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História – QUESTÕES de 01 a 06

LEIA  CUIDADOSAMENTE  O  ENUNCIADO  DE  CADA  QUESTÃO, FORMULE  SUAS  RESPOSTAS  COM
OBJETIVIDADE  E  CORREÇÃO  DE  LINGUAGEM  E,  EM  SEGUIDA,  TRANSCREVA  COMPLETAMENTE
CADA UMA  NA  FOLHA  DE  RESPOSTAS.

INSTRUÇÕES:

• Responda às questões, com caneta de tinta AZUL ou PRETA, de forma clara e legível.
• Caso utilize letra de imprensa, identifique as iniciais maiúsculas.
• O rascunho deve ser feito no espaço reservado junto das questões.
• Na Folha de Respostas, identifique a numeração das questões e utilize APENAS o

espaço correspondente a cada uma.
• Será atribuída pontuação ZERO à questão cuja resposta

– não se atenha à situação ou ao tema proposto;
– esteja escrita a lápis, ainda que parcialmente;
– apresente texto incompreensível ou letra ilegível.

• Será ANULADA a prova que
– não seja respondida na respectiva Folha de Respostas;
– esteja assinada fora do local apropriado;
– possibilite a identificação do candidato.

Questão 01 (Valor: 10 pontos)

Confrontando a  Diáspora hebraica com a Diáspora palestina, identifique e explique dois pontos
comuns contidos no desenvolvimento desses dois fatos históricos.

Questão 02 (Valor: 20 pontos)

Identifique e explique dois elementos marcantes da influência da Igreja dominante na sociedade
medieval.
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Questão 04 (Valor: 15 pontos)

As transformações pelas quais passavam os diversos setores da sociedade brasileira
na fase final do Segundo Reinado acabaram por afetar o regime vigente. Não se
pretende, com isso, afirmar que tais transformações tinham a intenção de provocar
a queda da monarquia. Ao contrário, as idéias renovadoras, como a própria campanha
pela abolição, eram muitas vezes adotadas com o objetivo de fortalecer o regime
político ou, pelo menos, de salvaguardá-lo. Porém, no bojo das transformações
sociais, desenvolveram-se idéias e situações concretas que apontavam a república
como solução para os problemas do país. (NADAI; NEVES, 1995, p.252).

De acordo com as informações do texto e com os conhecimentos sobre o assunto, identifique e
explique duas transformações sociais que contribuíram para a efetivação da proposta republicana
no Brasil do século XIX.

Questão 03 (Valor: 20 pontos)

Na segunda metade do século XVIII, as teorias políticas do absolutismo que defendiam um governo
forte, em que a “razão do Estado” estaria acima de qualquer outro ideal, passaram a ser contestadas
e criticadas. Os intelectuais dessa época anunciavam uma nova sociedade, uma nova concepção
de Estado e novos valores condizentes com o momento histórico.

A partir dessa afirmação, indique uma mudança  política, uma econômica e uma social
decorrentes da expansão das novas concepções que se contrapunham diretamente aos princípios
fundamentais do Antigo Regime.
Elabore a sua resposta,  utilizando o quadro abaixo,  confrontando a situação antiga (Antigo Regime)
com a situação resultante da modificação indicada.

Mudanças

Política

Econômica

Social

Princípios do Antigo Regime Novos Valores / Idéias
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Questão 05 (Valor: 20 pontos)

O ”Milagre brasileiro”, expressão que designa o contexto econômico vivido pelo Brasil em uma
determinada fase da ditadura militar, marcou profundamente a história recente da economia
brasileira.

Indique duas características e dois efeitos desse “milagre” para a sociedade nacional do período
citado.

Questão 06 (Valor: 15 pontos)

Com base nos conhecimentos sobre a atual realidade brasileira, indique e explique dois resultados
da luta pelo reconhecimento dos direitos das minorias étnicas –– índios e negros –– no Brasil de
hoje.


