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caderno de prova
Este caderno, com dezesseis páginas numeradas sequencialmente, contém dez questões de História.
Não abra o caderno antes de receber autorização.

instruções
1. Verifique se você recebeu mais dois cadernos de prova.
2. Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu número do documento de identidade estão corretos nas
sobrecapas dos três cadernos.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
3. Destaque, das sobrecapas, os comprovantes que têm seu nome e leve-os com você.
4. Ao receber autorização para abrir os cadernos, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões
estão corretas.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
5. Todas as respostas e o desenvolvimento das soluções, quando necessário, deverão ser apresentados nos espaços
apropriados, com caneta azul ou preta.
Não serão consideradas as questões respondidas fora desses locais.

informações gerais
O tempo disponível para fazer as provas é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após o término desse prazo.
Ao terminar, entregue os três cadernos ao fiscal.
Será eliminado do Vestibular Estadual 2010 o candidato que, durante as provas, utilizar máquinas de calcular, relógios
digitais, aparelhos de reprodução de som ou imagem com ou sem fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta
de qualquer espécie.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

boa prova!
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Navegações portuguesas (séculos XV-XVI)

Adaptado de ALCEU LUIZ PAZZINATO e MARIA HELENA VALENTE SENISE
História moderna e contemporânea. São Paulo: Ática, 1998.

Como indicado no mapa acima, a expansão marítima promovida pela Coroa de Portugal, nos séculos XV e
XVI, permitiu a incorporação de novas regiões e sociedades ao comércio europeu.
Apresente dois interesses da sociedade portuguesa na exploração da costa ocidental africana e explique a
importância da região para o estabelecimento dos portugueses na Ásia.

3

história

02

As expedições destinadas ao apresamento de índigenas constituíram, como se pode observar no mapa
abaixo, a principal atividade realizada pelos bandeirantes paulistas entre os séculos XVI e XVIII.

Esquema geral das expedições de apresamento (1550-1720)

JOHN MANUEL MONTEIRO
Adaptado de Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Cia. das Letras, 1994.

Estabeleça a relação existente entre as expedições de apresamento e as atividades econômicas desenvolvidas
pelos habitantes da Capitania de São Vicente. Em seguida, identifique um efeito dessas expedições para a
colônia portuguesa na América.
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Gonçalves Dias é um dos principais representantes do Romantismo no Brasil, movimento contemporâneo
ao processo de consolidação do Estado monárquico brasileiro e que forneceu elementos simbólicos para a
construção da identidade nacional. Observe este fragmento de um de seus poemas:

Canção do Tamoio
Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.
(...)

E pois que és meu filho,
Meus brios reveste;
Tamoio nasceste,
Valente serás.
Sê duro guerreiro,
Robusto, fragueiro,
Brasão dos tamoios
Na guerra e na paz.
(...)

Porém se a fortuna,
Traindo teus passos,
Te arroja nos laços
Do inimigo falaz!
Na última hora
Teus feitos memora,
Tranquilo nos gestos,
Impávido, audaz.
(...)
Antônio Gonçalves Dias
www.cin.ufpe.br

Identifique, em Canção do Tamoio, um elemento integrante da proposta de construção da identidade nacional
brasileira. Justifique também a utilização desse elemento pelo movimento romântico.
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Bandeira do Império do Brasil

Bandeira adotada pelo regime republicano

JOSÉ MURILO DE CARVALHO
A formação das almas. O imaginário da República no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1990.

A proclamação da República no Brasil, em 1889, instituiu a necessidade de revisão dos símbolos nacionais. A
nova bandeira, por exemplo, expressou rupturas e continuidades, bem como a valorização de determinadas
ideias para o novo regime.
Aponte a corrente político-filosófica que interferiu na remodelação da bandeira brasileira e o argumento dessa
corrente para a condenação do regime monárquico.
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Cidade de Birmingham (Inglaterra, 1886)

A evolução das cidades. Coleção História em Revista. Rio de Janeiro: Abril Coleções, 1996.

Coketown era uma cidade de tijolos vermelhos, ou melhor, de tijolos que seriam vermelhos se a fumaça e as
cinzas permitissem, cidade de máquinas e de altas chaminés. Apresentava muitas ruas largas, todas iguais,
e muitas ruazinhas ainda mais iguais, cheias de pessoas também muito iguais, pois todas saíam e entravam
nas mesmas horas, andando com passo igual na mesma calçada, para fazer o mesmo trabalho, e para elas
cada dia era parecido com o da véspera e com o dia seguinte.
CHARLES DICKENS
In: ENDERS, Armelle e outros. História em curso. Rio de Janeiro: FGV, 2008.

A Revolução Industrial provocou grandes mudanças em algumas cidades inglesas a partir de finais do século
XVIII. A imagem de Birmingham, de 1886, e o fragmento do romance Tempos difíceis, publicado em 1854,
apresentam sinais dessas transformações.
Apresente uma mudança causada pelo processo de industrialização nas cidades inglesas e uma de suas
consequências para as condições de vida do operariado.
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O problema agrário está na base dos conflitos sociais e políticos da História do México, desde a independência
até a revolução. Todas as tentativas de mudança estrutural - Independência, Reforma, Porfiriato, Revolução
- decorrem da necessidade essencial de resolver essa questão-chave.
AMÉRICO NUNES
Adaptado de As revoluções do México. São Paulo: Perspectiva, 1980.

Identifique o problema agrário ao qual se refere o autor do texto e estabeleça sua relação com a Revolução
Mexicana de 1910.
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O “grande porrete” no Mar do Caribe

http://americanhistory.si.edu

WANDER MELO MIRANDA (org.)
Narrativas da modernidade. Belo Horizonte: Autêntica,1999.

A caricatura acima, de 1904, e o cartaz publicitário da Coca-Cola, de 1944, apontam para contextos
diferenciados das relações do governo dos EUA com países da América Latina.
Cite uma ação da política externa norte-americana para a América Latina decorrente da política do Big Stick
- “Grande Porrete”. Em seguida, nomeie e explique a nova orientação diplomática dos EUA para essa região
durante a Segunda Guerra Mundial.
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Saudação nazista da seleção inglesa antes
de amistoso com a Alemanha (1938)

www.globoesporte.com

Havia um projeto fascista, uma utopia capaz de seduzir homens e mulheres, de arrastar multidões para além
das interpretações esotéricas e hipnóticas de um líder único.
Francisco Carlos Teixeira da silva
In: REIS FILHO, Daniel A.; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste (orgs.). O século XX – o tempo das crises. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2000.

Durante o período do entre-guerras, a ideologia fascista teve uma significativa capacidade de atração sobre
indivíduos e grupos de diversas regiões do mundo.
Tendo em vista o contexto social e econômico desse período, indique e explique uma prática dos regimes
fascistas que tenha mobilizado o apoio popular.
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A desintegração da União Soviética, que acompanhou a do socialismo na Europa Central, pôs em evidência
uma crise maior: a do socialismo contemporâneo. Na China, desde os anos 70, e sobretudo após a morte
de Mao Tsé-tung, em 1976, a preocupação e os debates a respeito do socialismo tenderam a dar lugar à
preocupação e aos debates a respeito da modernização e do enriquecimento do país. A política dita das
Quatro Modernizações (da indústria, da agricultura, da ciência e da tecnologia e das forças armadas), sob a
direção de Deng Xiao Ping, na prática, eliminou gradual e firmemente todo o legado do maoísmo.
Adaptado de Daniel Aarão Reis Filho
In: REIS FILHO, Daniel A.; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste (orgs.). O século XX – o tempo das dúvidas. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2000.

Cite uma medida econômica implementada pelo governo chinês durante a política das Quatro Modernizações.
Em seguida, explicite uma diferença entre essa medida e as propostas maoístas de construção do socialismo
na China.
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A cena retratada pelos quadrinhos só se tornou possível na história recente do país com o fim do Ato Institucional
nº 2 (AI-2) em 1979. A reforma partidária, assim como outros eventos do processo de restabelecimento do
estado de direito no Brasil, contudo, permitiram ao regime militar controlar o ritmo da abertura política.
Indique a principal mudança produzida pela reforma partidária de 1979 e justifique sua aplicação no contexto
da abertura “lenta, gradual e segura” promovida pelo regime militar.
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