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HISTÓRIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Considere as afirmações do pensador René Descartes (1596-1650), transcritas na SEGUNDA QUESTÃO DA PROVA
DE FILOSOFIA, e explique que relações há entre o contexto cultural no qual Decartes faz suas reflexões e a noção
clássica de que “o homem é a medida de todas as coisas”, esclarecendo as relações entre racionalismo e antropocentrismo.

SEGUNDA  QUESTÃO

Observe as imagens abaixo.

Planta da Baía de Ana Chaves, em São Tomé, de José Martins, 1644

Ilha de Moçambique, ponto de apoio para os portugueses no Índico,
durante o século XVI

Malaca, na Ilha de Sumatra, principal centro de comércio do sul do Índico

As imagens acima representam diferentes postos comerciais, militares e administrativos do Império Português nas
costas ocidental e oriental da África e na Ásia, durante os séculos XVI e XVII. A partir dos aspectos geográficos da
localização desses postos e dos estudos sobre o Império Português nos séculos XVI e XVII, faça o que se pede.

A) Explique, em termos estratégicos (comercial e militar), a localização de postos importantes do Império Português no
litoral e, também, a formação de núcleos populacionais e fortificações em áreas de golfos, baías, ilhas e ístimos, por
exemplo.

B) Compare as situações ilustradas nos exemplos de São Tomé, Moçambique e Sumatra com a forma de ocupação
portuguesa do território do Brasil nos séculos XVI e XVII, tendo como referências, por exemplo, as cidades de Salvador,
do Rio de Janeiro e a Vila de Olinda.
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TERCEIRA  QUESTÃO

A Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) é uma das únicas ferrovias brasileiras que ainda hoje transporta passageiros,
além de conduzir o maior volume de carga (minérios, celulose, madeiras e grãos). Os primeiros estudos para sua implantação
são do final do século XIX e seu primeiro trecho foi inaugurado em 1904. Com mais de 900 quilômetros de extensão, que
ligam Belo Horizonte-MG a Vitória-ES, a EFVM foi encampada pela Companhia Vale do Rio Doce em 1942 – mesma
companhia que, depois de privatizada na década de 1990, tornou-se concessionária dos serviços de transporte na ferrovia.

Considerando as relações dessas informações com a história do Brasil, responda as questões a seguir.

A) Qual era a importância das ferrovias para as políticas nacionais no século XIX?

B) Que relações existem entre as mudanças nas políticas públicas brasileiras e as transformações ocorridas na EFVM
no século XX? Explique duas delas: uma relativa à década de 1950 e outra à de 1990.

QUARTA  QUESTÃO

O Japão foi um dos países que participou efetivamente dos confrontos bélicos durante a Segunda Guerra mundial e
teve sua população civil envolvida em diferentes cenas de violências, culminando nas conseqüências físicas, materiais e
simbólicas da terrível experiência das bombas atômicas que explodiram em território japonês. Também na Ásia, a Índia
passou, após a sua independência, por um longo processo de reconstrução da economia e política interna ao longo do
século XX. No século XXI, esses dois países encontram-se em patamares completamente diferentes em relação ao
desenvolvimento sócio-econômico.

Explique duas dessas diferenças entre Índia e Japão na atualidade.
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