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Questão 11 
A questão aborda o assunto da Revolução Inglesa sobre a perspectiva da obra de Christopher Hill “A 
bíblia dos ingleses”. Conforme o enunciado da questão deixa claro, o problema central não era se o 
parlamento inglês estava unido durante a Revolução, mas como o povo inglês “ricos e pobres” utilizou-se 
da bíblia como mecanismo para suas diferentes solicitações (ou propostas) políticas ao longo do processo 
revolucionário na Inglaterra do século XVII. Neste campo a alternativa de letra “C” é a única correta, pois 
aborda as “diferentes propostas de mudanças políticas (radicais ou não) que levaram à Revolução Inglesa 
de 1640”. Já a alternativa de letra “E” é um distrator que historicamente pode até estar correto, mas não 
responde adequadamente à questão proposta que não aborda se a Revolução de 1640 era uma revolução 
burguesa clássica ou não, ou se era palco de conflitos liberais e absolutistas. Por todo o exposto, somos 
de parecer desfavorável ao recurso impetrado e sustentamos que a única alternativa correta que 
responde à questão proposta é a de letra “C”. Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
Questão 14 
Embora a alternativa de letra “A” seja um distrator que reflete o que ocorre muitas vezes no “convívio 
escolar” e mesmo dentro de “experiências de familiares”, o que a questão aborda é uma crítica à limitação 
a este tipo de comemoração. O trecho do texto citado já enuncia esta crítica ao enfatizar a necessidade 
de um tipo de comemoração que se promovesse no 20 de novembro “ações significativas no sentido de 
ampliar as possibilidades de acesso da população afrodescendente à instrução pública”. Desta forma a 
alternativa correta é a de letra “B”, pois esta enuncia estas ações requeridas pelo enunciado da questão, 
valorizando a criação nas escolas de “espaços de diálogo” para valorização da cidadania. Por todo o 
exposto, somos de parecer desfavorável ao recurso impetrado e sustentamos que a única 
alternativa correta que responde à questão proposta é a de letra “B”. Este é o nosso parecer, salvo 
melhor juízo. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 16 
A questão aborda a memória histórica republicana sobre o episódio da Inconfidência Mineira utilizando-
se de duas telas históricas. A segunda tela – intitulada “Tiradentes esquartejado” – foi pintada por Pedro 
Américo em 1893 para o centenário da Inconfidência e, assim, ela foi do tempo da proclamação da 
República no Brasil, ocorrida no mesmo período, a saber próximo à sua proclamação, em 1889. Desta 
forma, quando a alternativa aborda “o momento da proclamação da República no Brasil” e coloca entre 
colchetes o ano de 1893, faz referência à tela de Pedro Américo, como está claro momentos antes com 
a sentença na mesma alternativa que afirma o seguinte: “de forma oposta, a tela de Pedro Américo que 
representava um Tiradentes”... O ano entre parênteses (1893) diz respeito ao momento histórico da 
proclamação da República e a sua representação pictórica feita por Pedro Américo em 1893 e não ao 
ano específico da Proclamação da República em 1889. Também ressalto que a questão da participação 
dos negros e a questão de sua liberdade é hoje historiograficamente muito contestada, contudo não o foi 
em 1893 na tela de Pedro Américo, que aqui estão sendo discutida. Por todo o exposto somos de parecer 
desfavorável ao supracitado recurso, reafirmando a integralidade da correção da alternativa de 
letra A para a questão de número 16. Este é nosso parecer, salvo melhor juízo.   
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 


