HISTÓRIA

INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e duas Folhas de Respostas.
NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESTE MATERIAL.
1. Caderno de Questões
•

Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:
HISTÓRIA – 06 questões discursivas;
LÍNGUA ESTRANGEIRA (Inglês/Francês/Espanhol) – 06 questões discursivas cada uma.

•

Responda às questões de Língua Estrangeira de acordo com a sua opção.

•

Registre seu número de inscrição no espaço reservado para esse fim, na capa deste Caderno.

•

Qualquer irregularidade constatada neste Caderno deve ser imediatamente comunicada ao fiscal
de sala.

•

Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão:
Discursiva – questão que permite ao candidato demonstrar sua capacidade de produzir, integrar e
expressar ideias a partir de uma situação ou de um tema proposto e de analisar a interdependência
de fatos, fenômenos e elementos de um conjunto, explicitando a natureza dessas relações.

•

Leia cuidadosamente o enunciado de cada questão, formule suas respostas com objetividade e
correção de linguagem, atendendo ao tema proposto. Em seguida, transcreva cada uma na
respectiva Folha de Respostas.

•

O rascunho deve ser feito nos espaços reservados junto das questões, neste Caderno.

2. Folhas de Respostas
As Folhas de Respostas são pré-identificadas, isto é, destinadas exclusivamente a um determinado
candidato. Por isso, não podem ser substituídas, a não ser em situação excepcional, com
autorização expressa da Coordenação dos trabalhos. Confira os dados registrados nos cabeçalhos
e assine-os com caneta esferográfica de TINTA PRETA ou AZUL-ESCURA, sem ultrapassar o espaço
reservado para esse fim.
•

Nessas Folhas de Respostas, você deve observar a numeração das questões e UTILIZAR APENAS
O ESPAÇO-LIMITE reservado à resposta de cada uma.

3. ATENÇÃO!
• Será ANULADA a prova que não seja respondida na Folha de Respostas correspondente ou que
possibilite a identificação do candidato.
•

Nas Folhas de Respostas, NÃO ESCREVA na Folha de Correção, reservada ao registro das notas
das questões.

ESTAS PROVAS DEVEM SER RESPONDIDAS PELOS CANDIDATOS AOS
CURSOS DO GRUPO D.

GRUPO D
Letras Vernáculas
Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna
Língua Estrangeira Moderna ou Clássica
Língua Estrangeira – Inglês / Espanhol

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, destaque as iniciais maiúsculas.
O rascunho deve ser feito no espaço reservado junto das questões.
Na Folha de Respostas, identifique o número 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)

Despojados de suas terras, inúmeros camponeses emigravam para a cidade,
onde seriam clientes das famílias ricas ou iriam engrossar a massa de
desocupados, pobres e famintos. (COTRIM, 1994, p. 99).

O texto se refere a um fenômeno social que se construiu na antiga República Romana
e cujo conceito — clientelismo — se estendeu a várias situações que relacionam poder e
dependência, ao longo da história, inclusive na história do Brasil.
Com base nessas considerações e nos conhecimentos sobre o assunto, indique um fator
que favoreceu o florescimento do clientelismo na antiga República Romana e outro que
favoreceu sua prática no Brasil.
• Fator referente à Antiga República Romana:

• Fator referente ao Brasil:
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Questão 02 (Valor:

10 pontos)

A Idade Média, na Europa, foi caracterizada pelo aparecimento, apogeu e
decadência de um sistema econômico, político e social denominado “feudalismo”.
Esse sistema começou a se estruturar na Europa, ao final do Império Romano do
Ocidente (século V), atingiu seu apogeu no século X e registrou-se o seu declínio
ao final do século XV. (MELLO; COSTA, 1994, p. 235).

De acordo com o texto e com os conhecimentos sobre o sistema econômico e
político-administrativo que caracterizou o feudalismo na Europa, indique uma característica
do seu apogeu, no século X, e um fator responsável pelo seu declínio no final do século XV.
• Século X — apogeu:

• Século XV — declínio:

Questão 03 (Valor:

20 pontos)

O Renascimento, como expressão de concepções inovadoras de artistas, escritores
e cientistas, marcou o campo cultural e o científico da civilização europeia ocidental.
Partindo dos conhecimentos sobre o movimento renascentista, indique uma concepção,
relativa a cada grupo indicado, responsável por modificações na mentalidade da época.
Concepção inovadora de
• artistas:

• escritores:

• cientistas:
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Questão 04 (Valor:

20 pontos)

O processo eleitoral vigora no Brasil desde o primeiro século de sua história, tendo
sofrido modificações, em razão das próprias conjunturas em que ocorreram.
Com base nessa afirmação, indique uma característica do processo eleitoral, nos períodos:
• Colonial:

• Monárquico:

• República (1889 a 1930):

• República (1945 a 1964):

Questão 05 (Valor:

20 pontos)

Na história da República brasileira dois períodos foram marcados por governos
militares — 1891-1894 e 1964-l985 —, cujas ações no âmbito das organizações
institucionais apresentaram características específicas.
A partir dessa afirmação, indique uma alteração sofrida pelas instituições políticas, em
cada um desses períodos.
Governo militar:
• 1o período (1891-1894):

• 2o período (1964-1985):
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Questão 06 (Valor:

20 pontos)

A contextualização do momento histórico compreendido nas últimas quatro décadas
do século XX explica a divulgação de duas teorias político-econômicas — o neoliberalismo
e a globalização capitalista —, que passaram a exercer grande influência nas relações
internas e externas do mundo atual.
Apresente o conceito de neoliberalismo e indique uma prática resultante da sua aplicação.
• Conceito:

• Prática:

* * *
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