
GABARITO HISTÓRIA - OBJETIVA 
 
21 – Resposta: (C) Se somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
A afirmativa I está incorreta, pois houve, a despeito da vigência do Padroado, e até mesmo em função 
dele, conflitos e divergências entre a Igreja e o Estado, tais como o debate sobre o fim do celibato, 
durante as Regências, e as questões religiosas, na década de 1870. 
A afirmativa II está incorreta, pois os bens eclesiásticos não foram nacionalizados após a implantação da 
república, assim como não houve apoio institucional do clero católico à Revolta da Armada. 
 
22 – Resposta: (B) Se somente as afirmativas I e III estão corretas 
A afirmativa II está incorreta, pois não ocorreu a divisão de grandes propriedades, em especial na 
Inglaterra, onde essas, inclusive, tenderam a crescer, desde o século XVII. 
A afirmativa IV está incorreta, pois em ambos os documentos referidos não se estabeleceu o voto 
universal masculino. 
 
23 – Resposta: (A) Até meados da década de 1970, Portugal e Espanha possuíam regimes políticos 
autoritários. A Revolução de Abril (Portugal, 1974) e a morte do General Franco (Espanha, 1975), ao 
inaugurar processos de democratização, tornaram-se marcos políticos na história recente desses países. 
A afirmativa B está incorreta, pois na Espanha constituíram-se coalizões de centro-esquerda, que não 
conseguiram neutralizar reações golpistas. Em Portugal, o Partido Comunista não alcançou a primazia nas 
eleições. 
A afirmativa C está incorreta, pois os índices de desemprego nos anos 1980 se mantiveram altos, e, por 
outro lado, o setor agrícola foi amplamente modernizado. 
A afirmativa D está incorreta, pois ambos os países já haviam sido admitidos pela OTAN antes do fim 
dos regimes autoritários, assim como não havia embargo econômico pelas democracias ocidentais. 
A afirmativa E está incorreta, pois não ocorreu surto inflacionário. 
 
24 – Resposta: (D) Nas Minas, durante o século XVIII, a extração do ouro e de diamantes, empreendida por 
aventureiros e homens livres e pobres, propiciou o surgimento de cidades, onde o enriquecimento fácil 
estimulava a mobilidade social. 
Nas Minas, durante o século XVIII, a extração de ouro e de diamantes, foi trabalho realizado por escravos 
negros africanos. A atividade mineradora propiciou o surgimento de cidades, mas a esperança de 
enriquecimento muito rápido não estimulou a mobilidade social. 
 
 
25 – Resposta: (C) Crise de Suez (1956) 
Durante a Crise do Suez, EUA e URSS se opuseram ao conflito deflagrado por Inglaterra, França e Israel 
contra o Egito, frente à questão do controle sobre o canal. 
 
26 – Resposta: (E) Vice-reino do Peru, América espanhola, século XVII, extração de prata. 
No Vice-Reino do Peru, no decorrer do século XVII, a extração de prata foi realizada por  indígenas, sob 
várias formas de trabalhos forçados, como por exemplo, a mita e o quatequil. 
 
27 – Resposta: (A) Se somente as afirmativas I e III estão corretas 
A afirmativa II está incorreta, pois de um modo geral, no período, a expansão cafeeira resultava de altos 
preços do café no mercado internacional. 
A afirmativa IV está incorreta, pois, desde os anos 1840, a política imperial alternou momentos de livre 
cambismo e protecionismo alfandegário. 
A afirmativa V está incorreta, pois a discussão da Lei do Ventre Livre e as restritas medidas protetoras 
dos libertos não incidiram diretamente sobre os conflitos sociais. 
 
28 – Resposta: (E) Se todas as afirmativas estão corretas 
Todas as afirmativas estão corretas. 
 
29 – Resposta: (B) Ela foi motivada pela busca de novas fontes de matérias-primas e de novos mercados 
consumidores, fundamentais para a expansão capitalista dos países europeus. 



A afirmativa A está incorreta, pois a expansão imperialista na Ásia e na África não foi derivada da 
necessidade de substituir os mercados americanos, uma vez que estes continuaram sendo alvo de 
investimentos de diversas naturezas. 
A afirmativa C está incorreta, pois a formação do Segundo Império Alemão ampliou as disputas, já em 
curso, entre os estados europeus no que se referia a uma redivisão de possessões coloniais e áreas de 
influência na África. 
A afirmativa D está incorreta, pois a despeito de um relativo aumento demográfico nos países europeus, 
este não se constituiu como fator primordial para a expansão imperialista. 
A afirmativa E está incorreta, pois a expansão imperialista favoreceu a concentração de recursos 
materiais, financeiros e tecnológicos sob o controle dos países capitalistas mais desenvolvidos.  
 
30 – Resposta: (D) Diferentemente do que ocorreu nas Treze Colônias, as lutas de independência no Haiti 
estiveram associadas a uma série de rebeliões escravas que conduziram à abolição da escravidão. 
A afirmativa A está incorreta, pois o governo recém independente dos EUA não promoveu a imediata 
abolição da escravidão. 
A afirmativa B está incorreta, pois no regime republicano do Haiti não se implantou o federalismo. 
A afirmativa C está incorreta, pois no caso do Haiti, a emancipação política levou à abolição do trabalho 
escravo. 
A afirmativa E está incorreta, pois nas Treze Colônias inglesas, grande parte dos comerciantes apoiou a 
declaração de independência política, visando, em especial, a adquirir maior liberdade de investimentos 
frente ao controle da antiga metrópole. 


