
 

 

Professor Giorgio 
Gabarito: 

 
01. d 

A questão aponta para a relação entre as obras e suas respectivas culturas. A alternativa [A] é falsa. A 
divindade que cuida e conserva a vida na mitologia Indiana é Vishnu, cabendo a Shiva a destruição do mal. 
A proposição [B] também é falsa. O monumento Mesa do Cavalo foi dinamitada pelo Califado do Estado 
Islâmico. A alternativa [C] é incorreta. O Obelisco egípcio foi levado pelos franceses para Paris através de 
pilhagens imperialistas. A proposição [E] é incorreta. Os Zigurates são templos observatórios dos Sumérios 
e não há evento histórico no qual os romanos os protegiam da invasão hitita, uma vez que esses eventos 
expressam diferentes temporalidades. Os Maias criaram um sistema numérico, simples e prático com o uso 
do 0 (zero) o que possibilitou controle mais eficiente de seus negócios conforme aponta a proposição [D].   

 
02. c 

A produção dos relatos dos navegadores sobre as demais partes do mundo que começavam a ser 
dominadas pelos europeus nos séculos XV e XVI eram carregados pelo olhar do conquistador. Portanto, 
eram marcadamente eurocêntricos. Por outro lado, à medida que estes navegadores se aproximavam e 
conheciam melhor estes novos territórios e o trajeto até eles, a observação e a experiência foram 
gradativamente agregando novas informações, dando aos mapas do período feições mais condizentes com 
a realidade.   

 
03. d 

Se por um lado conhecemos o processo que envolveu espanhóis e índios americanos, com a transmissão 
de doenças e inclusive a utilização das mesmas como arma de destruição e conquista, por outro 
desconhecemos a relação anterior entre portugueses e africanos. Apesar de não haver colonização 
portuguesa na África, houve o contato de civilizações, inclusive na região do Magreb onde ocorreram as 
primeiras conquistas lusitanas, sobre povos africanos islamizados.   

 
04. c 

A questão propôs ao vestibulando a inferência de diferentes, a partir de gêneros de discurso com a 
utilização da análise dos mapas e conhecimentos a respeito das Grandes Navegações entre o final do 
século XV e início de XVI. Os conhecimentos adquiridos pelos europeus ocidentais, a partir das Grandes 
Navegações, os levaram a revisão de antigos conceitos relativos à geografia, tidos, até então, como 
inalteráveis.   

 
05. b 

Somente a alternativa [B] está correta. O termo “índio” foi uma invenção dos brancos europeus para 
designar os habitantes da América. Antes da chegada dos brancos espanhóis, os povos mesoamericanos 
edificavam suas cidades associadas ao comércio, poder político e religioso. Cada núcleo urbano 
representava a identidade de seu povo, suas particularidades e especificidades.   

 
06.  

a)  O grau de desenvolvimento dos diferentes povos explica essa desigualdade de distribuição. Em 
especial no México e nos Andes, desenvolveram-se civilizações mais avançadas em termos políticos e 
econômicos, o que explica seu alto contingente populacional. 

b)  Comparando astecas e maias (México) com os incas (Andes), temos como similaridades os governos 
teocráticos, as sociedades hierarquizadas e a prática do comércio. E como diferença, o fato de que os 
incas não desenvolveram uma linguagem escrita.   

 
07. 

a)  Como diferenças entre os textos, podemos destacar que o primeiro texto questiona o hábito indígena 
da nudez, o segundo texto destaca a pureza e inocência dos indígenas e o terceiro texto critica as 
políticas públicas de defesa dos indígenas, afirmando que os indígenas deveriam ser tratados sem 
benefícios governamentais. 

b)  Como semelhança, podemos destacar o etnocentrismo: os três textos tratam o indígena a partir da 
medida da cultura europeia, e, por isso, enxergam o indígena como inferior.   

 
 
 


