História
Questão 01
ABAIXO O IMPOSTO!

(In: TUDESQ & RUDEL. 1789-1848. Paris: Bordas, 1968.)

A caricatura critica o peso dos tributos senhoriais, dos dízimos e das taxas que recaíam sobre
o Terceiro Estado, no Absolutismo francês. Esses tributos transformaram-se em um dos motivos
da contestação que levou à crise do Antigo Regime e à deflagração da Revolução Francesa.
A)

Identifique duas características do Absolutismo.

B)

Conceitue os Estados Gerais, convocados em 1788 por Luís XVI para discutir a crise
financeira da França, e explique em que medida sua reunião contribuiu para o início
da Revolução Francesa.

Questão 02
O cartum americano retrata a punição de um coletor de impostos da metrópole inglesa.

(MOTA, Myriam Becho & BRAICK, Patrícia Ramos. História - das Cavernas ao 3º Milênio. Moderna: 1998.)

A cobrança de tributos pela metrópole inglesa e a idéia de liberdade enunciada pelo
Iluminismo no século XVIII encontravam-se na raiz do movimento pela independência norteamericana. Este processo estava relacionado a uma nova conjuntura econômica vivida
pela Inglaterra na 2ª metade do século XVIII e serviria de modelo para outros movimentos
emancipacionistas no continente americano.
Considerando o movimento de independência americana e sua influência sobre a América
Ibérica,
A)

explique o choque entre os interesses da burguesia inglesa e dos colonos norteamericanos;

B)

indique uma característica comum às sociedades norte-americana e brasileira após
a independência que evidencie o caráter excludente de ambas.
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Questão 03
O mapa abaixo apresenta a área de expansão cafeicultora no Vale do Paraíba.

(MARTINS, Ana Luiza. O trabalho nas fazendas de café. São Paulo: Atual, 1994.)

Sem dúvida, a cidade mais beneficiada pelo crescimento da cafeicultura no Vale do Paraíba
fluminense foi o Rio de Janeiro.
A)

Cite dois fatores que demonstrem como a expansão da lavoura cafeeira contribuiu
para o crescimento econômico da cidade do Rio de Janeiro.

B)

Explique o papel desempenhado pelos “barões de café” na sustentação do Estado
Imperial brasileiro.

Questão 04
A Grande Depressão eclodiu num mundo otimista que parecia caminhar na direção de
uma prosperidade permanente. Ela iniciou-se com o crack da bolsa de Nova York em
outubro de 1929, afetando todas as atividades econômicas dos Estados Unidos e se
propagando através do mundo.
A)

Caracterize a Grande Depressão e indique o motivo pelo qual seus efeitos foram
sentidos em diversas regiões do mundo.

B)

Indique e analise uma conseqüência da Grande Depressão para a economia
brasileira.
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Questão 05
Tomando por base o comportamento do eleitorado no último pleito e o número de sufrágios até agora
obtidos pelos srs. Juscelino e Jango, veremos que os dois pretendentes terão, no máximo, 33% dos votos
depositados nas urnas do dia 3, em todo o País. (...) Há, no entanto, outra circunstância que compromete
seriamente a situação eleitoral dos dois candidatos – e é que eles só atingiram aquela porcentagem porque
receberam os votos proclamados, ostensivos, negociados do Partido Comunista. (...) Parece-nos que o
Estado-Maior considera o Partido Comunista uma organização perigosa e subversiva ligada ao movimento
internacional revolucionário dirigido pela União Soviética.
(OLIVEIRA, Rafael Corrêa de. O Estado de São Paulo, 11/10/55. Apud CARONE, Edgard. A Quarta República (1945-1964). São Paulo: Difel, 1980.)

Isso é o que não nos podem perdoar; que aqui, sob seu nariz, façamos uma revolução socialista.
(Declaração de Fidel Castro em 16 de abril de 1961. Apud THOMAS, H. Cuba, la lucha por la libertad. Barcelona: Edições Grijalbo, 1974.)

A década de 50 caracterizou-se, na América Latina, pelo crescimento do anticomunismo
entre os setores políticos conservadores e entre parcela considerável dos militares, clima
que se aprofundou com a declaração de Fidel Castro citada acima. No Brasil, a posse de
Juscelino Kubitschek já fora contestada por um tipo de reação que muitas vezes identificava
posturas nacionalistas ou reformistas com o comunismo.
A)

Relacione o cenário internacional à conjuntura política brasileira na década de 1950,
marcada pelos antagonismos entre nacionalistas/reformistas e conservadores/
anticomunistas.

B)

Identifique duas características da estrutura econômica vigente em Cuba, antes da
Revolução de 1959, combatidas pelos revolucionários de Fidel Castro.
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