
 
 

Processo Seletivo 2007 
HISTÓRIA 

Expectativas de Resposta 
 
 

Questão 1 
 
A) O candidato deveria especificar o conceito dos povos bárbaros sob a visão romana, 

abordando, por exemplo, que eram povos estrangeiros sem conhecimento do latim, com 
costumes diversos à cultura romana e que viviam fora das fronteiras do Império Romano.  

B) O candidato deveria comentar duas das seguintes transformações ocorridas na Europa 
Ocidental, a partir do contato com os bárbaros: a ruralização da sociedade; a fragmentação 
do Império Romano; a formação de diversos reinos germânicos; a descentralização do poder; 
as relações de suserania e vassalagem e as relações servis; a conversão dos povos bárbaros 
ao cristianismo e o conseqüente fortalecimento da Igreja Católica, entre outras. 

 

Questão 2 
 
O candidato deveria comentar a guerra do Vietnã considerando a divisão interna do país entre o 
Norte socialista, apoiado pela União Soviética, e o Sul capitalista, apoiado pelo Estados Unidos da 
América, a dinâmica do conflito e o uso das armas e táticas de guerra pelas forças em combate, 
bem como empreender uma descrição da bipolarização característica da Guerra Fria envolvendo 
as ações das duas superpotências: Estados Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). 
 

Questão 3 

 
A) Esperava-se que o candidato explicasse que a política do café-com-leite consistia numa 

política em que predominou os interesses das oligarquias mineiras e paulistas, respectivamente 
ligadas à economia cafeeira e pecuária, cuja estratégia principal era a alternância no  Poder 
Executivo nacional, resultante de uma aliança que perdurou durante toda a República 
Oligárquica, período compreendido entre 1894 e 1930.  

B) O candidato deveria explicar essa política idealizada por Campos Sales como uma aliança 
entre o poder central (Presidente) e o poder estadual (Governadores), em que o primeiro 
apoiava os últimos e, em troca, recebia o apoio dos deputados no Congresso Nacional. Além 
disso, evidenciar que os objetivos dessa política eram eliminar as divergências entre o 
Congresso e a Presidência da República, assegurando a governabilidade em razão do apoio 
dos governadores ao presidente, cujos resultados mais visíveis foram o fortalecimento do 
Poder Executivo (nacional, estadual e municipal) e a consolidação das oligarquias (poder 
local), através do controle do processo eleitoral por parte do Poder Executivo, que se valia de 
mecanismos como: articulação com os coronéis (voto de “cabresto”, assistencialismo, 
clientelismo), controle da Comissão Verificadora pelo Poder Executivo, fraudes eleitorais, 
nomeação dos intendentes municipais (prefeitos), além do voto, que não era secreto e 
obrigatório. 

 
Questão 4 
 
A)  O candidato deveria identificar e explicar alguma das reações implementadas pelo 

Congresso Nacional e pela sociedade civil diante das denúncias de corrupção 
atribuídas ao presidente Fernando Collor de Mello. Entre as reações do Parlamento, 
detacavam-se: investigação de denúncias contra o presidente, criação de uma CPI 
(Comissão Parlamentar de Inquérito) e abertura de um processo de impeachment com 



a posterior cassação dos direitos políticos do presidente por um período de 8 anos. 
Entre as reações da sociedade civil, pode-se referir, por exemplo, a publicação, pela 
imprensa, de denúncias contra o presidente e contra membros de seu governo, 
manifestações populares contra o presidente (movimento dos “caras-pintadas” e 
movimento “Fora Collor”), apoio de entidades e organizações civis ao processo de 
impeachment, como UNE, UBES, OAB e ABI. 

 
  
B)  Esperava-se que o candidato citasse e explicasse alguns dos valores éticos 

defendidos pelos que se manifestaram contrários ao presidente Fernando Collor de 
Mello, tais como: honestidade na gestão dos recursos públicos, lisura no uso de 
verbas públicas, combate à corrupção, transparência na aplicação de recursos 
públicos, justiça na punição dos culpados. 

 

QUESTÃO 5 
 
A) Para estabelecer a relação entre os conflitos e a atividade econômica que propiciou a 

colonização dos sertões norte-rio-grandenses, o candidato poderia se utilizar de dois 
elementos: a expansão da pecuária pelos sertões e a resistência indígena à ocupação de 
suas terras.  

 
B) Dentre as medidas tomadas pela Coroa portuguesa para dominar os índios. Poderiam ser 

comentadas duas destas: organização de forças militares para combater as nações indígenas 
dos sertões; participação especial dos chamados “terços paulistas” (comandados por 
sertanistas contratados pelas autoridades coloniais), para debelar os índios revoltosos (entre 
os sertanistas destaca-se a figura de Domingos Jorge Velho); escravização das populações 
indígenas derrotadas; dizimação de grande parte das nações indígenas do sertão do Rio 
Grande do Norte; organização dos aldeamentos, nos quais eram confinadas as populações 
indígenas (Guajiru, Guaraíras, Apodi, Ceará-Mirim, Cunhaú, Goianinha, Mipibu, Potengi, 
Sibaúma), sob a vigilância das autoridades coloniais; utilização de criminosos para combater as 
nações indígenas. 


