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PROCESSO SELETIVO 2010-1

HISTÓRIA
Gabarito Final - Questão 1

A questão será avaliada considerando:
1ª Parte – O candidato deverá:
- identificar a idéia de governo presente na citação de José Bernardo de Monteagudo:
– identificar as classes sociais da América espanhola no início do século XIX
(Chapetones, mestiços, indígenas, escravos, criollos);
– destacar a oligarquia dominante como norteadora do novo projeto de Estado;
– mencionar os embates entre as classes sociais (luta: pela terra, pelo poder político,
pelo poder econômico, pela igualdade, etc.);
– destacar a tensão das relações entre as várias classes que formam esta sociedade,
e, para isto, a necessidade de um Estado centralizador e autoritário;
– identificar críticas à democracia (centralismo, intervencionismo, exclusão popular).
2ª Parte – O candidato deverá:
- relacionar a idéia de governo presente na citação com um dos projetos de Estado
vigentes na América Latina no início do século XIX, demonstrando conhecimento
sobre esse projeto de Estado:
- identificar um dos projetos de Estado vigentes na América Latina no início do século
XIX (Caudilhismo, Bolivarismo);
- comentar um dos projetos de Estado vigentes na América Latina no início do século
XIX;
- relacionar o regime autoritário ao conservadorismo apoiado por setores tradicionais
(Igreja, Exército), reprimindo o avanço social das massas e mantendo as estruturas
econômicas tradicionais;
- citar mudanças no campo político-administrativo (sair da condição de colônia para o
regime republicano);
- citar mudanças no campo social (contradições ao modelo democrático).
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Gabarito Final - Questão 2

A questão será avaliada considerando:
1ª Parte – O candidato deverá caracterizar a economia e a sociedade da América
portuguesa no século XVIII, considerando as questões relacionadas com os itens
abaixo listados. Para essa caracterização, a banca irá considerar no máximo, 6 (seis)
itens, dentre os abaixo relacionados:

- processo de interiorização da colônia;
- urbanização;
- aumento populacional e migração;
- aumento da mobilidade social;
- maior estratificação social;
- ampliação do mercado interno;
- maior rigor administrativo e fiscal da Coroa;
- mineração como atividade econômica predominante;
- deslocamento do eixo econômico para a região sudeste;
- exigência de menores investimentos para a economia mineradora.
2ª Parte – O candidato deverá diferenciar esta forma de colonização do século XVIII
daquela realizada no Nordeste açucareiro, destacando elementos característicos da
região açucareira dos séculos XVI e XVII. Serão considerados, no máximo quatro (4)
itens dentre os abaixo relacionados. Os itens que os candidatos poderão desenvolver
são:

- ocupação concentrada no litoral;
- regime de plantation: monocultura + escravismo + exportação;
- baixa estratificação social;
- baixa mobilidade social;
- administração menos centralizada (baixa fiscalização) por parte da metrópole;
- exigência de maiores investimentos para a economia açucareira.
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Gabarito Final - Questão 3

Serão considerados os seguintes itens na avaliação da questão:
O candidato deverá

1.

Explicar adequadamente o contexto dos embates/contradições entre o movimento
operário anarquista e as oligarquias dirigentes na República Velha.

2.

Caracterizar adequadamente o contexto da República Velha ou República do
café-com-leite, ressaltando o ideário de “ordem e progresso” vigente.

3.

Explicar as greves ocorridas durante a República Velha;

4.

Explicar a prática do “voto de cabresto” e/ou de fraudes eleitorais;

5.

Explicar a influência do positivismo no ideário de “ordem e progresso” vigente;

6.

Explicar a relevância do anarquismo e/ou anarco-sindicalismo e/ou da sua maior
visibilidade nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Distrito Federal) durante a
República Velha;

7.

Comentar a relação entre o anarquismo e o movimento operário e/ou das suas
estratégias de atuação, como a imprensa anarquista, etc.;

8.

Citar elementos do contexto internacional relativo à atuação dos anarquistas no
Brasil, como: o período da Primeira Guerra Mundial, o entreguerras, a Revolução
Russa, etc.

Universidade Federal de Uberlândia
PRGRA – Pró-Reitoria de Graduação
DIRPS – Diretoria de Processos Seletivos

PROCESSO SELETIVO 2010-1

Gabarito Final - Questão 4

A resposta do candidato será avaliada considerando três itens básicos, assim
divididos:
1º Item
O candidato deverá relacionar o processo de globalização econômica com:
- as idéias de revolução tecnológica e científica;
- associar com a idéia de mercado;
- estimulo ao consumismo exacerbado;
- consumo como forma de exercício de cidadania;
2º Item
O candidato deverá relacionar a intervenção do mundo globalizado:
- com o cotidiano das pessoas por meio da massificação de valores;
- com padrões de comportamento;
- com a influência dos meios de comunicação de massa;

3º Item
O candidato deverá relacionar as manifestações culturais alternativas:
- com globalização da informação;
- com a busca por formas de intervenções que quebrem o monopólio das grandes
redes de comunicação e informação;

