HISTÓRIA
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Questão 01
Ao chegar a Calicute, em 1498, o navegador português Vasco da Gama aguardou que embarcações
locais se aproximassem das naus e mandou um membro da tripulação para terra, o degredado
João Nunes. Este encontrou no porto dois comerciantes tunisinos, que sabiam falar castelhano
e genovês, travando o seguinte diálogo, registrado por um português anônimo:

- Ao diabo que te dou; quem te trouxe cá?
E perguntaram-lhe o que vínhamos buscar tão longe.
E ele respondeu:
- Vimos buscar cristãos e especiaria.
(Adaptado de VILLIERS, John. Vasco da Gama, o Preste João das Índias e os cristãos de São Tomé. In: Oceanos: Vasco da Gama. Lisboa, 1998.)

(A) Justifique por que “buscar especiaria” foi uma importante motivação econômica da Expansão
Marítima portuguesa.
(B) Identifique duas ações voltadas para a expansão da fé cristã, que tenham sido empreendidas
pelos portugueses nos seus domínios coloniais.
Questão 02

Assim, ninguém pode negar que a “Revolução Puritana” era uma luta tão religiosa quanto política;
mas era mais que isso. Aquilo por que os homens lutavam era toda a natureza e o desenvolvimento
futuro da sociedade inglesa.
(HILL, Christopher. A Revolução Inglesa de1640. Lisboa: Presença, 1981.)

(A) Indique um fator político que contribuiu para o desenvolvimento das Revoluções Inglesas
do século XVII.
(B) Estabeleça a relação existente entre a Revolução Puritana e a colonização das possessões
inglesas no litoral atlântico da América do Norte.
Questão 03
O liberalismo econômico, que incorporou a máxima “deixai fazer, deixai passar”, criada em
meados do século XVIII, objetivava romper com as práticas tradicionais do mercantilismo.
(A) Aponte duas características do liberalismo que o diferenciavam do mercantilismo.
(B) Explique como o liberalismo econômico contribuiu para o fim do sistema colonial.
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Questão 04

O Deus da natureza fez a América para ser independente e livre: o Deus da Natureza conservou
no Brasil o príncipe regente para ser aquele que firmasse a independência deste vasto continente.
Que tardamos? A época é esta. Portugal nos insulta ... a América nos convida ... a Europa nos
contempla ... o príncipe nos defende ... Cidadãos! Soltai o grito festivo ... Viva o Imperador
Constitucional do Brasil, o senhor D. Pedro Primeiro.
(Correio Extraordinário do Rio de Janeiro, 21/09/1822)

(A) Comparando os processos de emancipação política da América portuguesa e da América
espanhola, aponte uma diferença verificada entre eles.
(B) Apresente duas razões para a independência do Brasil.

Questão 05
Leia o trecho abaixo, extraído das memórias do barão e visconde de Mauá.
Era já então, como é hoje ainda, minha opinião que o Brasil precisava de alguma indústria (...)
para que o mecanismo de sua vida econômica possa funcionar com vantagem; e a indústria que
manipula o ferro, sendo a mãe das outras, me parecia o alicerce dessa aspiração.
(Adaptado de PRIORE, Mary del et alii. Documentos de História do Brasil: de Cabral aos anos 90. São Paulo: Scipione, 1997.)

Considerando as ações empreendidas por Mauá, tanto no setor industrial quanto no setor de
serviços, exemplifique:
(A) duas condições econômicas que possibilitaram essas ações;
(B) duas melhorias urbanas introduzidas na Era Mauá.

Questão 06

(...) a abolição da Igreja e do Estado deve ser a primeira e indispensável condição para a verdadeira
libertação da sociedade; só depois que isso acontecer é que a sociedade poderá ser organizada de
outra maneira.
(BAKUNINE, M. apud WOODCOCK, G. Os grandes escritos anarquistas. Porto Alegre: L&PM, 1981.)

(A) Aponte duas características do anarquismo.
(B) No Brasil, o anarquismo se fez presente nos movimentos operários das primeiras décadas
do século XX, especialmente na conjuntura explosiva de 1917 - 1920.
Cite um motivo que gerou essa conjuntura explosiva.
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Questão 07
Observe as gravuras referentes ao período da Primeira Guerra Mundial.

(ISNENGHI, M. História da Primeira Guerra Mundial. São Paulo: Ática, 1995.)

Considerando as transformações desse período, descreva:
(A) uma transformação social que, decorrente da guerra, está diretamente relacionada às gravuras;
(B) um reflexo da Primeira Guerra sobre a economia do Brasil.

Questão 08
A ilustração abaixo e a canção composta por Ataulfo Alves e Felisberto Martins foram importantes
instrumentos da propaganda do governo Vargas.
É NEGÓCIO CASAR

O Estado Novo veio
Para nos orientar
No Brasil nada falta
Mas precisa trabalhar
Tem café, petróleo e ouro
Ninguém pode duvidar
E quem for pai de quatro filhos
O presidente manda premiar
É negócio casar
(Nosso Século: 1930 - 1945. São Paulo: Abril Cultural, 1980.)

(Citado por PILETTI, N. História do Brasil. São Paulo: Ática, 1997. )

(A) Identifique o papel da propaganda no governo de Getúlio Vargas.
(B) Indique duas características econômicas do período do Estado Novo.
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Questão 09
O mundo, no final dos anos 70, assistiu a diversas mudanças em âmbito político. Na América
Central, Daniel Ortega, presidente da Nicarágua entre 1979 e 1990, tornou-se ídolo da esquerda
internacional ao resistir à guerrilha financiada pelos EUA. No Oriente Médio, o xá do Irã foi
derrubado em 1979 por um movimento considerado por muitos historiadores como um dos
grandes marcos sociais do século XX.
(A) Indique a forma como Ortega assumiu o poder em 1979.
(B) Explique um fator que possibilitou o movimento ocorrido no Irã neste mesmo ano.

Questão 10

O DIA EM QUE A GUERRA FRIA CHEGOU À LUA

Casa Branca, 21 de novembro de 1962. Na sala de reunião, dez pessoas ouviam o então
presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Entre elas, o diretor-geral da Nasa – a
agência espacial americana. (...) O motivo da reunião: a corrida espacial. Kennedy queria
da Nasa mais empenho para que os americanos chegassem antes dos soviéticos à Lua.
Pela primeira vez, o governo dos EUA dizia abertamente que a ida à Lua não era uma das
prioridades do programa espacial, mas a prioridade. E mais, não era um problema de
ciência, mas de política.
(Jornal do Brasil, 25/08/2001)

(A) Caracterize a Guerra Fria.
(B) Aponte um fato histórico ocorrido na América, no início dos anos 60, que exemplifique
a inclusão deste continente no contexto da Guerra Fria.
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