PROCESSO SELETIVO 2016
07/12/2015

INSTRUÇÕES
1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões,
confira a numeração de todas as páginas.

Conhecimentos Específicos

3. A prova desta fase é composta de 10 questões discursivas de História.
4. As questões deverão ser resolvidas no caderno de prova e transcritas na folha de versão
definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber a folha de versão definitiva, examine-a e verifique se o nome impresso nela
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao
aplicador de prova.
7. As respostas das questões devem ser transcritas NA ÍNTEGRA na folha de versão definitiva,
com caneta preta.
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão
definitiva.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o
uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de
registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais,
telefones celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser desligados
e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o porte e/ou uso
de armas, óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, chapéu,
gorro ou protetores auriculares. Caso essas exigências sejam descumpridas, o candidato será
excluído do concurso.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para a transcrição na folha de versão
definitiva, é de 2 horas e 30 minutos.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde
autorização para entregar o caderno de prova, a folha de versão definitiva e a ficha de
identificação.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 2 horas e 30 minutos

HISTÓRIA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ASSINATURA DO CANDIDATO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

CÓDIGO

2

3

01 - Comente a frase “Roma conquistou militarmente a Grécia, mas a Grécia conquistou Roma culturalmente”, apontando
como se deu a relação cultural entre Roma e Grécia no período da Antiguidade. Em seguida, indique três elementos
da produção cultural e científica da Grécia Antiga que ainda são utilizados na contemporaneidade.
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O texto a seguir é referência para as questões 02 e 03:
No dia de Natal de 800, o rei dos francos, Carlos Magno, foi coroado imperador pelo Papa Leão III. Cerca de mil anos depois, em
02 de dezembro de 1804, diante do Papa Pio VII, Napoleão Bonaparte coroa a si próprio imperador da França. “Quanto à sua
coroação, Napoleão queria enfatizar sua ligação com Carlos Magno” (CRONIN, Vincent. Napoleão: uma vida. SP: Amarylis, 2014
[1990]). Além disso, sua coroa reproduzia louros, assemelhando-se à coroa dos imperadores romanos da Antiguidade.
02 - Sobre o evento de 800, explique a simbologia da coroação de Carlos Magno feita pelo Papa Leão III – o que ela
representou para os francos e para a Igreja Católica durante o reinado dos carolíngios. Em seguida, discorra sobre o
denominado Renascimento Carolíngio.
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03 - Sobre o evento de 1804, explique por que Napoleão utilizou elementos simbólicos da coroação de Carlos Magno e dos
imperadores romanos. Em seguida, discorra sobre o significado de Napoleão ter coroado a si próprio.
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04 - Leia o seguinte excerto do poema de Bertold Brecht sobre a Comuna de Paris (1871):
[...] Considerando que os senhores nos ameaçam
Com fuzis e canhões
Nós decidimos: de agora em diante
Temeremos mais a miséria do que a morte
[...]
Considerando que o que o governo nos promete sempre
Está muito longe de nos inspirar confiança
Nós decidimos tomar o poder
Para podermos levar uma vida melhor [...]
(Os dias da Comuna. Tradução de Fernando Peixoto).
A partir do poema acima e dos conhecimentos sobre a Comuna de Paris, discorra sobre o que foi esse evento,
destacando seus principais agentes e suas principais medidas de organização política.
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05 - A primeira ferrovia do mundo data de 1825, ligando as cidades inglesas de Stockton e Darlington. Em 2015, a ferrovia
que liga Curitiba a Paranaguá fez 130 anos. Conhecida atualmente pelos seus passeios turísticos, a ferrovia
paranaense faz parte de uma história iniciada no Brasil em 1854, com a primeira ferrovia financiada pelo Barão de
Mauá. No Brasil “[...] o transporte ferroviário chegou a ter 37 mil quilômetros na década de 1950. Hoje, cerca de sete
mil quilômetros estão desativados”. (LIMA, Vivi Fernandes de. Legado de Ferro. Revista de História da Biblioteca
Nacional. 24/01/2011)
a)
b)

Discorra sobre os contextos econômicos de criação das ferrovias na Inglaterra e no Brasil, explicando as funções desse
transporte no século XIX.
Por que no Brasil não temos atualmente tantas ferrovias quanto na década de 1950?

a)
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06 - Leia o seguinte excerto de texto sobre o período de dominação holandesa no Brasil, que durou de 1630 a 1654:
No primeiro relatório que envia a Amsterdã, ele [Maurício de Nassau] enuncia as regras do jogo colonial no Atlântico Sul.
Adverte que não era qualquer um que servia para ser colono na Nova Holanda: os candidatos deveriam dispor de capital “para
mandar fazer a fábrica de que precisam, pois não podem ser trazidas da Holanda como são aqui necessárias, e para comprar
alguns negros, sem os quais nada de proveitoso se pode fazer no Brasil.
(ALENCASTRO, Luís Felipe. Com quantos escravos se constrói um país? Revista de História da Biblioteca Nacional. 10/12/2008. Disponível
em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/com-quantos-escravos-se-constroi-um-pais.)

A partir desse excerto e dos conhecimentos históricos acerca desse período, comente:
a)
b)
c)

duas motivações para a invasão e o domínio holandês;
três características do governo de Maurício de Nassau;
o movimento de expulsão dos holandeses.

a)
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07 - Muitos dos que criticam chamar o movimento de 1930 de revolução consideram que a Abolição da Escravatura, por exemplo,
foi uma ruptura mais importante. Chamar [19]30 de revolução nada mais seria do que assumir o ponto de vista dos “vencedores”.
(CPDOC – Revolução de 1930.)

Comente essa afirmação sobre a conhecida “Revolução de 1930” no Brasil, explicando quem foram os vencedores
desse evento histórico. Em seguida, discorra sobre um fator de transformação e um fator de continuidade decorrentes
desse evento.
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08 - Considere a seguinte definição encontrada na Wikipedia:
Enciclopédia: [...] uma coletânea de textos bastante numerosos, cujo objetivo principal é descrever o melhor possível o estado
atual do conhecimento humano. Pode-se definir como uma obra que trata de todas as ciências e artes do conhecimento do
homem atual. Pode ser tanto um livro de referência para praticamente qualquer assunto do domínio humano como também
uma obra na internet.
(<https://pt.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia>. Acesso em: 13 de setembro de 2015.)

Tendo em vista essa definição e os conhecimentos sobre o período moderno europeu, explique dois aspectos dos
ideais e da atuação política dos filósofos iluministas relacionados com a edição da Enciclopédia por D’Alembert e
Diderot durante a segunda metade do século XVIII. Em seguida, aponte uma diferença entre a Enciclopédia iluminista
e uma enciclopédia muito conhecida recentemente – a Wikipedia (além do fato de esta ser virtual).
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09 - Considere os dois excertos de música abaixo:
“Kill, kill, kill for peace
(…) If you don’t kill them then the Chinese will
If you don’t want America to play second fiddle, kill for peace”
(The fugs – Kill for peace – 1965)

Tradução:
“Mate, mate, mate pela paz
Se você não os matar, os chineses os matarão
Se você não quer que a América fique em segundo plano, mate pela paz”
“All we are saying is give peace a chance”
(John Lennon e Yoko Ono, Give peace a chance, 1969)

Tradução:
“Tudo o que dizemos é dê uma chance à paz”
Comente o sentido do termo “paz” nas duas músicas e relacione-as com o contexto político mundial em que elas
foram escritas e divulgadas (segunda metade dos anos 1960).
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10 - Leia o seguinte excerto da autobiografia da primeira-dama argentina, Eva Perón:
Quando escolhi ser ‘Evita’, escolhi o caminho do meu povo [...] Ninguém senão o povo me chama de ‘Evita’. Somente
aprenderam a me chamar assim os ‘descamisados’. [...] Sim, confesso que tenho uma ambição [...] queria que o nome de Evita
figurasse na história de minha Pátria.
(PERÓN, Eva. La razón de mi vida. 1951, p. 47-50.)

Explique duas características político-econômicas do período de governo de Juan Domingo Perón (1946-1952; 19521955) e comente a atuação de sua esposa, Eva Perón, nesse contexto.
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