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01. O processo de conquista e colonização da América teve início com a chegada de Colombo, em 1492. Confi rmada a tese de que se 
tratava de um continente desconhecido para os europeus, as nações colonialistas iniciaram o processo de divisão, especialmente com 
o Tratado de Tordesilhas (1494); dominação dos povos nativos, tanto do ponto de vista militar quanto cultural; e implantação dos 
valores e estruturas econômicas capitalistas, que integraram a América à economia europeia.

 Resposta: B

02. O texto apresentado refl ete a destruição da capital asteca pelos conquistadores espanhóis, demonstrando a violência contra as 
populações indígenas, que mesmo tentando resistir, foram sucumbidas pela superioridade militar e bélica dos europeus.

 Resposta: B

03. O texto mostra a surpresa que os conquistadores tiveram ao perceber a magnitude das construções e a grandeza da cultura de alguns 
dos povos que habitavam o continente americano, com destaque para as chamadas “altas culturas”.

 Resposta: C

04. Atualmente, é recorrente entre os pesquisadores o reconhecimento da origem africana dos primeiros ancestrais humanos, especialmente 
motivada pelas descobertas dos primeiros hominídeos em estudos arqueológicos.

 Resposta: D

05. A agricultura foi o principal fator de sedentarização das sociedades primitivas, para armazenar a produção agrícola algumas sociedades 
desenvolveram a cemâmica para fabricação de recipientes.

 Resposta: B

06. A Civilização Incaica era governada por uma teocracia que situava nas mãos do Sapa-Inca, um poder absoluto, ideologizado pela 
religião. As crenças religiosas eram o esteio sobre o qual se assentava a estrutura social, por isso mesmo, rigidamente hierarquizada 
e estratifi cada. Dessa forma, não havia mobilidade social, tendo em vista que o status era o resultado do sangue, da propriedade da 
terra e dos poderes místicos. Essa civilização estava pautada pela lógica da servidão coletiva, não havendo uma distribuição equitativa 
dos bens de produção.

 Resposta: E

07. A alternativa correta sintetiza com precisão os conhecimentos técnicos dos Incas com relação à agricultura, principal atividade 
econômica desse povo. Cabe observar, que outro aspecto importante da produção agrícola era o emprego de grandes contingentes 
de trabalhadores por meio da servidão coletiva.  

 Resposta: D

08. A cidade de Machu Picchu é um dos mais fascinantes centros turísticos do mundo e, sobretudo, da América do Sul, conhecida pela 
sua atmosfera de misticismo e de sobrenaturalidade; refl ete a herança cultural e religiosa dos povos incas, revelando-se importante 
centro de cerimônias, ritos e culto ao Sol. Também é uma evidência dos possíveis conhecimentos astronômicos dessa civilização pré-
colombiana. Está situada na região dos Andes, encravada à altura de, aproximadamente, 2400 metros. Estava ligada a uma ampla 
estrutura agrícola e urbana, ostentando um impressionante aparato arquitetônico voltado, principalmente, para os aspectos religiosos; 
também servindo de refúgio ao teocrata incaico. Entretanto, a capital da civilização inca era Cuzco e não Machu Picchu, como sugerem 
os itens B e C, tendo em vista que a sua função não era propriamente administrativa. Diante do exposto, não há item correto para 
essa questão, embora a Uece tenha apontado o item C como correto.

 Resposta: C

09. O texto discute a percepção da ação de conquistadores em diferentes períodos da história difundidas de maneiras diferentes. Em nome da 
fé ou das necessidades das metrópoles de obterem riquezas, a América foi brutalmente submetida à dominação, sendo suas comunidades 
nativas desrespeitadas. A colonização, nesse caso, se dava sob a alegativa de uma missão civilizatória ao passo que processos como o descrito 
da dominação exercida por Gengis Cã era considerado uma manifestação bárbara.

 Resposta: E

10. A expansão marítima portuguesa tinha por objetivo a exploração das riquezas e homens encontrados, portanto, era de caráter 
mercantilista. Contudo, os portugueses eram incapazes de compreender a cultura dos homens cá encontrados.
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