
Vestibular 2008
1ª Fase

HISTÓRIA

Instruções Gerais:

No dia de hoje (15/11), você deverá responder as questões de Geografia,
História, Artes Visuais e Literatura e Raciocínio Lógico-Matemático.
Você terá 4 horas para realizar as quatro provas.
O verso das páginas poderá ser utilizado para rascunho. Os rascunhos não
serão considerados, em nenhuma hipótese, para efeito de correção.
As respostas das questões deverão ser redigidas nos espaços destinados a
elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta azul ou preta.
Desconsidere a numeração presente no canto inferior direito de cada
questão.
Não se esqueça de assinar as tarjetas das capas de todos os cadernos
de prova, no local indicado.
Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo da prova, pois isso
implicará risco de anulação.

Instruções para a prova de História:

A prova de História é composta por três questões, valendo 100 pontos no
total, assim distribuídos: Questão A – 30 pontos (sendo 05 pontos para o
subitem a, 15 pontos para o subitem b e 10 para o subitem c); Questão B –
30 pontos (05 pontos para o subitem a, 15 pontos para o subitem b e 10 pon-
tos para o subitem c); Questão C – 40 pontos (sendo 10 pontos para o
subitem a, 10 para o subitem b e 20 pontos para o subitem c). 

Bom trabalho! 
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Questão A

O documento a seguir é parte do Tratado de Methuem, assinado por Grã-Bretanha e
Portugal no ano de 1703. Depois da leitura, responda as questões.

"Artigo 1º: Sua Sagrada Majestade El-Rei de Portugal promete tanto no Seu próprio
nome como no de Seus Sucessores, admitir para sempre daqui em diante, no Reino
de Portugal, os panos de lã e mais fábricas de lanifício de Inglaterra, como era
costume até o tempo em que foram proibidos pelas leis, não obstante qualquer
condição em contrário. Artigo 2º: É estipulado que Sua Sagrada e Real Majestade
Britânica, em seu próprio Nome, e no de Seus Sucessores, será obrigada para
sempre, daqui em diante, a admitir na Grã-Bretanha os vinhos de produto de
Portugal, de sorte que, em tempo algum (haja paz ou guerra entre os reinos de
Inglaterra e de França), não se poderá exigir direitos de Alfândega nestes vinhos, ou
debaixo de qualquer outro título, direta ou indiretamente, ou sejam transportados
para Inglaterra em pipas, tonéis ou qualquer vasilha que seja mais que o que se
costuma pedir para igual quantidade ou medida de vinho de França, [...]"
Sodré, Nelson Werneck, O Tratado de Methuem. Iseb:MEC, 1957.

A.a)  Que setores da economia dos países signatários foram beneficiados pelo tratado e
como podemos descrever o poder de Portugal e da Inglaterra, na época, em termos da
navegação e do comércio internacional? (1)

| DIREITO GV | PROVA DE HISTÓRIA |

2



A.b) Qual era a principal atividade econômica do Brasil colônia no século XVIII e de que forma,
nesse período, a economia da metrópole portuguesa foi influenciada pelo tratado? (2)

A.c) Especialmente na segunda metade do século XVIII, que transformações ocorreram na
economia britânica e de que forma as relações estabelecidas pelo Tratado de Methuem
colaboraram para essas mudanças? (3)

Questão B

Observe o quadro estatístico que se encontra a seguir e estabeleça algumas conclusões
sobre as tendências nele representadas. Com esses elementos e com o conhecimento
histórico do Império Brasileiro até meados do século XIX, responda as questões.
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B.a) Em termos gerais, qual era a situação da economia brasileira da época e como pode
ser explicada a tendência predominante até o ano de 1850, representada no quadro? (4)

B.b) Que eventos da política externa e interna do Império Brasileiro explicam os dados do
quadro referentes aos anos de 1850-1851? (5)
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Estimativa de desembarque de africanos
(média anual em períodos de 5 anos)

1851- 55

1846- 50

1841- 45

1836- 40

1831- 35

1826- 30

1821- 25

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Estatísticas históricas do Brasil, IBGE, 2ª Edição



B.c) Em termos do principal produto da economia brasileira da época, que mudanças
imediatas e de longo prazo ocorreram a partir dos anos de 1850-1851? (6)

Questão C

Os textos a seguir tratam de alguns dos principais problemas agitados pelo movimento
nazista, na Alemanha, a partir dos anos 1920. Depois da leitura, responda as questões.

"Feliz sentença do destino me fez nascer em Braunau, à margem do Inn. Esta
cidadezinha acha-se na fronteira de dois Estados alemães cuja reunião nos
parece, a nós que pertencemos à nova geração, a obra que devemos realizar
por todos os meios possíveis. A Áustria alemã deve tornar à grande mãe-pátria
alemã. Os homens de um mesmo sangue devem pertencer ao mesmo Reich. Eis
porque a cidadezinha fronteiriça de Braunau me aparece como símbolo de uma
grande missão."
[...]
"O movimento nacional socialista deve esforçar-se por suprimir a desarmonia atual
entre a cifra de nossa população e a superfície do nosso território sendo este
considerado tanto como fonte de subsistência como ponto de apoio do poder
político, por suprimir também a desarmonia existente entre o nosso passado
histórico e a nossa impotência atual."

Hitler, Adolf. Minha Luta ("Mein Kampf"). São Paulo: Centauro. s/d.
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C.a)  De acordo com os textos, quais os grandes objetivos do Nacional Socialismo alemão
e de que forma eles seriam realizados por um governo nazista? (7)

C.b) Explique o desempenho eleitoral que levou à ascensão do Partido Nazista ao
poder, utilizando três fatores: o nacionalismo, a crise econômica a partir de 1929 e o
comportamento político de algumas classes sociais. (8)

C.c) A crise econômica a partir de 1929 foi marcada pela superprodução e pelo
desemprego. Em um pensamento que se tornou famoso, Hermann Goering, um dos
líderes do governo nazista, afirmava que os alemães deviam preferir canhões à
manteiga, "que só faz engordar". Explique de que forma essa afirmativa está
relacionada com a crise econômica interna, e com os principais objetivos da política
externa seguida pelo Terceiro Reich. (9)
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