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01. A convenção nacional, resultante da radicalização do processo revolucionário, desenvolveu-se numa configuração política que definia  
posições na assembleia de acordo com a estrutura ideológica de cada grupo; daí, os Jacobinos à esquerda, Girondinos à direita e 
planície no centro. 

Resposta: E

02. As cidades italianas acumularam vasto capital em face do aumento das grandes navegações e em função do monopólio das especiarias, 
permitindo o seu contato com diversos povos e criando uma atmosfera cultural estimulante a novas produções artísticas, literárias e 
científicas. Esse cenário permitiu que homens, denominados “mecenas” viessem a patrocinar os artistas e pesquisadores de então, 
bom como, a presença de bizantinos, refugiados da tomada de Constantinopla, trouxe obras gregas e árabes para enriquecer esse 
panorama de criação.

Resposta: D

03. Maquiavel teorizou um absolutismo monárquico a partir de instrumentos e artifícios de poder, através dos quais o governante tinha, 
por missão, manter o poder em suas mãos sob a justificativa de estabelecer uma ordem social, distanciado de uma moral cristã e 
mediante um pragmatismo político moderno. Esse autor é o fundador da Ciência Política Moderna, situando a moral política como 
algo específico do jogo do poder. A centralização para ele é essencial e o “príncipe” deveria usar de todos os artifícios para manter o 
controle sobre o Estado.

Resposta: E

04. Na ilustração deve-se perceber que o terceiro estado é formado, em sua maioria, pelos segmentos populares; burgueses, camponeses, 
profissionais autônomos, artesãos; entre os quais também figuravam os músicos cortesãos, com os seus serviços pagos mediante o 
fornecimento de moradia e alimentação, dentro de uma perspectiva opressora.

Resposta: C

05. O antropocentrismo propagado no Renascimento contrapunha-se à filosofia escolástica, formuladora do teocentrismo  
(princípio que considera Deus o centro de tudo) e base do pensamento e da cultura medieval. Esta modalidade de pensamento era 
essencialmente cristã e procurava respostas que justificassem a fé na doutrina ensinada pelo clero e vigorou do princípio do século IX 
até o final do século XVI.

Resposta: A

06. A demanda mercantilista exigiu dos Estados Nacionais, o enquadramento das colônias numa lógica extrativista opressora e espoliante, 
daí, o fato da presença europeia ter um caráter mercantilista. Esse fenômeno também foi acompanhado pelos interesses religiosos em 
jogo, em face da reforma protestante.  

Resposta: E

07. Uma das características básicas do Renascimento era o racionalismo, indutor do cientificismo. As descobertas científicas fundamentavam 
as concepções de um contexto de transição, contrárias às concepções medievais formuladas e afirmadas pela Igreja.     

Resposta: A

08. Em 1792, inicia-se na França o governo da Convenção, dominada pelos jacobinos (radicais) sob a liderança de Robespierre, Danton 
e Marat que organizaram as guardas nacionais, encarregadas de eliminar qualquer oposicionista ao novo governo conduzindo-os à 
guilhotina. Muitos integrantes da nobreza e outros franceses de oposição foram condenados à morte nesse período. A violência e a 
radicalização política são as marcas desta época, chamada também de Fase do Terror.  

Resposta: B

09. A afirmativa A está incorreta, pois o Ato de Navegação estabelecia regras para as mercadorias comercializadas com a Inglaterra;
A afirmativa C está incorreta, pois o enfrentamento militar foi com a Holanda, e não com a França;
A afirmativa D está incorreta, pois o Ato de Navegação promoveu a abertura de mercados aos produtos manufaturados ingleses; 
A afirmativa E está incorreta, pois estimulava e não dificultava a exportação dos manufaturados ingleses.  

Resposta: B

10. Uma das consequências da Revolução Industrial foi o crescimento das cidades em razão do êxodo rural. O desenvolvimento industrial e 
urbano fez surgir nas cidades massas de trabalhadores, mas vivendo em condições miseráveis. Tais condições, associadas à exploração 
capitalista, desencadearam já nos primeiros tempos da Revolução Industrial, a degradação socioambiental. 

Resposta: D
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