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VESTIBULAR PUC-RIO 2013 – GABARITO – HISTÓRIA – DISCURSIVA 
 

Questão nº 1  
 
a)  
O candidato poderá ressaltar, no caso da República americana, a adoção da igualdade de condição entre 
todos os homens livres e pactuantes do novo contrato. Poderá também sublinhar o direito à liberdade, que 
a partir de então foi apresentada como universal, não mais restrita aos ingleses (a chamada liberdade dos 
ingleses)”, podendo por conseguinte ser reivindicada para todos os homens. Porém, a contribuição mais 
importante que o candidato poderá ressaltar diz respeito às primeiras experiências com o governo 
representativo, ensaiadas na jovem república. A ideia de que o povo deve governar por meio de 
representantes e de que esse corpo eleitoral deve ser o responsável pela seleção dos governantes viria 
complementar a união em curso entre os princípios republicanos e o liberalismo que marcaram o final do 
século XVIII.  
O candidato ainda poderá falar das diferenças entre as formas de governos, associando a experiência 
americana à adoção do presidencialismo, contrastando-o com o parlamentarismo oi mesmo com o regime 
de colegiado. E, por último, poderá explicar a particularidade da República americana diferenciando-a das 
repúblicas da antiguidade (associadas ou à democracia direta ateniense ou à república romana 
aristocrática, dirigida pelo Senado) e das repúblicas aristocráticas de Veneza, da Holanda e mesmo da 
Polônia até o final do século XVIII.  
  
b)  
O candidato deverá recordar como, em meio aos intensos debates e ações radicais que marcaram a 
escalada revolucionária de 1789 aos anos do Terror, os franceses da metrópole guardaram as bandeiras da 
“liberdade, igualdade e fraternidade” para si apenas. Opuseram-se ferozmente não apenas à rebelião de 
escravos em Santo Domingo como à libertação de sua colônia (apelidada à época de a “joia francesa do 
Caribe”). Ironicamente, coube aos revolucionários haitianos, inspirados nessas mesmas ideias 
metropolitanas, combaterem os canhões e marinha  da França revolucionária que foram submetê-los e 
tentar mantê-los sob o jugo colonial. 
 
Questão nº 2  
 
a)  
Após vencer as eleições F.D. Roosevelt, com apoio do congresso americano, criou e aprovou uma série de 
leis que foram nomeadas de New Deal ("Novo Acordo"). Estas leis forneceriam ajuda social às famílias e 
pessoas que necessitassem, forneceriam empregos através de parcerias entre o governo, empresas e os 
consumidores. Diversas agências governamentais foram criadas para administrar os programas de ajuda 
social. A mais importante delas foi a Federal Agency Relief Administration, criada em 1933, que seria 
responsável pelo fornecimento de fundos aos governos estatais, para que estes empregassem tais fundos 
em programas de ajuda social. Outros órgãos governamentais similares foram criados com o intuito de 
administrar e/ou empregar trabalhadores na construção de obras públicas. Outros órgãos foram criados 
com o intuito de organizar programas de recuperação, como a Agricultural Adjustment Administration, com o 
intuito de regular a produção de produtos agropecuários em uma dada fazenda. Outro órgão similar, o 
National Recovery Administration, criada em 1933, passou a reforçar leis antimonopólio, estabeleceu 
salários mínimos e limites na carga horária de trabalho.  
  
b) Um dos aspectos mais relevantes da crise foi a queda dos preços agrícolas. Para países como o Brasil, 
cuja pauta de exportações nesse  momento era dominada pela produção de café, a baixa nos preços e a 
perda de liquidez do mercado internacional atingiu profundamente a estrutura econômica do país. 
 
Questão nº 3 
  
a)  
Segundo Governo Vargas - Desde 1953, o governo Vargas vinha sendo alvo de uma série de críticas da 
oposição política: a denúncia do favoritismo do governo nos empréstimos ao jornal Última Hora; o Manifesto 
dos coronéis, em fevereiro de 1954, criticando a política econômica e trabalhista do governo; a revelação de 
uma suposta ação conjunta entre Vargas e Perón para a formação de uma república sindicalista no Brasil, 
em oposição à liderança dos EUA.  
Com a concessão do aumento de 100% no salário mínimo, a oposição, liderada por Carlos Lacerda, da 
UDN, propõe o impeachment do presidente. Embora rejeitado no Congresso, a campanha antigetulista 
continuou.  O atentado contra Carlos Lacerda, na rua Tonelero, em Copacabana, em que morre o major 
Rubem Vaz coloca Vargas contra a parede. Descobre-se que as ordens para o atentado tinham partido do 
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chefe da guarda pessoal de Vargas, Gregório Fortunato. A imprensa denuncia o “mar de lama”, e militares 
pedem a renúncia ou a deposição do presidente.  
O desfecho da crise foi o suicídio de Vargas em 24 de agosto de 1954. 

b)  
Governo Collor - O escândalo político começou com a denúncia feita pelo irmão do presidente, no início de 
1992, Pedro Collor, que acusava o tesoureiro da campanha presidencial, o empresário Paulo César Farias, 
de articular um esquema de corrupção de tráfico de influência, loteamento de cargos públicos e cobrança de 
propina dentro do governo. 
Este esquema teria como beneficiários integrantes do alto escalão do governo e o próprio presidente. No 
mês seguinte, o Congresso Nacional instalou uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar 
o caso.  
Em agosto, durante os trabalhos da CPI, a população brasileira começou a sair às ruas para pedir o 
impeachment. Com cada vez mais adeptos, os protestos tiveram como protagonista a juventude, que 
pintava no rosto "Fora Collor", com um ele verde e o outro amarelo, e "Impeachment Já" - foi o movimento 
dos "caras-pintadas". 
No congresso Nacional foi aberto o processo de impeachment, levando o presidente Fernando Collor a 
renunciar ao cargo. Ainda assim, teve seus direitos políticos cassados por oito anos, até 2000. 
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VESTIBULAR PUC-RIO 2013 – GABARITO – HISTÓRIA – DISCURSIVA

Questão nº 1 
a)  
Dentre os países que podem ser citados e as potências europeias que foram influentes no período, estão: 
Argentina, Chile e Uruguai  (grande influência do Reino Unido); México (influências da Alemanha e França); 
Brasil (influências do Reino Unido e França); Guianas (colônias pertencentes à Holanda, Reino Unido e 
França); Cuba (colônia da Espanha até 1898); Jamaica (colônia da Inglaterra); etc. 

b) 
Exemplos latino-americanos mais recorrentes para se falar dessa europeização e  da repressão às 
populações indígenas e de origem africana nesses países: Peru e Bolívia (onde o índio permanece 
submetido); Chile e Argentina (com a promoção de campanhas militares para extermínio de populações 
indígenas, na Araucanía chilena e na Patagônia argentina); Argentina, Brasil e Uruguai (com massiva 
importação de migrantes europeus) ; América Central, Venezuela, Colômbia, Brasil (mantendo a repressão 
à população de origem africana); etc. 

Questão nº 2 
a)  
O candidato deverá identificar uma situação de violação dos direitos humanos perpetrado pelo Estado, tal 
como: 
- a tortura, maus tratos e/ou morte ocorridas em instituições carcerárias ou dependências estatais, militares 
ou civis,  
- prisão ilegal por prática de crime de opinião,  
- desaparecimentos forçados,  
- ocultação de cadáver. 
A Comissão da Verdade tem como objetivo apurar os fatos de modo que o Estado brasileiro reconheça a 
sua responsabilidade. Considerando-se o estado democrático brasileiro, instituído pela Constituição de 
1988, a Comissão da Verdade é um aprimoramento institucional que deve garantir a transparência do 
Estado, evitando que episódios de violação de direitos humanos sejam considerados sigilosos. 

b) 
O candidato poderá identificar situações similares em países vizinhos que vivenciaram recentemente, sob 
ditaduras militares, casos de tortura, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáver: 
- Argentina (ditadura 1976 a 1983). Instauração da Comissão Nacional dos Desaparecidos em 1983. 
- Chile (ditadura de 1973 a 1988). Instauração da Comissão da Verdade e da Reconciliação em 1986. 
- Uruguai (ditadura de 1973 a 1983).  Instauração de Comissão em 1985. 
- Paraguai (ditadura de 1954 a 1989).  Instauração de Comissão em 2004. 

Questão nº 3 
a)  
O candidato poderá citar como um dos objetivos da Conferência de Bandung: a) a defesa dos movimentos 
de independência nacional ocorridos nos países africanos e asiáticos; b) o combate à pobreza e à 
exploração econômica; c) o combate ao colonialismo. A Conferência de Bandung esteve relacionada com o 
processo de descolonização vivido pelos continentes asiático e africano. O principal tema da Conferência 
tratou das lutas nacionais pela indepedência, o objetivo geral era evitar uma nova guerra mundial e reduzir 
as tensões entre americanos e soviéticos durante a Guerra Fria. 

b)
Realizada em plena Guerra Fria a conferência desenvolveu o conceito de  Terceiro Mundo, e apresentou os 
princípios básicos do não-alinhamento, que pode ser entendido como uma posição diplomática geopolítica 
de equidistância das duas super-portências. Nessa Conferência, foram enunciados os princípios que 
deveriam orientar as relações entre as nações grandes e pequenas. Tais princípios foram adotados 
posteriormente como os principais fins e objetivos da política de não-alinhamento e os critérios centrais para 
pertencer ao Movimento. Dentre eles o candidato pode citar: a) o respeito aos direitos humanos e aos 
princípios da Carta das Nações Unidas; b) o respeito à soberania e integridade territorial de todas as 
nações; c) o reconhecimento da igualdade entre todas as nações, grandes e pequenas. d) a condenação á 
interferência nos assuntos internos de outro país; e) a condenação de todo país que exerça pressão, 
política ou militar, sobre outros países. f) a busca de solução pacífica para todos os conflitos internacionais, 
em conformidade com a Carta da ONU. 


