
 

 

 
GABARITO EXTRAOFICIAL 

COMENTADO  
História 

 

107 – ERRADA - Foi no período colonial, quando Alagoas ainda pertencia a Pernambuco, que 
surgiram os primeiros engenhos de cana-de-açúcar, Buenos Aires e Escurial, onde hoje fica o 
município de Porto Calvo, na Região Norte. 
Cristóvão Lins foi um dos desbravadores da corte Duarte Coelho. Ele fundou esses engenhos, 
Escurial e Buenos Aires, que deram origem a outros e outros e outros. São centenas, quase 
milhares de engenhos que surgiram. A finalidade da produção açucareira era o mercado 
externo. 
 
108 – CERTA – O mercantilismo é a política econômica dos Estados Modernos, e por meio do 
protecionismo e intervencionismo buscava o favorecimento das metrópoles.  
 
109 – CERTA – A Carta Régia de Abertura dos Portos às Nações Amigas, foi extinto o Pacto 
Colonial que estabelecia o exclusivo comercial entre colônia e metrópole.  
 
110 – CERTA - A crise de 1929 afetou também o Brasil. Os Estados Unidos eram o maior 
comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação deste produto diminuiu muito e os 
preços do café brasileiro caíram. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o 
governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. 
 
111 – ERRADA - As reivindicações do movimento tenentista coincidiam com as aspirações da 
classe média urbana. Criticavam o sistema eleitoral e as eleições, defendiam o voto secreto, 
reformas sociais e econômicas. 
 
112 – ERRADA - A aproximação do Brasil com a Argentina, promovida pelo presidente Sarney e 
apoiada com entusiasmo pelo presidente Alfonsín, pacificou o que havia ainda de resistência 
para uma harmônica relação bilateral. A união dos dois países representava uma tentativa 
conjunta de ganhar força e conquistar espaço nas negociações internacionais. 
 
113 – CORRETA - Com a Proclamação da República, em 1889, as ideias meritocráticas do 
Período Imperial foram sobrepujadas pela visão de mérito característica do Positivismo 
(doutrina filosófica, sociológica e política focada para o progresso e a justiça social), a qual 
privilegiava a senioridade e a capacitação como formas únicas de mérito, em detrimento da 
afinidade, mas, infelizmente, também dos níveis de desempenho individual. De acordo com a 
Constituição de 1891: Artigo 73, abordava o livre acesso de todos os brasileiros aos cargos 
públicos civis e militares, desde que possuidores de certas condições especiais exigidas em lei 
(...). 
 


