
História 

01. Sobre o Império Inca é incorreto afirmar: 
a) Agricultura era praticada nas montanhas andinas, sendo a base da sua economia; 
b) O estado era centralizado com o poder politico nas mãos dos incas; 
c) Seu domínio se estendia ao longo da Cordilheira dos Andes;
d) Um deus criador cultuado de forma monoteísta;
e) Era politeístas cultuando como principal deus Inti, o deus sol. 

02. À exceção de uma, as alternativas a seguir apresentam de modo correto características do 
Renascimento. Indique-a: 
a) O retorno aos valores do mundo clássico, na literatura, nas Artes, nas Ciências e na Filosofia. 
b) A valorização da experimentação como um dos caminhos para a investigação dos fenômenos 
da natureza.
c) A possibilidade de uma estreita relação entre os diferentes campos de conhecimento. 
d) O fato de ter ocorrido com exclusividade nas cidades italianas. 
e)  O  uso  de  linguagem  Matemática  e  da  experimentação  nos  estudos  dos  fenômenos  da 
natureza.  

03. Foram elementos da Reforma Católica no século XVI: 
a) Tradução da Bíblia para diversas línguas nacionais - manutenção da infalibilidade papal;
b) Afirmação da doutrina da predestinação - manutenção do celibato clerical;
c) Eliminação do batismo como um dos sacramentos - crítica ao culto dos santos;
d) Abolição da confissão - criação da cia de Jesus;
e) Manutenção do latim como língua litúrgica - criação da cia de Jesus. 

04. Entre as ideias básicas de Thomas Hobbes, podemos destacar: 
a) A necessidade de educar o ser humano a fim de ele retomar sua boa relação com a natureza;
b) A crença na capacidade de se estabelecer relações harmoniosas entre os povos;
c) Sua crítica ao Cristianismo, segundo ele a Igreja era a única responsável pela hipocrisia social;
d) A preocupação com a centralização do poder politico, com o objetivo de posterior consolidação 
do estado;
e) Sua enorme produção de obras literárias como novelas medievais. 

05. A empresa colonial portuguesa no Brasil estava assentada: 
a) Na policultura e nos minifúndios;
b) No sistema de plantation;
c) Servindo-se das haciendas onde a produção era voltada para o mercado interno;
d) Na utilização das queimadas indígenas;
e) Na mão de obra assalariada. 

Gabarito

01. D
Comentário: Os incas não eram monoteístas. 

02. D
Comentário: O Renascimento não foi exclusivo das cidades italianas, ocorrendo em várias áreas 
da Europa.  



03. E
Comentário: Somente esses elementos fazem parte da Reforma Católica. 

04. D
Comentário: A principal tese de Hobbes era consolidação do estado nacional moderno. 

05. B
Comentário: A empresa colonial portuguesa estava assentada no plantation. 


