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01. 
A) Esperava-se que o candidato explicasse a Reconquista em seus aspectos gerais, identifi cando-a como um processo bélico empreendido 

pelos cristãos contra os muçulmanos na península Ibérica. As disputas militares iniciaram-se no século VIII e estenderam-se até 1492, 
quando ocorreu a tomada de Granada pelo reino da Espanha.

B) O vestibulando deveria identifi car a apropriação do discurso histórico como um elemento ideológico e um fato transcendente, que 
legitimava o poder monárquico; a partir de uma suposta missão cumprida pela monarquia cristã diante dos árabes muçulmanos 
na península Ibérica.

02. O fragmento apresentado demonstra o preconceito na Europa Ocidental em relação ao café em virtude de sua origem árabe, sendo 
estes povos considerados infi éis e inimigos dos cristãos ocidentais.

 Resposta: D

03. A chamada Primavera Árabe tem atingido alguns países muçulmanos como Egito, Síria e Tunísia, nos quais a população se manifesta 
contra as elites dirigentes movidas pelo desejo de maiores liberdades individuais e políticas.

 Resposta: A

04. A leitura do texto nos permite concluir que já havia interação cultural entre árabes e africanos antes mesmo da expansão do islamismo 
a partir do século VII. Tal interação devia-se, entre outros fatores, a relações comerciais no norte da África.  

 Resposta: B

05. As dinastias muçulmanas na Alta Idade Média foram de extrema importância para a preservação da cultura Greco-romana, bem 
como para o refi namento do comércio no Oriente Médio com suas repercussões na arcaica Europa medieval. Muitos historiadores 
intitulam a primeira dinastia de fatimídica e sua sede era a cidade sagrada de Meca tendo como grande contribuição a expansão do 
mundo árabe e islâmico pelo Oriente Médio ao introduzir o imperialismo dos califas, mas favorecendo a economia e a cultura árabe 
e clássica. Já a dinastia dos Omíadas afi rmou a divisão religiosa entre sunitas e xiitas, pois estes afi rmavam obediência exclusiva aos 
descendentes de Hasan ibn Ali, que era fatimídica, por este ser neto de Maomé. A próxima dinastia foi a dos Abássidas que criou 
a cidade de Bagdá para ser a sua capital, mas que devido à grande extensão de seu território e à prática da cobrança de elevados 
impostos gerou inúmeras revoltas provinciais como a do califado de Córdova na península Ibérica. Esses atritos foram um dos fatores 
para a dissolução da unifi cação do império que entrou num processo de lenta decadência.

 Resposta: B

06. A religião muçulmana proíbe a idolatria e a representação por meio de imagens de fi guras humanas ou do Deus Alá.

 Resposta: C

07. A expansão muçulmana levou à dominação de vastos territórios, com destaque para a costa mediterrânea do continente africano e a 
península Ibérica. Os mouros foram importantes para a cultura ocidental na medida em que assimilaram e trouxeram para o ocidente 
elementos da cultura do extremo oriente.

 Resposta: B

08. A Batalha de Alcácer Quibir foi aquela que consagrou a formação do “sebastianismo” no imaginário popular, tendo em vista que 
D. Sebastião, fi lho do infante D. João, sonhava dominar o território de Marrocos. Entretanto, os exércitos portugueses tiveram uma 
das suas mais profundas derrotas, sob a ação militar opositora do sultão Ahamed Mohammed de Fez, contexto da morte do rei de 
Portugal no norte da África, por volta de 1578, consagrando-se assim a sua condição mitológica, pois os seus compatriotas passaram 
a negar o seu fi m e postular o seu desaparecimento e um possível futuro retorno triunfal. Esse confronto bélico realmente sintetiza 
a luta pelo domínio e preservação da região em pauta, por parte de três nobres, conforme exposto no item C e, ainda hoje, existem 
três obeliscos erigidos em sua homenagem na região, por isso, o conclave também fi cou conhecido como a “batalha dos três reis”, 
referência feita a D. Sebastião, Mulei Moluco (rei de Marrocos) e Mulei Mohammed (o príncipe que reivindicava o trono).

 Resposta: C
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Resolução – História II

09. Wikipedia: O reino de Granada foi uma unidade política que existiu na península Ibérica entre 1238 e 1492. Incluía as atuais províncias 
espanholas de Granada, Málaga e uma parte das províncias de Sevilha, Córdova e Jaén. As origens do reino de Granada encontram-
se no desmembramento do império dos Almóadas perante o avanço das tropas castelhanas. Em 1232 Muhammad I ibn al-Ahmar 
(que governou com o nome Muhammad I entre 1232-1273) declarou-se sultão e tornou-se o fundador da dinastia dos Nasridas, que 
governaria o reino da Granada. Este rei ordenou a construção do Palácio da Alhambra onde se instalou com a sua corte.

 Resposta: B

10. Como referência para este conceito o Alcorão cita na 5ª Surata, versículo 3, o seguinte texto: “Estão-vos vedados: a carniça, o 
sangue, a carne do suíno e tudo o que tenha sido sacrifi cado com a invocação de outro nome que não seja o de Deus; os animais 
estrangulados, os vitimados a golpes, os mortos por causa de uma queda, ou chifrados, os abatidos por feras, salvo se conseguirdes 
sacrifi cá-los ritualmente; o (animal) que tenha sido sacrifi cado nos altares. Também vos está vedado fazer adivinhações com setas, 
porque isso é uma profanação. Hoje, os incrédulos desesperam por fazer-vos renunciar à vossa religião. Não os temais, pois, e temei a 
Mim! Hoje, completei a religião para vós; tenho-vos agraciado generosamente a (alimentar-se do vedado), saiba que Deus é Indulgente, 
Misericordiosíssimo.”

 Resposta: E
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