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 HISTÓRIA 

 
13. No poema grego Odisséia, que narra as viagens lendárias do herói Ulisses, esse personagem chega a 
um país habitado por gigantes chamados Ciclopes, que são descritos como “homens sem leis”, porque 
“não têm assembléias que julguem ou deliberem” e “cada um dita a lei a seus filhos e mulheres sem se 
preocuparem uns com os outros”. (Homero, Odisséia. São Paulo: Nova Cultural, 2002, p. 117). 
 
a) Aponte dois aspectos da cidade-estado grega que a diferenciava do país lendário mencionado no texto. 
b) Identifique os dois principais modelos de cidade-estado desenvolvidos na Grécia. 
c) Cite uma característica da democracia grega que a diferencie da democracia atual. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Existência de um sistema jurídico criado por legisladores e a existência de um sistema político 
representativo conhecido como democracia, o qual funcionava através da presença de cidadãos nas 
Assembléias. 
b) Os dois principais modelos são: o dinâmico e democrático (Atenas) e o conservador e oligárquico 
(Esparta). 
c) As principais diferenças são que, na Grécia, vigorava uma democracia direta (cidadãos que 
participavam das decisões tomadas em Assembléia) e restrita aos cidadãos (homens adultos, atenienses 
e filhos de pais atenienses), excluindo as mulheres, os escravos e os estrangeiros. 
 
14. Nas entradas de muitas cidades da Liga Hanseática, estava escrito: “O ar da cidade liberta”. 
 
a) O que foi a Liga Hanseática? 
b) Quais fatores impulsionaram o renascimento urbano europeu a partir do século XI? 
c) Por que as cidades, naquele momento, eram concebidas como espaço da liberdade? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Foi uma associação de mercadores das regiões do mar do Norte e mar Báltico, que tinha por objetivo 
monopolizar o comércio naquela região. 
b) Os fatores que impulsionaram o renascimento urbano europeu foram o crescimento populacional 
devido ao fim das invasões bárbaras, as cruzadas, que reabriram o mar Mediterrâneo e intensificaram o 
comércio com o oriente, o desenvolvimento das feiras nas principais rotas de comércio e a intensificação 
do êxodo rural, provocada pelo aumento da exploração servil no campo. 
c) As cidades eram concebidas dessa maneira por estarem em contraposição ao feudo e por 
apresentarem uma estrutura social mais dinâmica, não só com senhores e servos, mas sim com 
mercadores, clérigos, artesãos e mesmo nobres. 
 
15. Como muitos indivíduos da Europa seiscentista, tanto católicos como protestantes, padre Antônio 
Vieira acreditava firmemente que os livros proféticos do Antigo Testamento podiam ser, em grande parte, 
interpretados em termos do presente real e do futuro imediato. Assim como vários de seus 
contemporâneos puritanos ingleses, padre Antônio Vieira concentrou-se mais no Antigo Testamento do 
que no Novo Testamento. (Adaptado de C. R. Boxer, O Império Marítimo Português. 1415-1825. Lisboa: 
Eds. 70, s/d, p. 355). 
 
a) A partir do texto, indique um uso da leitura do Antigo Testamento entre os séculos XV–XVII. 
b) Nomeie quatro processos históricos relacionados a conflitos religiosos ocorridos nos séculos XVI e XVII 
na Europa e na América. 
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SOLUÇÃO: 
a) Segundo o texto, a leitura do Antigo Testamento era utilizada para compreender “o presente real e o 
futuro imediato” da época. 
b) Pode-se citar a Reforma Protestante, que gerou a expansão do protestantismo, tanto na Europa quanto 
na América; a Contra-Reforma; as Revoluções Puritana e Gloriosa, gerando perseguição a protestantes 
na Europa e a conseqüente imigração para a América; a guerra entre católicos e hunguenotes na França. 
 
16. No século XVII, o Rio de Janeiro era um dos principais pólos econômicos do Império Ultramarino 
Português. Na segunda metade do século, a região era grande produtora e exportadora de açúcar e 
consumidora de escravos, sendo que seus comerciantes atuavam intensamente no tráfico negreiro com a 
África e no acesso à prata das zonas espanholas na América, através do rio da Prata. A despeito de tudo, 
seus moradores viviam oprimidos com as pesadas taxações que eram obrigados a pagar para a 
manutenção das tropas de defesa. (Adaptado de Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, O Império em 
apuros: notas para o estudo das alterações ultramarinas e das práticas políticas no Império Colonial 
Português. Séculos XVII e XVIII, em Júnia Ferreira Furtado (org.), Diálogos Oceânicos. Minas Gerais e as 
novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte/São Paulo: 
UFMG/ Humanitas, 2001, p. 207). 
 
a) Identifique os principais pólos que demarcam a extensão territorial do Império Ultramarino Português no 
século XVII. 
b) Quais atividades desenvolvidas na América Portuguesa sustentaram sua importância econômica 
durante o século XVII? 
c) Explique de que maneira o fisco era um problema na América Portuguesa. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Os principais pólos são: Rio de Janeiro, África e rio da Prata. 
b) As principais atividades foram exportação e importação, sobretudo de açúcar e tráfico negreiro. 
c) Os pesados impostos pagos pela população local impediam o desenvolvimento colonial. O 
descontentamento daí decorrente acabava por demandar grande dispêndio de capital para manter 
efetivos militares (tropas de defesa).  
 
17. Instalada em Nova Iorque em 1886, a Estátua da Liberdade foi oferecida pelos franceses como um 
gesto de amizade republicana para com os Estados Unidos. Por toda a França, houve subscrição pública 
para levantar fundos, considerando-se que a idéia de liberdade dos filósofos franceses tinha sido 
exportada para a América e inspirado a Guerra de Independência. Assim, seria adequado comemorar o 
seu centenário com uma estátua francesa. Com o tempo, associou-se à estátua a imagem de “mãe dos 
exilados”. (Traduzido e adaptado de Marina Warner, Monuments and maidens – the allegory of the female 
form. Londres: Vintage, 1996, p.6-7). 
 
a) Segundo o texto, quais significados foram associados à Estátua da Liberdade? 
b) Identifique três relações que podem ser estabelecidas entre a Guerra da Independência Americana e a 
Revolução Francesa. 
 
SOLUÇÃO: 
a) De acordo com o texto, a Estátua da Liberdade era associada aos ideais republicanos e de liberdade 
propostos pelos filósofos iluministas e, conseqüentemente, à guerra de independência norte-americana. 
b) Tanto a guerra de independência quanto a Revolução Francesa foram inspiradas no Iluminismo. Deve-
se destacar que representaram a luta contra o absolutismo e a opressão dos reis, colocando em prática 
os ideais de liberdade. A Revolução Francesa pode ser considerada também um reflexo da guerra de 
independência Americana. 
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18. Fundado em 1793, no auge da Revolução Francesa, o museu do Louvre era a materialização da 
liberdade, igualdade e fraternidade. O museu foi estabelecido em um palácio real transformado em 
palácio do povo; sua coleção de pinturas, esculturas e desenhos foi confiscada da Igreja, da Coroa e dos 
aristocratas exilados e nacionalizada. (Traduzido de Andrew McClellan, A Brief History of the Art Museum 
Public, em Andrew McClellan (org.), Art and its Publics. Museum Studies at the Millenium. Oxford: 
Blackwell Publishing, 2003, p. 5). 
 
a) O que é um museu? 
b) Como se pode considerar o confisco mencionado no texto como um gesto revolucionário? 
c) Explique a importância dos museus na construção da identidade nacional. 
 
SOLUÇÃO: 
a) É um lugar de preservação da memória (do passado), o que é feito por meio da representação de 
obras, peças, coleções, objetos ou textos escritos. 
b) O gesto foi revolucionário ao atacar uma instituição dominadora e que era considerada acima de 
questionamentos, no caso a Igreja, a qual era um dos sustentáculos do Antigo Regime e toda sua 
estrutura (Absolutismo, poder da nobreza e privilégios de classe). 
 
19. A respeito da Independência na Bahia, o historiador João José Reis afirmou o seguinte: 
Os escravos não testemunharam passivamente a Independência. Muitos chegaram a acreditar, às vezes 
de maneira organizada, que lhes cabia um melhor papel no palco político. Os sinais desse projeto dos 
negros são claros. Em abril de 1823, dona Maria Bárbara Garcez Pinto informava seu marido em 
Portugal, em uma pitoresca linguagem: “A crioulada fez requerimentos para serem livres”. Em outras 
palavras, os escravos negros nascidos no Brasil (crioulos) ousavam pedir, organizadamente, a liberdade! 
(Adaptado de O Jogo Duro do Dois de Julho: o “Partido Negro” na Independência da Bahia, em João José 
Reis e Eduardo Silva, Negociação e Conflito. A resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Cia das 
Letras, 1988, p. 92). 
 
a) A partir do texto, como se pode questionar o estereótipo do “escravo ignorante”? 
b) Identifique dois motivos pelos quais a atuação dos escravos despertava temor entre os senhores. 
c) De que maneira esse enunciado problematiza a versão tradicional da Independência do Brasil? 
 
SOLUÇÃO: 
a) A partir do texto, percebe-se que os escravos não eram apenas parte integrante, mas também atuante 
nos processos revolucionários, expressando seus próprios interesses, tal como o fim da escravidão. 
b) Os motivos que levaram os senhores a temer a atuação dos escravos eram de ordem econômica e 
sócio-política: o temor era de que os negros conseguissem a liberdade, o que poderia ocasionar grandes 
prejuízos, além de colocar em risco o poder dos senhores. 
c) Na versão tradicional da independência do Brasil, tal episódio aparece como tendo ocorrido de uma 
maneira pacífica e sem participação popular. No entanto, a participação dos negros nas guerras contra as 
tropas portuguesas na Bahia mostra que tal fato não foi pacífico e teve participação popular de escravos 
negros. 
 
20. A guerra civil americana afetou diretamente a indústria têxtil inglesa. A carência de matéria-prima 
levou a Inglaterra a incentivar o cultivo do algodão em várias partes do mundo. Em 1861, chegaram 
remessas de sementes de algodão a São Paulo distribuídas pela Associação para Suprimento do Algodão 
de Manchester. Em 1863, foram enviados os primeiros sacos produzidos nas terras do coronel Manoel 
Lopes de Oliveira. Os relatórios confirmaram a boa qualidade do algodão paulista. 
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(Adaptado de Alice Canabrava, O algodão em São Paulo – 1861-75. São Paulo: T.A. Queiroz Editor, 
1984, p. 3-11). 
 
a) Explique por que se pode considerar a guerra civil americana uma experiência decisiva para o 
capitalismo nos EUA. 
b) A partir do texto, quais os vínculos entre a agricultura paulista e a indústria inglesa? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Porque a partir da Guerra Civil Americana, consolidou-se a industrialização no país. Foram adotadas 
tarifas protecionistas, consolidou-se a industrialização do norte e expandiram-se as indústrias para outras 
regiões do país. Tais fatores somados foram decisivos para a consolidação do capitalismo nos Estados 
Unidos. 
b) A agricultura paulista, por meio do algodão, servia para abastecer o mercado têxtil da Inglaterra, visto 
que o sul dos Estados Unidos estava impedido de exportar algodão devido à guerra. 
 
21. 
 

 
Mapas extraídos de H. L. Wesseling, Dividir para dominar: a partilha da África, 1880-1914. São Paulo: 
Revan/Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 1998, p. 462-463. 
 
a) A que processo histórico os mapas acima se referem? 
b) Quais os interesses dos europeus pela África, nesse período? 
c) Caracterize o processo de descolonização da África. 
 
SOLUÇÃO: 
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a) Trata-se da partilha da África entre países europeus, durante o Imperialismo ou Neocolonialismo 
(século XIX). 
b) Busca de matéria-prima para as indústrias e metais preciosos, além da obtenção de mão-de-obra 
barata e mercado consumidor. 
c) Foi um processo bastante violento, obtido a partir de guerras civis e que ganhou força após a Segunda 
Guerra Mundial (1939-45), quando a Europa teve que concentrar seus esforços na sua própria 
recuperação. Deve-se destacar que os movimentos de emancipação das colônias africanas foram 
influenciados diretamente pela ascensão dos Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. 
 
22. Na repressão à greve de 1917, em São Paulo, o Comitê de Defesa dos Direitos do Homem do Rio de 
Janeiro denunciou: Todos os componentes do Comitê de Defesa Proletária e os membros mais ativos dos 
sindicatos, das ligas, dos centros e dos periódicos libertários foram agarrados e encarcerados. As oficinas 
em que se fazia o semanário A Plebe foram invadidas, tendo sido o seu diretor preso. Para muitos presos, 
foi preparada a expulsão do território nacional. (Adaptado de Paulo Sérgio Pinheiro & Michael Hall, A 
classe operária no Brasil, 1889-1930. Documentos. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981, vol. II, p. 265-266). 
 
a) Qual foi a importância da greve de 1917 em São Paulo? 
b) A partir do texto, identifique as formas de repressão adotadas pelo governo de São Paulo contra a 
greve de 1917. 
c) Qual o papel da imprensa operária nas primeiras décadas do século XX no Brasil? 
 
SOLUÇÃO: 
a) A greve, de inspiração anarco-sindicalista, trouxe a paralisação de quase todo o setor operário. Houve 
alguns ganhos, como a determinação da indenização por acidentes de trabalho, a promessa de melhora 
das condições de trabalho das mulheres e crianças nas fábricas, aumento salarial de 20% e salário pago 
mensalmente.  
b) Invasão de oficinas onde eram publicados jornais operários, prisões e deportações. 
c) O papel da imprensa operária era conscientizar a sociedade e principalmente os trabalhadores a 
pressionar os patrões a adotar medidas trabalhistas. 
 
23. Em um samba da década de 1930, o compositor Noel Rosa dizia: 
 

Amor lá no morro é amor pra chuchu. 
As rimas do samba não são ‘I love you’. 
E esse negócio de alô, ‘alô, boy’, ‘alô, Johnny’ 
Só pode ser conversa de telefone. 

(Noel Rosa, Não tem tradução, Mestres da MPB – Noel Rosa e Aracy de Almeida. Continental/Warner, 
1994). 
 
a) Identifique nesse samba o fenômeno cultural criticado pelo autor. 
b) Indique dois dos principais meios de comunicação de massa ligados a esse fenômeno cultural. 
c) Caracterize o contexto histórico de que esse fenômeno cultural faz parte. 
 
SOLUÇÃO: 
a) O autor critica a presença de estrangeirismo na cultura brasileira. 
b) O Rádio e o cinema. 
c) O Brasil nesse momento presenciava o fim da República Velha e a queda das oligarquias. Era um 
momento de contestação dos valores tradicionais (marcado pela Semana de Arte Moderna e pelo início 
do Modernismo principalmente), deixando margem à aceitação de influências externas, tais como a das 
vanguardas européias e a cultura norte-americana.  
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24. Ao analisar a política internacional entre as décadas de 1950-70, o historiador Eric Hobsbawm 
afirmou: 
 
O confronto de superpotências dominava e, em certa medida, estabilizava as relações entre os Estados 
em todo o mundo. Entretanto, as superpotências não controlavam uma das regiões de tensão do Terceiro 
Mundo: o Oriente Médio. Vários dos aliados americanos se achavam diretamente envolvidos - Israel, 
Turquia e o Irã do xá. Além disso, a sucessão de revoluções locais, como a do Irã em 1979, provou que a 
região era e continua sendo socialmente instável. (Adaptado de Eric Hobsbawm, A era dos extremos. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 351). 
 
a) Quais as superpotências envolvidas na Guerra Fria? 
b) O que foi a Revolução do Irã em 1979? 
c) O que é a ONU e qual seu papel no cenário internacional? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Estados Unidos e União Soviética. 
b) Foi a derrubada da dinastia Pahlevi, no poder desde 1925. A derrubada ocorreu pelos partidários do 
aitolá Khomeini, líder muçulmano da seita extremista xiita. Deve-se destacar que a dinastia Pahlevi tinha 
apoio dos Estados Unidos, o que agravou as relações entre o país e o Irã. 
c) É o órgão responsável pela manutenção da paz mundial. Foi criada em 1945, após a Segunda Guerra, 
visto que a Liga das Nações não conseguiu impedi-la.   
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