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Questão 9 
A alternativa B não está correta pois os metecos podiam possuir fortunas, além de manufaturas. A 
sociedade ateniense era formada por pelo menos, três categorias: os cidadãos atenienses, os metecos 
(estrangeiros) e os escravos. Embora à margem do Estado, o meteco era livre, o escravo era uma 
mercadoria que podia ser comprada.  
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 13 
Na resposta D, a frase: “juntamente com a antropofagia, destacada pelo navegador florentino Américo 
Vespúcio”, evidencia que é este último que faz referência à antropofagia, do contrário, não era necessária 
a vírgula, nem a palavra “destacada” no singular.  
Em relação à resposta D, o texto afirma que: “A delimitação da porção territorial portuguesa, através do 
tratado de Tordesilhas, de algum modo, contribuiu com o fato de que as nações litorâneas de língua 
guarani, principalmente Tupi, formassem as primeiras imagens descritas pelos europeus sobre os povos 
do território brasileiro”. O litoral do que hoje chamamos Brasil, até o Tratado de Madri (1750) ficou sobre 
a posse de Portugal. Nessa porção territorial litorânea, concedida pelo tratado de Tordesilhas, estavam 
as nações de língua Guarani e Tupi. A maior parte das primeiras representações do século XVI sobre as 
populações indígenas, formada por navegadores, administradores e missionários, foi relativa ao espaço 
litorâneo demarcado pelo Tratado.  
A resposta C não está correta pois, os estudos históricos e arqueológicos trouxeram evidências da 
presença de diversas etnias existentes na América com formações sociais, políticas e econômicas 
distintas entre si. O texto da questão destaca “etnias que viviam na América”, portanto, a palavra América 
remete ao todo, caso fosse uma parte deste espaço, a questão teria especificado algo como “América 
portuguesa”, ou mesmo, “América espanhola”. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


