   
 
Resposta da questão 12: 
 [C]   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
Na África Ocidental, o papel das mulheres é destacado no comércio informal de mercadorias variadas com destaque 
para alimentos, roupas e artesanato. Esta característica cultural e econômica foi herdada pelo Brasil em decorrência 
da entrada de população negra escrava no período colonial. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
O texto retrata uma característica da cultura africana que foi trazida para o Brasil pela escravidão, e se tornou uma 
das maiores características escravistas brasileiras: o chamado escravismo de ganho (escravos que faziam serviços 
urbanos, como o comércio ambulante). O destaque do texto é que tanto na África quanto no Brasil esse trabalho era 
exercido de maneira significativa pelas mulheres.   
 
Resposta da questão 14: 
 [D] 
 
A questão aponta para a expansão do Império Turco Otomano no final da Idade Média e ao longo da Idade Moderna. 
Este processo de expansão levou os turcos otomanos que seguiam a religião islâmica a dominar o Mar Mediterrâneo 
impedindo as nações cristãs de realizarem o comércio com o Oriente. Desta forma, em 1415, Portugal deu início às 
Grandes Navegações, com a Tomada de Ceuta, com o propósito de buscar outras rotas para chegar às Índias.   
 
Resposta da questão 15: 
 [E] 
 



A questão remete ao movimento Iluminista que ocorreu no século XVIII na Europa e serviu de base teórica para a 
“Era das Revoluções Burguesas”. As assertivas [I] e [IV] estão incorretas, o Iluminismo não se opôs ao Positivismo, 
este surgiu no século XIX. Iluminismo e Liberalismo surgem no mesmo contexto histórico, século XVIII, defenderam 
as mesmas ideias e valores.   
 
Resposta da questão 16: 
 [E] 
 
O Iluminismo criticava, basicamente, duas instituições: o Absolutismo e a Igreja Católica. Sobre o Absolutismo, os 
iluministas criticavam, especialmente, a defesa do chamado direito divino dos reis, pois afirmavam que o poder de um 
soberano deveria derivar do seu povo.   
 
Resposta da questão 17: 
 [B] 
 
O texto, parte da Declaração de Independência dos EUA, traz claros argumentos iluministas, como (1) defesa do 
direito humano à vida, liberdade e felicidade, (2) defesa do contrato entre governo e governados e (3) direito de o 
povo romper esse contrato em caso de descumprimento do mesmo por parte do governo. Nesse sentido, a formação 
dos EUA gerou um Estado livre e iluminista.   
 
Resposta da questão 18: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. A questão remete a prática econômica denominada de protecionismo. Na 
Idade Moderna, século XV ao XVIII, período de transição do feudalismo para o capitalismo, imperou no âmbito 
político o Absolutismo e na esfera econômica o Mercantilismo. Neste contexto, o protecionismo era uma prática 
comum, uma forma de proteger o mercado interno e arrecadar recursos para os Estados Modernos. No entanto, no 
mundo atual, caracterizado pela globalização econômica (contexto Neoliberal) e na liberdade de mercado, o 
protecionismo é contestado. A OMC, Organização Mundial do Comércio, não aceita o protecionismo por entender 
que atrapalha a concorrência. As demais alternativas estão incorretas.   
 
Resposta da questão 19: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. A questão aponta para os 500 anos da Reforma Protestante que teve início 
em 31 de outubro de 1517 quando o monge agostiniano Martinho Lutero publicou as 95 teses. 
Estão incorretas [II] e [III]. Henrique VIII criou o Anglicanismo na Inglaterra, uma nova religião, rompendo com o papa 
e com o catolicismo. O Luteranismo permitiu o casamento para os líderes religiosos e, diferente do catolicismo, o 
ritual religioso era realizado em línguas nacionais.   
 
Resposta da questão 20: 
 [B] 
 
Uma vez que declarou o anglicanismo religião oficial da Inglaterra, o governo inglês passou a perseguir católicos e 
protestantes, o que causou uma série de divergências religiosas no Reino inglês.   
 
Resposta da questão 21: 
 [C] 
 
O Renascimento, ao buscar inspiração na arte greco-romana, valorizou a figura humana nas suas obras e exaltou as 
capacidades do homem. Sendo assim, no quadro acima, a valorização do corpo de Cristo, em perspectiva 
geométrica e extremamente fiel à realidade, é uma característica do Renascimento.   
 
Resposta da questão 22: 
 [E] 
 
A imagem destaca a figura humana em meio a natureza, característica defendida pelo Humanismo. Além disso, 
retrata elementos da cultura clássica grega, como Hércules e Atlas.   
 
Resposta da questão 23: 
 [D] 
 
A questão faz referência ao padrão de beleza do Renascimento Cultural. Este movimento ocorreu na Europa durante 
os séculos XIV, XV e XVI e foi inspirado nos valores humanistas, racionalistas e antropocêntricos da Antiguidade 
Clássica Greco-romana. Somente a alternativa [D] está correta, as demais alternativas são absurdas. Este 



movimento foi urbano e de elite, os intelectuais não agiam de acordo com orientações religiosas, a Igreja não foi 
defensora deste movimento e a Igreja Ortodoxa surgiu no Cisma do Oriente em 1054.   
 
Resposta da questão 24: 
 [E] 
 
A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, marco da Revolução Francesa e exemplificador dos ideais 
iluministas, pregava a igualdade de todos dentro da sociedade, mas, mesmo assim, promovia a exclusão feminina. 
Para lutar pelos direitos femininos, um grupo de mulheres francesas lançou a Declaração de Direitos da Mulher e da 
Cidadã.   
 
Resposta da questão 25: 
 [A] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
O item incorreto é o [IV], uma vez que a Primeira Revolução Industrial foi concentrada no Reino Unido e, em menor 
medida, na França. Estados Unidos e Alemanha tiveram industrialização mais tardia, principalmente a partir do 
século XIX. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
A alternativa [IV] está incorreta porque a Primeira Revolução Industrial não ocorreu em países como a França, os 
EUA e a Alemanha, ficando restrita à Inglaterra.   
 
Resposta da questão 26: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Em janeiro de 1649, o Parlamento executou o rei Carlos I dando início à crise 
e, posteriormente, ao fim do regime absolutista na Inglaterra com a Revolução Gloriosa de 1689 que substituiu uma 
monarquia absolutista por uma monarquia parlamentarista. No entanto, com a morte do rei em 1649 foi implantada a 
República Puritana, 1649-1659, sob a liderança de Oliver Cromwell conforme aponta a proposição [B] gerando uma 
possível dúvida. Como a questão pede o significado sociopolítico da execução do rei Carlos I em 1649 a proposição 
[A] de fato é a única correta.   
 
Resposta da questão 27: 
 [C] 
 
O Primeiro-Ministro inglês é quem, efetivamente, governa a Inglaterra, em todas as instâncias. Os membros da 
Família Real não interferem na política inglesa.   
 
Resposta da questão 28: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. O termo “Capitalismo Informacional” foi elaborado pelo pensador espanhol 
Manuel Castells em sua obra “A Sociedade em Rede”, de 1996. O conceito faz alusão à evolução tecnológica 
vinculada a Terceira Revolução Industrial. Este termo remete a importância do conhecimento e sua rápida 
propagação pelo mundo. Apesar da evolução do capitalismo, a distribuição de riqueza não foi alterada, basta 
observar que as grandes potências capitalistas no final do século XIX, Inglaterra, EUA, Alemanha e Japão, ainda são 
nações poderosas do ponto de vista econômico e tecnológico.   
 
Resposta da questão 29: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. A questão aponta para o conceito de “Kemalismo”, estabelecido pela Turquia. 
O Império Turco otomano foi fragmentado no contexto da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918 e, daí surgiu à Turquia 
Moderna. Kemal Ataturk criou os fundamentos do Estado turco defendendo uma República Laica na qual a religião 
não interfere nos assuntos do Estado. Trata-se de um país mais próximo do mundo ocidental. Político centralizador, 
Kemal entendeu que sem instrução das massas, sem estímulo ao conhecimento, sem a emancipação das mulheres, 
não haveria a oxigenação necessária capaz de fazer da Turquia uma nação ocidentalizada. Disse ele: “devemos 
prolongar nossas vitórias no campo da cultura, da escolaridade, da ciência e da economia, os benefícios das vitórias 
dependem somente da existência do exército da educação.”   
 
Resposta da questão 30: 
 [D] 
 



A Santa Aliança pretendia restaurar os ideais absolutistas na Europa, freando a difusão dos ideais republicanos 
franceses.   
 
Resposta da questão 31: 
 [E] 
 
Somente a proposição [E] está correta. Após o término da Primeira Guerra Mundial em 1918, os EUA se tornaram a 
maior potência econômica do mundo. Isso provocou uma grande euforia interna com aumento da produção, crença 
no liberalismo, investimento em ações, mecanização da agricultura, especulação, etc. O aumento da produção 
interna não conseguiu mercado consumidor gerando um descompasso entre produção e venda do produto. O 
resultado foi a maior crise econômica dos EUA e de todo o mundo capitalista.   
 
Resposta da questão 32: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Angola foi colonizada por Portugal e conseguiu sua independência em 1975 
após a Revolução dos Cravos ocorrida em Portugal em 1974. Nas décadas de 1950/1960 surgiram diversos líderes e 
grupos em Angola dificultando acordos. Neste cenário de Guerra Fria, EUA e URSS acabaram se envolvendo na 
dinâmica interna de Angola. 
 
Entre os principais grupos podemos destacar: 
 
- MPLA: Movimento pela Libertação de Angola. Era marxista e Agostinho Neto assumiu o poder aproximando o país 

do bloco socialista. 
- FNLA: Frente Nacional para a Libertação de Angola. Surgiu em 1954 e se aproximou da UNITA. 
- UNITA: União Nacional para a Independência Total de Angola. Com apoio dos EUA liderou uma guerra civil que 
devastou o país até a década de 1990.   
 
Resposta da questão 33: 
 [D] 
 
A minoria branca que governava a África do Sul instituiu o Apartheid, um regime de segregação racial, para submeter 
os negros aos brancos no país. Durante a vigência de tal regime, além de não poder frequentar os mesmos lugares 
que os brancos, os negros eram obrigados a andar portando um passe para se deslocar pelas cidades.   
 
Resposta da questão 34: 
 [B] 
 
Explícito no próprio texto, se os abolicionistas norte-americanos tivessem visitado o Brasil, teriam percebido que o 
racismo também era um problema social nosso, uma vez que nossos negros não foram inseridos na cidadania após 
a abolição.   
 
Resposta da questão 35: 
 [A] 
 
O texto faz clara referência ao papel de liderança que os EUA exerceram sobre o restante da América ao longo dos 
séculos XIX e XX, papel esse marcado por políticas de vizinhança como a Doutrina Monroe e o Big Stick.   
 
Resposta da questão 36: 
 [C] 
 
A questão remete à expansão Napoleônica, ao Congresso de Viena e à Santa Aliança. Entre 1799 e 1815, Napoleão 
montou um grande império na Europa implantando princípios liberais-iluministas e rompendo com privilégios ligados 
ao Antigo Regime. Reis foram desalojados do poder em nome de uma nova ordem. Com sua derrota definitiva em 
1815 na batalha de Waterloo, tornou-se necessário fazer um grande encontro entre autoridades do velho continente. 
Trata-se do Congresso de Viena que visava refazer o mapa europeu bem como reempossar os monarcas europeus 
apoiados em princípios como: legitimidade, restauração, equilíbrio e compensações. Foi criado por sugestão do czar 
russo Alexandre I, a Santa Aliança, um braço armado do Congresso de Viena, que sob o rótulo de proposta de paz, 
justiça e religião, objetivava, de fato, lutar contra manifestações liberais e nacionalistas.   
 
Resposta da questão 37: 
 [D] 
 
A questão aponta para o intenso processo de imigração que ocorreu ao longo do século XIX. Desempregados devido 
a Revolução Industrial, uma parcela da população europeia se deslocava para a América em busca de uma vida 



melhor, porém, estes emigrantes não tiveram vida fácil, sofreram muito para se adaptar, foram explorados pelas 
elites da América.   
 
Resposta da questão 38: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
 
A Guerra do Vietnã foi um dos piores episódios da Guerra Fria, em especial para os norte-americanos, que viram 
seus soldados serem massacrados pelos vietcongues durante a intervenção dos EUA na guerra.  Woodstock era um 
festival que se autointitulava pela paz e pelo não armamento. Criticar a Guerra do Vietnã, por isso, era uma de suas 
premissas.  
 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [B], o Festival de Woodstock, mobilização pela paz, ocorria no 
contexto da guerra do Vietnã, cujo acontecimento foi o exemplo mais notório das “guerras Proxy”, ou guerras por 
procuração, que colocavam em oposição, de forma indireta, os conceitos ideológicos dos Estados Unidos e da 
URSS. Estão incorretas as alternativas: [A], [C] e [D], porque os fatos não caracterizaram a mobilização popular dos 
estadunidenses.   
 
Resposta da questão 39: 
 [E] 
 
Somente a proposição [E] está correta. Perestroika e Glasnost foram reformas na política e economia proposta por 
Mikhail Gorbachev durante seu governo, 1985-1991. Perestroika ou reestruturação consistia em acabar com a 
centralização econômica iniciada por Lênin após a revolução de outubro de 1917. Indicava mudanças na economia, 
na sociedade e no próprio socialismo. Para implantar a perestroika, o governo criou a glasnost que significa 
transparência, visando aproximar a sociedade civil das decisões políticas. Essas reformas contribuíram para o fim da 
URSS.   
 
Resposta da questão 40: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A questão estabelece uma interessante conexão entre o pensador Karl Marx 
com seu contexto histórico. Por mais crítico que fosse este pensador alemão que elaborou o materialismo histórico e 
dialético, criticou o capitalismo e a propriedade privada, ele estava conectado ao seu tempo ao possuir uma visão 
profundamente etnocêntrica caracterizada por um europocentrismo, isto é, colocar o europeu como o civilizado. No 
caso desta questão, Marx sugere a superioridade do Britânico diante da civilização Hindu.   
 
Resposta da questão 41: 
 [D] 
 
Durante a tentativa de resistência chinesa à venda inglesa do ópio, o governo chinês promoveu um ataque à navios 
ingleses carregados de ópio, afundando os mesmos. Após vencer em definitivo a China da chamada Guerra do Ópio, 
a Coroa inglesa impôs o pagamento de uma indenização por esse fato.   
 
Resposta da questão 42: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A questão faz menção ao “Franquismo”, referência ao ditador espanhol 
Francisco Franco que governou a Espanha entre as décadas de 1930 até a década de 1970. Correção a partir das 
incorretas. A partir do fim da Guerra Civil Espanhola, 1936-1939, Franco passou a governar a Espanha de maneira 
autoritária e centralizadora, inspirado no modelo nazifascista, não havia rotatividade no poder, não permitiu 
autonomia para as regiões. Antes de morrer, o ditador preparou a transição do governo com a adoção do regime 
monárquico. Portanto, não ocorreu um golpe de estado na transição do poder. A terceira afirmativa está incorreta, 
pois ao contrário do que ela afirma o regime franquista teve fim no ano de 1975 quando, após a morte de Francisco 
Franco, a antiga monarquia espanhola que então residia no exílio retornou ao poder. A Espanha tornou-se então uma 
monarquia parlamentar.   
 
Resposta da questão 43: 
 [D] 
 



Somente a alternativa [D] está correta. Os meios de comunicação de massa, tais como cinema, rádio e televisão, 
foram largamente utilizados pelos regimes totalitários nas décadas de 1920/30/40, como forma de doutrinar e vender 
a ideologia do Estado que deveria ser forte, nacionalista, militarista e contrário à democracia, ao liberalismo, 
parlamentarismo e individualismo. A classe média escolhia sua política conforme as conveniências e interesses 
pragmáticos.   
 
Resposta da questão 44: 
 [C]  
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
A dissolução da antiga Iugoslávia foi marcada por tensões, conflitos e guerras. Destaca-se a Guerra da Bósnia, 
quando a região conquistou sua independência; antes, porém, o domínio de sérvios foi caracterizado por um 
verdadeiro massacre sobre a população Bósnia, principalmente sobre muçulmanos e croatas. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
A fragmentação da Iugoslávia foi decorrente da crise econômica do socialismo real e das rivalidades étnicas e 
religiosas que se acentuaram na década de 1990. A Bósnia-Hezergóvina atravessou uma guerra civil entre 1990 e 
1995 entre croatas e muçulmanos que defendiam a independência e os sérvios que defendiam a permanência na 
Iugoslávia. Com o Tratado de Dayton (paz), o país tornou-se independente, mas permanecem rivalidades e 
ressentimentos entre os três principais grupos étnicos e religiosos, croatas católicos, sérvios ortodoxos e 
muçulmanos.   
 
Resposta da questão 45: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. O fragmento do texto da pensadora sobre política Hannah Arendt em sua 
obra Origens do Totalitarismo aponta para o nacionalismo forte materializado no pan-eslavismo e pangermanismo 
que contribuíram muito para a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 quando um estudante sérvio chamado 
Danilo Príncipe assassinou o herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando considerado o estopim para o 
início da Primeira Guerra.   
 
Resposta da questão 46: 
 [B] 
 
Rosa Luxemburgo deixa claro que não concorda com os rumos que o governo de Lênin deu à Rússia após o início da 
Revolução Russa. Segunda ela, a centralização de poder e os indícios de ditadura lenilistas não condiziam com os 
preceitos de uma Revolução Comunista.   
 
Resposta da questão 47: 
 [C] 
 
A foice e o martelo representavam, respectivamente, os objetos de trabalho dos trabalhadores rurais e dos operários 
fabris. Logo, o símbolo indicava a união da classe trabalhadora na busca pelos seus direitos.   
 
Resposta da questão 48: 
 [C] 
 
A pintura de Delacroix é uma homenagem à Revolução de 1830 na França, que pôs fim ao governo de Carlos X. 
Segundo palavras do próprio Delacroix, “ainda que não tenha lutado por meu país, posso representa-lo”. Além disso, 
a pintura relembra o ideário da Revolução Francesa, em especial na bandeira tricolor nas mãos da Liberdade.   
 
Resposta da questão 49: 
 [A] 
 
A questão remete a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, quando a Alemanha nazista liderada por Hitler divulgava 
propagandas antissemitas, contra judeus. Os meios de comunicação de massa divulgavam a ideologia totalitária 
segundo Hannah Arendt. Desta forma, filmes, cartazes e mensagens eram veiculados contra comunistas, judeus, 
negros, homoafetivos, ciganos, entre outros e reforçavam a ideia do Arianismo.   
 
Resposta da questão 50: 
 [A] 
 
[II] Incorreta porque Alemanha e França estavam em lados opostos na Segunda Guerra; 
[III] Incorreta porque as duas Guerras Mundiais alteraram significativamente as fronteiras europeias.   
 


