
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.

Nas salas de prova, não será permitido aos candidatos portar arma de fogo, fumar, usar relógio digital ou boné de 
qualquer tipo, bem como utilizar corretores ortográficos líquidos ou similares.

Será eliminado do Vestibular Estadual 2011 o candidato que, durante as provas, utilizar qualquer meio de obtenção 
de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, computadores, rádios, telefones, receptores, 
anotações manuscritas ou impressas e livros.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

Boa prova!
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Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que nos vem à mente é a dos grandes 
artistas e de suas obras mais famosas. Isso nos coloca a questão: por que razão o Renascimento 
implica esse destaque tão grande dado às artes visuais? De fato, as artes plásticas acabaram 
se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura 
renascentista. E mais do que isso, acabaram espelhando os impulsos mais marcantes do 
processo de evolução das relações sociais e mercantis.

NICOLAU SEVCENKO
Adaptado de O Renascimento. São Paulo: Atual; Campinas: Ed. Unicamp, 1984.

As diversas manifestações da cultura renascentista na Europa ocidental, entre os séculos XIV e 
XVI, estiveram relacionadas à criação de novos valores e práticas sociais que se confrontaram com 
aqueles da sociedade medieval.

Cite dois aspectos da cultura renascentista que justifiquem a sua importância para o início dos 
Tempos Modernos.

http://upload.wikimedia.org

“O casal arnolfini”
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JAN VAN EYCK (1389-1441)
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02 Pelo que, começando, digo que as riquezas do Brasil consistem em seis coisas, com as quais 
seus povoadores se fazem ricos, que são estas: a primeira, a lavoura do açúcar; a segunda, 
a mercancia; a terceira, o pau a que chamam do Brasil; a quarta, os algodões e madeiras; a 
quinta, a lavoura de mantimentos; a sexta e última, a criação de gados. De todas estas coisas o 
principal nervo e substância da riqueza da terra é a lavoura dos açúcares.

O texto do século XVII enumera interesses da metrópole portuguesa em relação à colonização 
do Brasil; já o segundo texto, uma análise mais contemporânea, descreve uma sociedade mais 
complexa que ia além dos planos dos exploradores europeus.

Indique dois objetivos da Coroa Portuguesa com a implantação da empresa açucareira no Brasil 
colonial. Em seguida, identifique duas características da economia colonial que comprovam o seu 
dinamismo interno.

Considera-se hoje que o Brasil colonial teve um desenvolvimento bastante diferente da 
interpretação de Caio Prado Júnior. É que mudou a ótica de observação: os historiadores 
passaram a analisar o funcionamento da colônia. Não que a intenção da política metropolitana 
fosse diferente do que propõe o autor. Mas a realidade se revelava muito mais complexa. No 
lugar da imagem de colonos engessados pela metrópole, vem à tona um grande dinamismo do 
comércio colonial.

AMBRÓSIO FERNANDES BRANDÃO, 1618
Adaptado de PRIORE, M. del; VENÂNCIO, R. P. O livro de ouro da história do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.

SHEILA DE CASTRO FARIA
Adaptado de www.revistadehistoria.com.br
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O Jornal do Brasil aproveitou a corrida eleitoral pela presidência do Brasil em 1989 e consultou 
a opinião dos candidatos para a seguinte questão: “Se o senhor tivesse vivido a Revolução 
Francesa, que personagem da época gostaria de ter encarnado?” A maioria preferiria ter sido 
povo. Dois gostariam de ter sido filósofos. Ninguém quis ser político. Mas, curiosamente, aqueles 
que queriam ser povo ou filósofo em 1789, duzentos anos depois, almejavam a presidência.

Candidatos a presidente da República do Brasil em 1989: 

Mário Covas, Aureliano Chaves, Luis Inácio Lula da Silva, 
Guilherme Afif Domingos, Fernando Collor de Mello, Paulo 
Maluf, Ronaldo Caiado, Roberto Freire, Leonel Brizola, 
Ulysses Guimarães.

Adaptado de www.jblog.com.br

O dia 14 de julho de 1789, data da queda da Bastilha, é considerado pelos historiadores um marco 
da Revolução Francesa.

Considerando o contexto político da França em 1789, explique a importância simbólica da queda 
da Bastilha para o movimento revolucionário francês.

Apresente, também, duas propostas da Revolução Francesa que ainda façam parte da ordem 
política contemporânea.

03
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O texto aborda um duplo movimento provocado pela presença da Corte portuguesa no Brasil: o 
estímulo às atividades culturais na colônia e, ao mesmo tempo, o controle conservador sobre essas 
atividades.

Indique duas ações da Coroa que enriqueceram a vida cultural da cidade do Rio de Janeiro. 
Explique, ainda, como o Estado português exercia controle sobre as atividades culturais.

O enriquecimento da vida cultural do Rio de Janeiro, e até mesmo do país, após 1808, decorreu, 
sobretudo, das necessidades da elite dominante. No ambiente acanhado da sociedade americana, 
a novidade dos procedimentos característicos do círculo real exerceram extraordinário 
fascínio, produzindo um poderoso efeito “civilizador” em relação à cidade. Em contrapartida, 
a Coroa não deixou de adotar também medidas de controle mais eficientes. Após a tormenta 
da Revolução Francesa e ainda vivendo o turbilhão do período napoleônico, era o medo dos 
princípios difundidos pelo século das Luzes, especialmente as “perniciosas” ideias francesas, 
que ditava essas cautelas.
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LÚCIA M. P. DAS NEVES E HUMBERTO F. MACHADO
Adaptado de O império do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
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A consolidação do Império do Brasil, entre as décadas de 1830 e 1850, significou a vitória de 
determinado projeto político e também o combate de propostas, como as defendidas pelos que 
lutaram na Revolução Farroupilha.

Aponte uma das propostas dos líderes farroupilhas e explique por que esse movimento foi 
considerado ameaçador pelos dirigentes do Império do Brasil.

Em nome do povo do Rio Grande, depus o governador e entreguei o governo ao seu substituto 
legal. E em nome do Rio Grande do Sul, digo que nesta província extrema, afastada da Corte, 
não toleramos imposições humilhantes. O Rio Grande é a sentinela do Brasil que olha vigilante 
o Rio da Prata. Não pode e nem deve ser oprimido pelo despotismo. Exigimos que o governo 
imperial nos dê um governador de nossa confiança, que olhe pelos nossos interesses, ou, com 
a espada na mão, saberemos morrer com honra, ou viver com liberdade.

Rio-grandenses! Tenho o prazer de anunciar-vos que a guerra civil que por mais de nove 
anos devastou esta bela província está terminada. Os irmãos contra quem combatíamos 
estão hoje congratulados conosco e já obedecem ao legítimo governo do Império do Brasil. 
União e tranquilidade sejam de hoje em diante nossa divisa. Viva a religião, viva o Imperador 
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Viva a integridade do Império.

Carta escrita em 1835 por Bento Gonçalves, líder farroupilha, ao Regente Feijó.
Adaptado de PESAVENTO, S. J. A Revolução Farroupilha. São Paulo: Brasiliense, 1990.

Proclamação feita pelo Barão de Caxias em 1845, fim da Revolução Farroupilha.
Adaptado de SOUZA, A. B. de. Duque de Caxias: o homem por trás do monumento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
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O depoimento acima faz referência a efeitos da Crise de 1929 para a sociedade norte-americana.

Apresente dois fatores que contribuíram para deflagrar essa crise e cite seu principal desdobramento 
para a economia europeia naquele momento.

Durante os últimos três meses, visitei uns vinte estados deste belo país extraordinariamente 
rico. As estradas do oeste e do sudoeste pululam de pessoas famintas pedindo carona. As 
fogueiras dos acampamentos dos desabrigados são visíveis ao longo de todas as estradas de 
ferro. Os fazendeiros estão sendo pauperizados pela pobreza das populações industriais, e as 
populações industriais, pauperizadas pela pobreza dos fazendeiros. Nenhum deles tem dinheiro 
para comprar o produto do outro; consequentemente há excesso de produção e carência de 
consumo, ao mesmo tempo e no mesmo país.

Relato feito em 1932 por Oscar Ameringer à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.
 Adaptado de MARQUES, A. M. et al. História contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 1990.
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No mundo contemporâneo, países socialistas viveram situações de crise, contornadas por meio da 
promoção de reformas, como as mencionadas no texto. 

Aponte um princípio comum à Nova Política Econômica e à Perestroika. Em seguida, indique o 
principal resultado de cada uma dessas políticas promovidas pelo governo soviético.

Os líderes cubanos excitaram a imaginação do mundo ao lançarem em setembro o mais 
radical pacote de medidas. As reformas cubanas trazem logo à mente duas grandes ondas 
de reforma na antiga União Soviética: a Nova Política Econômica - NPE, nos anos 1920, 
e o início da Perestroika, em meados dos anos 1980. Em ambas, inicialmente, as medidas 
tomadas e o espírito condutor eram bastante parecidos, mas os resultados das duas foram 
completamente diferentes. Qual desses caminhos seguirá Cuba, em um mundo cada vez mais 
globalizado?

ÂNGELO SEGRILLO
Adaptado de O Globo, 19/09/2010

Cuba e as reformas do bloco socialista: back to the future?07
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O lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki possibilitou o fim da Segunda 
Guerra Mundial, acarretando, para todos os países envolvidos no conflito, muitas transformações 
e inaugurando novas tensões internacionais.

Aponte dois efeitos da Segunda Guerra Mundial para a sociedade japonesa e dois efeitos da 
utilização de armamentos nucleares para as relações internacionais no pós-guerra.

http://pt.wikipedia.org

Cidade de Hiroshima após o lançamento da bomba atômica em 6 de agosto de 1945
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Os EUA enviaram, em 2010, pela primeira vez, um embaixador, John Ross, para participar das 
comemorações relativas ao ataque nuclear em Hiroshima. A cidade industrial de Hiroshima 
foi bombardeada no dia 6 de agosto de 1945, o que resultou na morte de cerca de 140 mil 
pessoas. Essa é considerada a maior tragédia nuclear da história. Três dias mais tarde, os EUA 
lançaram uma segunda bomba em Nagasaki, causando mais 70 mil mortes. No âmbito das 
comemorações em Hiroshima, o Secretário Geral da ONU, Ban-Ki-Moon, voltou a apelar pelo 
desarmamento nuclear no mundo.

Adaptado de http://dn.sapo.pt
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A Copa do Mundo de Futebol de 2010 teve grande destaque na mídia internacional, em especial,  
devido ao fato de ser realizada, pela primeira vez, no continente africano. Esse evento seria 
impossível décadas antes, em função do boicote proposto pela Organização das Nações Unidas 
- ONU à África do Sul em 1962.

Apresente o motivo que levou a ONU a propor um boicote de seus países-membros à África do Sul 
em 1962 e cite duas características do regime político sul-africano daquela época que justifiquem 
essa atitude internacional.

09

http://logobr.wordpress.com
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No decorrer da década de 1970, medidas econômicas implementadas pelos governos militares 
afetaram de maneiras variadas as condições de vida dos brasileiros, como ilustram a propaganda 
e a charge.

Indique duas dessas medidas econômicas e dois dos seus efeitos sociais.

ZIRALDO
Nosso século. Vol. 5. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

Adaptado de Nosso século. Vol. 5. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
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