HISTÓRIA
1
Analise a foto, a seguir, tirada durante o período do Regime Militar no Brasil (1964-1985).

(VALENTE, R. Fotograﬁas da ditadura são liberadas para consulta. Imagem no acervo do Arquivo Nacional. 1979. Folha de São Paulo.
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/1115936-fotograﬁas-da-ditadura-sao-liberadas-para-consulta.shtml>. Acesso em: 1 ago. 2012.)

a) Identiﬁque e descreva dois elementos da foto que permitam caracterizar o Regime Militar no Brasil.
b) A luta pela anistia ampla, geral e irrestrita tem desdobramentos no presente, a exemplo da Comissão da
Verdade. Discorra sobre essa Comissão.

QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA
Conteúdo: O Mundo contemporâneo. Os impasses sociais do século XX: guerras, revoluções, totalitarismos, populismos e autoritarismos.
Resposta esperada
a) O candidato deve identiﬁcar e descrever dois elementos da foto que permitam caracterizar o regime militar. Por
exemplo, a faixa com o nome de Vladmir Herzog, que se refere à morte do jornalista no aparato de repressão;
o movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita; a faixa sobre a questão econômica (inﬂação e especulação
ﬁnanceira); UNE – União Nacional dos Estudantes; Movimento Estudantil; manifestações públicas e/ou passeatas
contra o regime ditatorial; documentos encontrados recentemente sobre o período.
b) O candidato deve mencionar que a Comissão da Verdade investiga crimes promovidos pelo Estado durante a
ditadura civil-militar e que essa Comissão surgiu como resultado das lutas sociais e políticas do período da redemocratização.
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2
Leia o texto a seguir, escrito pelo Padre Antonil em 1711.
Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer,
conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. E do modo como se há com eles, depende tê-los
bons ou maus para o serviço. Por isso, é necessário comprar cada ano algumas peças e reparti-las pelos
partidos, roças, serrarias e barcas. E porque comumente são de nações diversas, e uns mais boçais que
outros e de forças muito diferentes, se há de fazer a repartição com reparo e escolha, e não às cegas.
No Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessários PPP, a saber, pau, pão e pano. E, posto que
comecem mal, principiando pelo castigo que é o pau, contudo, prouvera a Deus que tão abundante fosse o
comer e o vestir como muitas vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco provada, ou levantada; e
com instrumentos de muito rigor, ainda quando os crimes são certos, de que se não usa nem com os brutos
animais...
(Adaptado de: ANTONIL, A. J. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. 3.ed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1982. p.89.
Coleção Reconquista do Brasil. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000026.pdf>. Acesso em: 1 ago.
2012.)

a) Considerando o Período Colonial brasileiro, explique a aﬁrmativa “Os escravos são as mãos e os pés do
senhor de engenho”.
b) Qual a posição assumida pelo Padre Antonil frente ao tratamento dispensado aos escravos?

QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA
Conteúdo: Mundo na modernidade. A escravidão e demais formas de trabalho compulsório no Brasil e na América.
Resposta esperada
a) O candidato deve relacionar a noção de que os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho com
os trabalhos na propriedade rural, do plantio ao fabrico do açúcar. Isto é, constituem as bases fundamentais da
economia colonial.
b) Em relação ao tratamento dispensado aos escravos, Antonil observa que, embora seja recomendado que se empreguem os PPP, muitas vezes os castigos são mais abundantes que a vestimenta e a alimentação, ou seja,
Antonil indica o desequilíbrio no tratamento dado aos escravos. Em outras palavras, recomenda aos senhores que
castiguem os escravos na “medida correta”, sem exageros.
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3
Leia o texto a seguir.
A tecnologia tem sido o catalizador da mudança social desde antes do matemático grego Arquimedes demonstrar que a água pode ser levantada para irrigar um terreno ressecado acima de um ﬂuxo de água, por meio de
um mecanismo contínuo propulsor dentro de um tubo ﬂexível. Contudo, ao mesmo tempo, a diferença entre
os contemplados e os tecnologicamente carentes tornou-se um abismo. Para cada um que agora compra sua
passagem de avião, trem e ingresso de teatro online, milhões ainda esperam pela eletricidade e por água
limpa corrente.
(Adaptado de: JARDINE, L. Como a tecnologia afeta a transformação social. In: SWAIN, H. Grandes questões da História. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2010. p.255-259.)

a) Com base no texto, descreva duas características fundamentais da Revolução Industrial inglesa do século
XVIII.
b) Discuta as relações entre desenvolvimento tecnológico e bem-estar social no mundo contemporâneo.

QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA
Conteúdo: Mundo na modernidade. A revolução industrial: aspectos culturais, sociais e econômicos. O Mundo
contemporâneo. A consolidação do capitalismo: dominação, conﬂitos e resistências. Globalização, neoliberalismos, a
questão ambiental e a sociedade do conhecimento.
Resposta esperada
a) Sobre a revolução industrial, o candidato deve articular uma resposta que aponte suas características: o surgimento da manufatura, a urbanização, o surgimento do proletariado, o surgimento da indústria de bens de capital, a
expulsão do homem do campo, o cercamento das terras, a exploração do trabalho assalariado.
b) Espera-se que o candidato articule uma reﬂexão demonstrando como o desenvolvimento tecnológico pode contribuir
para o desenvolvimento humano e até mesmo para a preservação ambiental. Essas tecnologias não estão, contudo,
disponíveis para todos, o que reforça a desigualdade existente. Em suma, o candidato deverá argumentar sobre os
aspectos contraditórios das relações entre desenvolvimento tecnológico e bem-estar social.

3/4

4
Leia os documentos a seguir.
1. Mafalda é uma personagem criada em 1962 pelo cartunista argentino Quino. Através destas tirinhas, Quino
critica a sociedade em que vive.

(QUINO, Toda Mafalda. Da primeira à última tira. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.233.)

2. A pretexto de contrabalançar a inﬂuência do “comunismo”, dos movimentos “subversivos”, os técnicos e
ideólogos do imperialismo põem em prática programas culturais: reformas de sistemas de ensino; programas
de intercâmbio cultural envolvendo professores, pesquisadores, lideranças políticas, estudantis e sindicais;
edições de livros; revistas e jornais; indução de temas e recursos de pesquisas em diversos campos do
conhecimento; desenvolvimento da indústria cultural como espaço de luta ideológica; e setor de investimentos
lucrativos.
(Adaptado de: IANNI, O. Revolução e cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. p.52-55.)

3. Honestamente, a melhor maneira de nos desembaraçarmos dessa pequena área de diﬁculdades [o sentimento antiamericano na América Latina] não é cessar os investimentos americanos, mas fomentá-los. Portanto, a empresa americana, sendo hóspede desses países, deve agir como um correto cidadão industrial.
(UNITED STATES POLICIES IN BRASIL. Washington, 1971. Coletânea de Documentos de História da América para o 2º Grau. São
Paulo: SE/CENP, 1983. p.228.)

a) Com base nos documentos citados e nos conhecimentos sobre o tema, contextualize o poder dos Estados
Unidos da América em relação à América Latina nos anos de 1960-1970.
b) Os documentos citados interpretam o mesmo contexto de diferentes formas. Identiﬁque as diferenças
entre eles.

QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA
Conteúdo: O Mundo Contemporâneo. A consolidação do capitalismo: dominação, conﬂitos e resistências. Globalização, neoliberalismos, a questão ambiental e a sociedade do conhecimento. A exclusão na contemporaneidade: etnias,
nacionalismos, religiões e sexualidades.
Resposta esperada
a) O candidato deve saber sobre os fatores de dominação imperialista, isto é, econômica e cultural dos Estados Unidos
em relação à América Latina nos anos de 1960-1970: a importância do desenvolvimento industrial dos EUA pós-Segunda Guerra; a projeção de poder global e a transformação dos EUA em líder do mundo ocidental; a Guerra
Fria e a oposição ao comunismo; desenvolvimento de estratégias de submissão aos EUA por meio de empréstimos
e investimentos, intervenção política e apoio a golpes militares e programas culturais que enfatizem os valores
ocidentais e anticomunistas.
b) O candidato deve perceber que os documentos falam desse Imperialismo de formas diferentes: 1) a tirinha de Quino,
com a personagem Mafalda, aborda a questão com humor crítico de um latino-americano; 2) o documento – texto
de um sociólogo que enfatiza a elaboração de dispositivos culturais utilizados no período contra o comunismo e 3) o
documento três – um documento oﬁcial do governo estadunidense, que traz as orientações para as multinacionais
que precisam lidar com o antiamericanismo para ter lucros na América Latina.
4/4

