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GABARITO LISTA 16.03.20 
 DISCIPLINAS: BIOLOGIA E HISTÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 

Gabarito Biologia 1 
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
A coesão entre as moléculas de água é determinada pelas ligações de hidrogênio.   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
A enzima celulase é um catalisador biológico capaz de acelerar a hidrólise da celulose presente na parede celular das algas e dos 
vegetais. A digestão da celulose produz a glicose utilizada na produção do biocombustível.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
[I] Incorreta. O glicogênio não corresponde ao requerimento energético basal de uma semana.   
 
Resposta da questão 4: 

 [B] 
 
[II] Incorreta. O amido é um polissacarídeo formado por monômeros de glicose α  e hidrolisado pela amilase, enquanto que a 

celulose é formada por monômeros de glicose β  e hidrolisado por celulase, porém o ser humano não possui essa enzima.   

 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Com relação à intolerância à lactose, alguns pacientes podem tolerar pequenas quantidades desse dissacarídeo presente nos 
alimentos.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
A glicose presente no soro é fonte de energia para a síntese do ATP utilizado no transporte ativo de sais do conteúdo intestinal 
para a corrente sanguínea.   
 
Resposta da questão 7: 

 a) Os carboidratos com função de reserva energética presentes em plantas e animais são, respectivamente, amido e 
glicogênio. 

 
b) As proteínas são constituídas pelo encadeamento de unidades estruturais denominados aminoácidos. 
 
c) Os ácidos nucleicos encontrados nas células são o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido ribonucleico).   
 
Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
A dieta estritamente vegetariana pode causar carência de vitaminas do complexo B, mais abundante em alimentos de origem 
animal, tais como carnes e ovos.   
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Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
A vitamina A é fundamental para a produção e o bom funcionamento dos fotorreceptores de luz na retina do olho. Esses 
fotorreceptores são os bastonetes.   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
A alternativa [B] relaciona correta e, respectivamente, as fontes alimentares e as vitaminas correspondentes.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
O sal depositado em cima das lesmas causa uma diferença de concentração de soluto (sal) entre o meio externo (hipertônico) e 
o meio interno (hipotônico), fazendo com que o animal perca água para o meio externo (mais concentrado) por meio da 
osmose, causando sua desidratação e morte.   
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
[A] Incorreta. Apesar de o cálcio promover o deslizamento dos miofilamentos, a miosina é um filamento grosso. 
[B] Incorreta. O gasto de energia ocorre tanto durante a contração quanto durante o relaxamento. No relaxamento, os íons de 

cálcio são bombeados para o interior do retículo sarcoplasmático, um tipo de retículo endoplasmático das células 
musculares, especializado no armazenamento de íons cálcio. 

[C] Correta. O cálcio atua na contração muscular (nos miócitos – células musculares); na coagulação sanguínea, atuando no 
processo de formação de filamentos de fibrina; e na transmissão de impulso nervoso, através da abertura de canais de 
cálcio, em associação ou não ao sódio, produzindo o potencial de ação. 

[D] Incorreta. O paratormônio é responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue. A diminuição de cálcio no sangue pode 
causar problemas graves de contração das células musculares esqueléticas, através de contrações intermitentes.  

[E] Incorreta. O Transporte de cálcio em miócitos (células musculares) envolve a sua passagem pelo retículo sarcoplasmático. 
Tonoplasto é uma membrana que delimita os vacúolos de células vegetais.   
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
A maior quantidade de água presente no organismo humano acha-se no compartimento intracelular.   
 
Resposta da questão 14: 
 [E] 
 
Todas as afirmativas são verdadeiras e correlacionadas ao ciclo do fósforo.   
 
Resposta da questão 15: 
 [B] 
 

O iodo é um elemento químico essencial para a produção dos hormônios 3T  (triiodotironina) e 4T  (tetraiodotironina) 

produzidos pela glândula tireoidea.   
 
Resposta da questão 16: 
 [D] 
 
Os polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais (ex: glicogênio, quitina etc.) como pelos vegetais (ex: celulose, 
amido etc.).   
 
Resposta da questão 17: 
 [C] 
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Em mamíferos, a reserva de carboidratos, equivalente ao amido das plantas, é o glicogênio encontrado no fígado e nos 
músculos.   
 
Resposta da questão 18: 
 [E] 
 
[A] Incorreta. A redução do colesterol HDL, considerado o colesterol “bom”, que remove o excesso de gordura das artérias, e o 

aumento de LDL, considerado “ruim”, aumentam o risco de infarto. 
[B] Incorreta. Atividade física e ingestão de gorduras de origem vegetal diminuem a quantidade de colesterol LDL, reduzindo o 

risco de infarto. 
[C] Incorreta. Alimentação equilibrada e atividade física aumentam o colesterol HDL, reduzindo as chances de infarto. 
[D] Incorreta. A alimentação tem relação direta na produção de colesterol, de origem exógena, mesmo que haja uma porção de 

origem endógena. 
[E] Correta. Uma redução de colesterol HDL (“bom”) e um aumento do colesterol LDL (“ruim) pode aumentar a deposição de 
gordura nas artérias, aumentando o risco de infarto.   
 
Resposta da questão 19: 
 [D] 
 
Os lipídeos são, em sua grande maioria, hidrofóbicos e, por esse motivo, ficam acumulados no tecido adiposo e não podem ser 
excretados.   
 
Resposta da questão 20: 

 a) O receio dos danos do sol à pele evita que as pessoas tomem sol regularmente (nos horários indicados por especialistas), 
assim como a utilização de protetor solar, inibindo a entrada, pela pele, da radiação solar. A radiação ultravioleta estimula a 
produção de vitamina D, a qual é de suma importância na absorção de cálcio. 

 
b) As crianças em fase crescimento necessitam de constante absorção de cálcio para ossos e dentes, vinculada à vitamina D e, 

por isso, necessitam tomar sol regularmente. 
 
c) Vitaminas lipossolúveis são solúveis em gordura e absorvidas no intestino com a ajuda de sais biliares produzidos pelo fígado, 
sendo armazenadas no fígado, tecido adiposo e, em menor quantidade, em órgãos reprodutores.   
 

Gabarito Biologia 2 
 

Resposta da questão 1: 
 [Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
a) Um dos limites planetários que apresenta alto risco é a integridade da biosfera, especificamente a diversidade genética, pois a 

atividade antrópica destrutiva, com desmatamentos e queimadas, altera os nichos ecológicos, desequilibrando as teias 
alimentares e os ecossistemas, o que reduz a variabilidade genética das populações, afetando a adaptação dos organismos ao 
meio. 

 
b) O processo biológico citado é a endotermia, ou seja, a capacidade de o organismo utilizar o próprio metabolismo para manter 

a temperatura corporal em equilíbrio; esse processo é importante pois, mesmo que a temperatura externa do ambiente 
varie, a temperatura corporal mantém-se constante, sem causar prejuízos fisiológicos aos indivíduos.  

 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Inglês] 
a) O candidato poderia escolher a diversidade genética e os fluxos biogeoquímicos.  
 

b) O professor afirma que não há provas convincentes de que um mamífero grande com temperatura interna de 37 C  seja 

capaz de evoluir tão rapidamente.   
 
Resposta da questão 2: 
 [Resposta do ponto de vista da disciplina de Português] 
a) No texto de Guimarães Rosa, a imagem da cachoeira ilustra o conceito de que a realidade é composta pela dualidade, terra 

fixa e água, ou seja, uma não existe sem a outra. A frase “Viver é muito perigoso” surge como uma advertência de que, para 
sobreviver, é necessário manter o equilíbrio entre todas as formas de vida. No de Drummond, a referência a “mísero pó de 
ferro” alude não só à matéria prima da indústria pesada da mineração, mas também àquela que, como membro do clã dos 
Andrades que viveu em Itabira, faz parte da maneira de ser do sujeito lírico e explica uma das características do seu estilo 
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antissentimental. A linguagem coloquial plena de ironia seca, o sarcasmo e humor desencantado com que sentimento e 
emoção são refreados seriam explicados pelo “mísero pó de ferro” que ficou impregnado na sua personalidade e 
influenciariam o seu fazer-poético. 

 
b) É de conhecimento geral através da imprensa escrita e digital que o rompimento da barragem de Brumadinho afetou, entre 

outros, a vida dos pescadores artesanais que dependem do rio Paraopeba para viver e trabalhar. Esse rio conta com uma 
enorme variedade de peixes que o tornam rico em seu estoque pesqueiro, além de constituir importante manancial de água 
potável que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte. 

 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
a) A atividade econômica descrita é a mineração, em que se extrai o minério de ferro do solo, que atua como matéria-prima 

para a fabricação de aço, e a partir da separação do ferro de outros componentes do solo obtêm-se os rejeitos, minerais de 
pouco valor comercial e outros resíduos que ficam armazenados nas barragens após a extração. 

 
b) Com a possível extinção das espécies endêmicas, há alteração dos nichos ecológicos das populações e, consequentemente, o 
desequilíbrio nas teias alimentares, afetando todo o ecossistema, a biodiversidade e a variabilidade genética das populações.   
 
Resposta da questão 3: 

 a) A jararaca-pintada é uma espécie que pode ocupar o terceiro nível trófico, como consumidora secundária, alimentando-se 
do ratinho-do-cerrado (consumidor primário), e ocupar o quarto nível trófico, como consumidora terciária, alimentando-se da 
rã-manteiga (consumidora secundária). 

 
b) Uma cadeia alimentar presente na teia pode ser vista em: capim-cabelo-de-porco →  gafanhoto-verde →  rã-manteiga →  

jararaca-pintada → lobo-guará.                                                   

 
A pirâmide de energia dessa cadeia seria: 
 

 
 
P = produtor 
C1 = consumidor primário 
C2 = consumidor secundário 
C3 = consumidor terciário 
C4 = consumidor quaternário 

 
c) Caso o bem-te-vi sofra extinção local, haveria duas possibilidades para o lobo-guará: primeira, aumentaria a população de 
gafanhoto-verde, e consequentemente, haveria aumento da população de lobo-guará; segunda, com o aumento de gafanhotos, 
haveria diminuição da população de lobeira (arbusto), diminuindo a população de lobo-guará. Caso o capim-cabelo-de-porco 
sofra uma grande queda em sua biomassa, haveria competição interespecífica entre os consumidores primários rolinha-roxa, 
ratinho-do-cerrado e gafanhoto-verde.   
 
Resposta da questão 4: 

 a) A região 1 do gráfico A associa-se à região X do gráfico B, pois representa uma região com predominância de pastos 
limpos, o que acarreta em menor biodiversidade, pois apresenta menor quantidade de espécies tanto no estrato superior 
quanto inferior; a região 2 do gráfico A associa-se à região Y do gráfico B, pois representa uma região com florestas 
conservadas, o que acarreta em maior biodiversidade, pois apresenta maior quantidade de espécies tanto no estrato superior 
quanto inferior. 
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b) Os serviços ecossistêmicos são os bens e os serviços obtidos pelos seres humanos dos ecossistemas direta ou indiretamente, 
que podem ser afetados pelo desmatamento e pelas queimadas, processos que desequilibram os ciclos biogeoquímicos, como: 
o ciclo da água, pois com menor cobertura vegetal ocorre menor evapotranspiração das plantas, reduzindo a umidade do ar e as 
precipitações, levando também ao processo de lixiviação, que é o empobrecimento do solo em nutrientes, que são carregados 
pela chuva, além da erosão do solo; e o ciclo do carbono que, com menos plantas, prejudica a fixação do carbono durante a 
fotossíntese, afetando as cadeias alimentares e todo o ecossistema.   
 
Resposta da questão 5: 

 a) O mês de março é que ocorre a maré vermelha, em que há abundância de algas do grupo de dinoflagelados. 
 
b) Esses dinoflagelados chegam na dieta de uma pessoa através dos níveis tróficos da cadeia alimentar e, para que não ocorra 

uma intoxicação, deve-se evitar o consumo de peixes e outros animais da região afetada.   
 
c) O rápido aumento dos dinoflagelados ocorre com o despejo de esgoto doméstico, proporcionando grande quantidade de 
matéria orgânica. E o rápido declínio ocorre devido à diminuição de oxigênio através da cobertura dos dinoflagelados, que 
impedem a entrada de luminosidade, diminuindo a fotossíntese e a consequente liberação de oxigênio.   
 
Resposta da questão 6: 
 04 + 64 = 68. 
 
[01] Incorreta. Para a formação do gameta feminino (óvulo), ocorre meiose, porém, para a formação do gameta masculino 

(espermatozoide), não ocorre meiose, pois os machos são originados por partenogênese de óvulos não fecundados 
(haploides).  

[02] Incorreta. As abelhas operárias são diploides estéreis, portanto, são formadas através de fecundação entre óvulo e 
espermatozoide, sendo geneticamente diferentes. 

[08] Incorreta. A relação ecológica entre as abelhas é intraespecífica harmônica de sociedade, pois ocorre entre indivíduos da 
mesma espécie, com grau de cooperação, comunicação e divisão de trabalho. 

[16] Incorreta. A abelha rainha é diploide e fértil, as abelhas operárias são diploides e estéreis e os zangões férteis e haploides. 
[32] Incorreta. A partenogênese ocorre quando óvulos não fecundados da rainha originam machos haploides, porém férteis.   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
No grande ciclo da água, os animais perdem água na eliminação de urina, fezes, respiração e transpiração.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
[V] A meteorologia é importante para alertar sobre as condições climáticas, incluindo as chuvas, no entanto, a falta de água nas 

cidades ocorre também pela falta de conscientização da população, que usa esse recurso excessivamente. 
[F] Não há necessidade de se descuidar da higiene pessoal, mas é importante economizar água nos afazeres do dia a dia. 
[V] Muitas parasitoses são transmitidas por falta de higiene, como não lavar as mãos após utilizar o banheiro. 
[V] Uma pequena parcela da água desperdiçada será evaporada e ajudará a formar nuvens, por isso, a necessidade de 

economizar seu consumo. 
[F] A falta de água prejudica os moradores de todas as localidades.   
 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
A redução do primeiro nível trófico da cadeia alimentar, representado pelo capim, tem como consequência a diminuição 
populacional de todos os outros componentes da cadeia trófica.   
 
Resposta da questão 10: 
 [E] 
 
O gavião pode ser consumidor terciário, por se alimentar do consumidor secundário, no caso, o sapo, ou consumidor 
quaternário, por se alimentar do consumidor terciário, no caso, a cobra.   
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Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
O aumento da população de gaviões causa a redução do número de passarinhos e, consequentemente, o aumento dos insetos 
que se alimentam das plantas.   
 
Resposta da questão 12: 
 04 + 08 = 12. 
 
[01] Incorreta. A pirâmide, de um ambiente aquático, não poderia representar o acúmulo de matéria orgânica, pois essa sofre a 

ação de microrganismos decompositores, alterando o equilíbrio natural e causando a morte de muitos seres da cadeia 
alimentar, através do processo de eutrofização. 

[02] Incorreta. O DDT é um produto não biodegradável, persistente, degradado de forma muito lenta, levando à bioacumulação, 
que é a assimilação e a retenção de substâncias químicas pelos seres vivos, que leva à biomagnificação, quando há acúmulo 
progressivo de um nível trófico para outro ao longo da cadeia alimentar.   
 
Resposta da questão 13: 
 [D] 
 
Os decompositores, como fungos e bactérias, decompõem a matéria orgânica em moléculas menores para obter nutrientes e 
energia, sendo um processo importante para reciclagem dos elementos químicos, pois átomos que fizeram parte de moléculas 
orgânicas de um ser vivo que morreu voltam ao ambiente.   
 
Resposta da questão 14: 
 [A] 
 
As diversas intervenções humanas no planeta causam mudanças negativas na integridade da biosfera, definida como o conjunto 
de regiões do planeta onde existe vida, sendo um ambiente que reúne todos os ecossistemas, desde os picos das montanhas 
mais altas até as profundezas das fossas abissais marinhas.   
 
Resposta da questão 15: 
 [A] 
 
[A] As micorrizas são relações ecológicas harmônicas e interespecíficas entre fungos e raízes de plantas. Os fungos se alimentam 
da matéria orgânica produzida pelo vegetal e aumentam a área de absorção de nutrientes minerais das raízes.   
 
Resposta da questão 16: 
 [D] 
 
As associações entre algas e fungos (líquens) são mutualísticas. As bactérias do gênero Rhizobium são fixadoras de nitrogênio.   
 
Resposta da questão 17: 
 [A] 
 
Na relação harmônica interespecífica comensalismo em questão, o vegetal é favorecido, realizando a fecundação cruzada e o 
inseto não é prejudicado.   
 
Resposta da questão 18: 
 [C] 
 
A associação descrita é o inquilinismo, relação ecológica interespecífica (entre espécies diferentes), em que uma espécie vive 
sobre ou no interior da outra, sem prejudicá-la, servindo de abrigo e moradia.   
 
Resposta da questão 19: 
 [D] 
 
A “ladroagem” praticada pelas cutias em seu ambiente é uma relação ecológica desarmônica intraespecífica de competição, 
porque uma rouba as sementes de outra, enterrando-as muitas vezes.   
 



7 
 

Resposta da questão 20: 
 [D] 
 
O controle biológico de pragas que atacam os alimentos de origem vegetal, o qual provoca o menor impacto aos recursos 
ambientais, é a utilização de inimigos naturais, tais como predadores ou parasitas específicos.   
 
Resposta da questão 21: 
 Comensalismo: só uma das partes se beneficia, sem prejudicar a outra. 
 
Parasitismo: uma espécie é beneficiada enquanto a outra é prejudicada.  
 
Duas das vantagens: 
- conquistar novos ambientes 
- escapar de predadores e parasitas 
- reduzir a competição em novos ambientes 

- aumentar o fluxo gênico / diversificação da população   
 

Gabarito História 
 

Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
Diferente das monarquias parlamentaristas que existem na contemporaneidade, nas monarquias absolutistas, descritas no texto 
de Noberto Bobbio, que caracterizaram o Antigo regime, o poder estava concentrado nas mãos dos monarcas. Luís XIV, o rei sol, 
monarca francês do século XVII, é o grande exemplo de centralização do poder. Gabarito [B].   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
Maquiavel, homem do seu tempo, viveu na Itália entre 1469-1527. Neste contexto, a Itália estava fragmentada politicamente, 
passava por muitos problemas, tais como, invasões de países vizinhos. Assim, o pensador de Florença, Nicolau Maquiavel, 
escreveu a obra “O Príncipe” defendendo a unificação política da Itália, observou elementos importantes do passado e presente, 
deu diversas dicas para o governante obter êxito no campo da política, tais como, armas, leis, exércitos, uso da força etc. 
Gabarito [C].   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
A Dinastia de Avis ascendeu ao poder, consolidando a unificação do território português, através de d. João I, conhecido como 
Mestre de Avis. Filho ilegítimo de d. Pedro I, foi aclamado Rei em 1385 e governou até 1433.   
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
O texto aponta o Mercantilismo, política econômica adotada na Idade Moderna, séculos XV ao XVIII, pelos monarcas europeus 
visando angariar recursos para os Estados Nacionais Modernos. O Mercantilismo foi caracterizado pelo intervencionismo estatal, 
isto é, através da centralização do poder, os reis interferiam na economia com um protecionismo alfandegário. O Metalismo 
também foi uma marca do Mercantilismo, os Estados Modernos acumulavam metais preciosos oriundo das colônias na América. 
Gabarito [A].   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 
Identificamos no [texto I] características do Mercantilismo, que visava defender a intervenção estatal na economia, e no [texto 
II] características do Liberalismo Econômico, que visava a livre concorrência através da Lei da Oferta e da Procura.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
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A questão remete às Grandes Navegações que ocorreram no século XV, sendo Portugal o pioneiro neste processo histórico. 
Ocorreu uma aliança entre rei e burguesia em Portugal durante a dinastia de Avis. Em 1415 começaram as Grandes Navegações 
com a tomada de Ceuta, no norte da África. A expansão marítima comercial se deu a partir de vários interesses de distintos 
grupos sociais. O objetivo deste empreendimento era a busca de metais preciosos e um caminho alternativo para chegar até as 
Índias. Para o rei representava mais recursos para o Estado Nacional. Para a burguesia, comércio e lucro. Para a nobreza, terras, 
rendas e pensões. Para a Igreja, expandir a fé católica.   
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
A questão remete às Grandes Navegações que ocorreram nos séculos XV e XVI. A sequência correta é: 
- Tomada de Ceuta, em 1415. 
- Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança em 1488. 
- Colombo chegou na América em 1492. 
- Cabral chegou ao Brasil em 1500. 
- Viagem de Fernão de Magalhães em 1519-1522.   
 
Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. A questão faz uma referência ao Mercantilismo, uma política econômica adotada na 
Idade Moderna (sécs. XV-XVIII) pelos reis europeus visando angariar recursos para os Estados Nacionais Modernos. Entre as 
características do Mercantilismo podemos citar a intervenção do Estado na economia, o metalismo, o protecionismo, balança 
comercial favorável, monopólios, entre outras.   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. O texto do historiador Georges Duby aponta para a passagem da Idade Média para a 
Idade Moderna. Neste cenário havia mudanças estruturais em toda a sociedade europeia. Na economia, transição de uma 
economia agrária e rural para uma sociedade mais dinâmica, urbana, monetária e comercial. No campo da política, a passagem 
da fragmentação política para a centralização do poder nas mãos dos reis. Na cultura, ocorreu uma transição do teocentrismo 
para o antropocentrismo. O texto de Duby faz referência ao Renascimento Cultural ao citar que a criação artística “mudou de 
tom”, sugere a que a arte que era vinculada ao cristianismo agora está centrada no homem.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
A questão remete à intolerância religiosa na Península Ibérica no contexto da formação dos Estados Nacionais. Os ibéricos 
expulsaram os muçulmanos da Península Ibérica na chamada Guerras de Reconquista. Assim surgiram Portugal e Espanha. Tão 
logo expulsaram os muçulmanos, os ibéricos pressionaram os judeus. Em Portugal, os judeus tinham um prazo para se converter 
ou residir em outro lugar. Muitos foram convertidos e passaram a ser chamados de cristãos novos, outros foram para a Holanda 
contribuindo para o desenvolvimento econômico daquela região e, outros, vieram para o Brasil como forma de fugir da 
autoridade portuguesa e investir no açúcar brasileiro.   
 
Resposta da questão 11: 
 [C] 
 
A expansão portuguesa, e a formação do Império Marítimo, mesmo com suas limitações demográficas contou com um fluxo 
populacional constante do Reino para os domínios ultramarinos, com destaque para o Brasil, cuja emigração atraiu muitos 
povoadores no século XVIII. O sistema comercial português foi estruturado a partir de uma relação bipolar no Atlântico Sul, no 
qual o tráfico de escravos, alastrado para os demais domínios coloniais na América, foi uma das suas principais características, 
marcada pela circulação de pessoas e bens.   
 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
 
Um dos princípios básicos do Mercantilismo era a busca por novas fontes de matéria-prima e novos mercados consumidores. 
Nesse contexto, lançar-se ao mar foi inevitável, então, as viagens nas caravelas eram uma “perna” do Mercantilismo. 
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O catolicismo, perdendo espaço na Europa depois da Reforma Protestante, buscava encontrar/formar novos seguidores, 
enxergando, nos nativos de América e África, grandes potenciais para isso. Como as duas primeiras nações a se lançarem ao mar 
eram fortemente católicas – Portugal e Espanha – levaram consigo grupos católicos com o exclusivo dever de catequizar os 
nativos dos novos continentes.   
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
O texto destaca a forma de organização social de grupos africanos que antecedem a chegado do colonizador europeu e permite 
a comparação com a mentalidade mercantilista, fundada no lucro. Enquanto nas sociedades africanas as relações econômicas 
são precedidas pela estrutura social, nas sociedades mercantilistas, as relações econômicas – capitalistas – é que determinam as 
novas formas de relação social.   
 
Resposta da questão 14: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. Os Estados Nacionais surgiram na Baixa Idade Média através de uma aliança entre rei e 
burguesia. Portugal foi o primeiro Estado Moderno a surgir na Europa ainda no século XII com a dinastia de Borgonha. Estes 
Estados Nacionais necessitavam de muitos recursos para montar e equipar exército, montar e equipar a marinha e manter a 
burocracia estatal. Neste sentido, ao se formar um Estado Nacional investia-se nas Grandes Navegações em busca de especiarias 
e metais preciosos objetivando recursos para os Estados Nacionais. Portugal foi o primeiro nas Grandes Navegações com a 
tomada de Ceuta no norte da África em 1415. As demais proposições estão equivocadas. Não havia um desenvolvimento 
industrial no século XV, contexto das Grandes Navegações. O comércio no Mediterrâneo na Baixa Idade Média era controlado 
pelas cidades do norte da Itália. A dinastia de Avis governou Portugal entre 1385 até 1580, período que pode ser considerado o 
auge da História de Portugal quando ocorreu uma forte aliança entre os reis e a burguesia. Neste momento a nobreza não 
estava no comando do país.   
 
Resposta da questão 15: 
 [E] 
 
Os dois fragmentos de textos retratam a Idade Moderna e as transformações promovidas pela expansão do comércio e pela 
ampliação da produção manufatureira. Neste período se consolidaram as monarquias nacionais absolutistas, portugueses e 
espanhóis intensificaram o comércio com a América, África e Ásia, explorando seus recursos naturais, vegetais e minerais. No 
entanto, o processo de implementação de colônias ocorreu na América; na África os portugueses estabeleceram feitorias e, em 
todos os casos, sempre houve forte resistência dos povos nativos.   
 
Resposta da questão 16: 
 [E]  
 
Durante a época moderna, diversos Estados adotaram o absolutismo como modelo político, e o mercantilismo, como modelo 
econômico. Para muitos historiadores, essa é a época do “capitalismo comercial”, pois o Estado deu grande impulso a essa 
atividade e contou com o apoio da burguesia mercantil. Apenas no final desse período, no século XVIII, com a Revolução 
Industrial, podemos considerar que houve a separação definitiva entre capital e trabalho.   
 
Resposta da questão 17: 
 [B] 
 
Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, ou Sandro Botticelli, pintor e retratista do Renascimento, participou da pintura da 
Capela Sistina juntamente com Michelangelo. Ele foi protegido pela família dos Médicis e do monge beneditino Girolamo 
Savonarola. 
A temática pagã, presente do quadro e do Cristianismo, é frequente nas obras do Renascimento. Botticelli, um dos maiores 
pintores do período, foi exclusivamente um pintor, diferentemente de outros expoentes da época, como Leonardo da Vinci, com 
trabalhos e estudos em diversas áreas, como Anatomia, Arquitetura, Engenharia e obras em Esculturas.   
 
Resposta da questão 18: 
 [B]  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monge
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beneditino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
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Apesar de utilizar a expressão “pacto”, na prática não havia acordo. O pacto colonial era a relação que existia entre metrópole e 
colônia, caracterizado pelas imposições metropolitanas, entendida a colônia como área periférica do sistema.   
 
Resposta da questão 19: 
 [A]  
 
Os “Estados Modernos” absolutistas caracterizavam-se pelo forte intervencionismo em todos os setores da sociedade, ainda 
apresentando uma baixa mobilidade social. Exército e cobrança de impostos estavam relacionados à burocracia que emergiu 
durante a transição da Idade Média para Moderna.   
 
Resposta da questão 20: 
 [A]  
 
Todo o processo de colonização e exploração do Brasil deve ser compreendido dentre da dinâmica de expansão do comércio, 
promovida pelos Estados europeus, sob uma política mercantilista. Essa expansão pressupunha que as áreas fora da Europa se 
comportassem como fornecedores de riquezas e consumidores de manufaturados, configurando um processo de acumulação 
(ou pré-acumulação) capitalista.   
 


