2º dia

Na parte inferior desta capa, preencha todos os espaços destinados à sua
identificação.
1
Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar, rubricar, escrever
mensagem, etc., será automaticamente excluído do Processo Seletivo.
Este Caderno contém 05 questões. Se estiver incompleto ou contiver imperfeição
2 gráfica que prejudique a leitura, peça imediatamente ao Fiscal que o substitua.
3

Respostas e rascunhos deverão ser redigidos com a Caneta entregue pelo Fiscal.
Em nenhuma hipótese se avaliará resposta escrita com grafite.

4

Escreva as respostas de modo legível.
Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos.

5 O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.
6

Escreva cada resposta dentro do espaço a ela reservado.
O que você escrever fora desse espaço não será avaliado.

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal os dois Cadernos, a
7 Folha de Respostas e a Caneta.

Nome completo (em letra de forma)

Nº da Turma

Assinatura

Nº da Inscrição

Questão 1
As invasões bárbaras ao Império Romano, nos séculos IV e V, propiciaram novas
relações entre a cultura dos romanos e a dos povos bárbaros e provocaram profundas
transformações na Europa Ocidental. Muitos historiadores tomam esses acontecimentos
para demarcar o fim da Antigüidade e o início da Idade Média.
Considerando os acontecimentos mencionados, atenda às solicitações abaixo.
A) Esclareça quem eram os bárbaros.
B) Comente duas mudanças que ocorreram na sociedade da Europa Ocidental a partir do
contato com os bárbaros.
Espaço para a resposta

Fim do espaço
UFRN Ï PS 2007 Ð História

Questão 2
Durante o período conhecido como Guerra Fria, irrompeu, no sudeste da Ásia, um
conflito – a Guerra do Vietnã – que veio a se tornar cenário das disputas ideológicas e
militares entre as superpotências mundiais da época.
Analise a Guerra do Vietnã e sua relação com a bipolarização ideológica desse período.
Espaço para a resposta

Fim do espaço
UFRN Ï PS 2007 Ð História

Questão 3
Ao longo de toda a Primeira República, o Estado brasileiro foi governado a partir de
alianças oligárquicas conservadoras. A Política do Café-com-leite e a Política dos
Governadores têm sido vistas pela historiografia como expressões dessas alianças.
Explique em que consistia a Política do Café-com-leite e a Política dos Governadores.
Espaço para a resposta

Fim do espaço
UFRN Ï PS 2007 Ð História

Questão 4
Em 1992 acusações de corrupção atingiram o presidente Fernando Collor de Mello, que,
reagindo a essas denúncias, convocou a população para defendê-lo. No entanto, as
manifestações da sociedade civil e do Congresso Nacional resultaram na deposição do
presidente acusado.
Avaliando essa situação política, atenda às solicitações abaixo.
A) Explique como o Congresso Nacional e a sociedade civil reagiram diante das
denúncias contra o presidente.
B) Explicite quais os valores éticos exigidos por esses manifestantes.
Espaço para a resposta

Fim do espaço
UFRN Ï PS 2007 Ð História

Questão 5
A Guerra dos Bárbaros foi uma série de confrontos bélicos entre colonos e índios que
habitavam o interior da Capitania do Rio Grande (do Norte) em fins do século XVII e
início do século XVIII. Tal conflito, ocorrido principalmente nas ribeiras do Açu, do Apodi
e do Seridó, deveu-se à forma de colonização dos sertões e à reação indígena contra a
ocupação de suas terras.
No que diz respeito à Guerra dos Bárbaros, atenda às solicitações abaixo.
A) Estabeleça relação entre os conflitos e a atividade econômica que propiciou a
colonização dos sertões norte-rio-grandenses.
B) Comente duas medidas da Coroa portuguesa para dominar os índios.
Espaço para a resposta

Fim do espaço
UFRN Ï PS 2007 Ð História

