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A prova de História é composta por três questões e vale 10 pontos no total, assim 
distribuídos: 
 

Questão 1 – 3 pontos (sendo 1 ponto para o subitem A, 1,5 ponto para o subitem B e 
0,5 ponto para o subitem C) 
Questão 2 – 4 pontos (sendo 1,5 ponto para o subitem A, 1 ponto para o subitem B e 
1,5 ponto para o subitem C) 
Questão 3 – 3 pontos (sendo 1 ponto para o subitem A, 1 ponto para o subitem B e 1 
ponto para o subitem C) 
 
Estará automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota 
bruta inferior a 3,0 na prova de História. 
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Questão 1 

 

Entre 1936 e 1939, transcorreu a chamada Guerra Civil Espanhola, que provocou a morte de cerca de 
um milhão de pessoas e antecipou, de certo modo, o que viria a ocorrer durante a Segunda Guerra 
Mundial. A esse respeito: 
 
 
A Aponte os principais grupos político-ideológicos envolvidos.  
 
Resposta: 
De um lado, as forças republicanas ligadas à Frente Popular, vitoriosas nas eleições de 1936, compostas 
por socialistas, comunistas, trotskistas, anarquistas e grupos liberais. De outro lado, os chamados 
nacionalistas, reunindo conservadores representantes dos latifundiários, monarquistas, a maior parte das 
Forças Armadas, industriais e falangistas com apoio da maior parte da Igreja Católica. 
 
Grade de pontuação: 
 
Para as respostas que contivessem os seguintes elementos, atribuiu-se: 
•  Republicanos (25% de acerto). 

•  Nacionalistas ou conservadores (25% de acerto). 

•  Socialistas, comunistas, anarquistas, setores liberais e trotskistas (25% de acerto) [necessário apontar 
ao menos dois desses componentes]. 

•  Falangistas (fascistas), monarquistas, Forças Armadas, latifundiários, industriais e Igreja Católica 
(25% de acerto) [necessário apontar ao menos dois desses componentes]. 
 
 

B Aponte as causas que levaram à eclosão da guerra civil.  
 
Resposta: 
Em meio à radicalização político-ideológica dos anos de 1930, a República foi proclamada na Espanha, 
em 1931. Setores conservadores insurgiram-se contra o governo da Frente Popular, vitorioso nas eleições 
de fevereiro de 1936, e contra a implementação de um programa de reformas sociais que contrariassem 
os setores conservadores. 

 
Grade de pontuação: 

 
Para as respostas que contivessem os seguintes elementos, atribuiu-se: 
•  Contexto de radicalização político-ideológica da década de 1930 (25% de acerto). 

•  Vitória da Frente Popular em 1936 (25% de acerto). 

•  Programa de reformas sociais (25% de acerto). 

•  Reação dos conservadores/exército (25% de acerto). 
 
 

C Como se deram as interferências internacionais nesse conflito? 
 
Resposta: 
Os governos da Alemanha nazista e da Itália fascista enviaram tropas e ofereceram apoio bélico aos 
nacionalistas, enquanto a União Soviética apoiou os republicanos. Dos mais diversos países do mundo 
vieram voluntários de esquerda para combater os fascistas, formando as Brigadas Internacionais.  
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Grade de pontuação: 
 
Para as respostas que contivessem os seguintes elementos, atribuiu-se: 
• Governo da Alemanha (25% de acerto). 

• Governo da Itália (25% de acerto). 

• Governo da URSS (25% de acerto). 

• Brigadas Internacionais (voluntários de esquerda) (25% de acerto). 
 

 

Questão 2 

 

Observe atentamente as duas imagens a seguir. 

 
 

 
 
A Identifique e analise a mensagem política dirigida aos cidadãos brasileiros em cada uma delas. 
 
Resposta: 
Na primeira, há uma mensagem autoritária, no imperativo, que corresponde a uma ordem que não deve 
ser questionada e que, pela intimidação, estabelece a equivalência entre a Pátria e o Regime; recomenda, 
ainda, o exílio para os seus críticos. 
Na segunda mensagem, faz-se a convocação para uma manifestação pública e enfatizam-se os 
elementos coletivos para uma mudança específica (eleições diretas para a Presidência) e mudanças gerais 
também referidas a formas coletivas de uma cidadania participativa (São Paulo, Brasil, povo, voto 
popular).  
 
Grade de pontuação: 
 
Para as respostas que se aproximassem das seguintes ideias, atribuiu-se: 
• Imagem 1:  autoritária ou ordem, ou sem direito a questionamentos (25% de acerto). 

•  Imagem 1: equivalência Pátria/Regime ou binômio adesão/exílio (25% de acerto). 

• Imagem 2: convocação/participação num movimento pelas Eleições Diretas (25% de acerto). 

• Imagem 2: ênfase nos elementos coletivos, ou mudanças, ou cidadania participativa (25% de acerto). 
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B Em qual contexto histórico cada uma dessas mensagens foi formulada? 
 
Resposta: 
A primeira foi formulada durante o governo Médici (1969-1974), período mais duro da ditadura militar. A 
segunda, a chamada campanha das Diretas Já!  em 1984, durante o governo Figueiredo (1979-1985), já 
no final da ditadura e no contexto da transição democrática. 
 
Grade de pontuação: 
 
Para as respostas que apresentassem os seguintes elementos, atribuiu-se: 

• Imagem 1: Governo Médici (1969-1974) (25% de acerto). 

•  Imagem 1: Período mais rigoroso da Ditadura Militar (25% de acerto). 

• Imagem 2: Governo Figueiredo (1979-1985) (25% de acerto). 

•  Imagem 2: Transição democrática ou abertura política (25% de acerto). 
 
 

C Qual foi o desfecho da campanha referida na segunda imagem? 
 
Resposta: 
A emenda constitucional Dante de Oliveira, que estabeleceria as eleições diretas para a Presidência da 
República, obteve 22 votos a menos que o necessário para a sua aprovação (320). A sucessão do general 
João Baptista Figueiredo foi decidida pelo Colégio Eleitoral, numa eleição indireta que escolheu Tancredo 
Neves e José Sarney para ocuparem, respectivamente, a presidência e a vice-presidência da República em 
15 de janeiro de 1985. 
 
Grade de pontuação: 
 
Para as respostas que apresentassem os seguintes elementos, atribuiu-se: 

• A Emenda Dante de Oliveira não foi aprovada (25% de acerto). 

• A emenda não alcançou os 2/3 necessários para a sua aprovação, por se tratar de uma emenda 
constitucional (25% de acerto). 

• A sucessão de Figueiredo foi decidida por eleição indireta no Colégio Eleitoral (25% de acerto). 

•  Os integrantes do Colégio Eleitoral escolheram Tancredo Neves e José Sarney, respectivamente, 
presidente e vice em 15 de janeiro de 1985 (25% de acerto). 
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Questão 3 

 
Em 1826, foi organizado um encontro entre representantes dos Estados recém-criados na América, 
denominado Congresso do Panamá. Entre 1889 e 1890, nos Estados Unidos da América, foi realizada 
a Conferência de Washington, que também contou com a presença de representantes de mais de 
uma dezena de nações americanas, em nome de uma pretensa unidade de interesses entre os 
Estados do continente. 
 
A Em qual contexto ocorreu o Congresso do Panamá? Cite uma de suas principais decisões. 
 
Resposta: 
O congresso ocorreu ao final do processo de independência da maioria das colônias espanholas e no 
processo de constituição dos Estados da América Hispânica.  
Idealizada por Simon Bolívar, que pretendia estabelecer uma confederação de estados americanos para 
enfrentar possíveis ações recolonizadoras (intenção manifesta de recolonização da Santa Aliança de 
1815) e, diante do fortalecimento dos EUA, os países presentes firmaram uma aliança com o objetivo de 
defesa comum, baseada no pan-americanismo, solução pacífica de conflitos e preservação da integridade 
dos territórios dos estados-membros. Além disso, propunha-se a abolição do tráfico de escravos. 
 
Grade de pontuação: 

 
Para as respostas que contivessem os seguintes elementos, atribuiu-se: 

• Final do processo de independência ou constituição dos estados latino-americanos (25% de acerto). 

• Intenções recolonizadoras da Santa Aliança ou fortalecimento (expansão) dos Estados Unidos (25% 
de acerto). 

• Tentativa frustrada de estabelecer uma Confederação de Estados: projeto idealizado por Simon 
Bolívar (25% de acerto). 

• Defesa comum ou solução pacífica para os conflitos, ou preservação das fronteiras territoriais, ou 
abolição do tráfico de escravos (25% de acerto). 
 
 

B Em qual contexto ocorreu a Conferência de Washington? Cite uma de suas principais decisões.  
 
Resposta: 
A Conferência de Washington ocorreu num contexto de expansão imperialista alimentada pela Segunda 
Revolução Industrial. É considerada a primeira conferência pan-americana e foi patrocinada pelos 
Estados Unidos da América, cujo governo pretendia ampliar sua presença econômica em todo o 
continente. Entre as decisões: melhoria das comunicações e dos portos, formação de uma união 
aduaneira, uniformização de pesos e medidas e garantia dos direitos de patentes e autorias.  
 
Grade de pontuação: 

 
Para as respostas que se aproximassem dos seguintes elementos, atribuiu-se: 

• Contexto de expansão imperialista alimentada pela Segunda Revolução Industrial (25% de acerto). 

• Expansão imperialista dos Estados Unidos da América (25% de acerto). 

• Patrocínio dos Estados Unidos objetivando ampliar sua área de influência econômica e política (25% 
de acerto). 

• Melhoria das comunicações e dos portos ou união aduaneira, ou garantia de direitos e patentes, ou 
uniformização de pesos e medidas (25% de acerto). 
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C Muitas outras reuniões denominadas “conferências pan-americanas” ocorreram a partir de 1901. 
Quais as relações entre esses encontros e a política externa estadunidense?  
 

Resposta: 
Sob a retórica de cooperação continental, as conferências pan-americanas expressaram a crescente 
hegemonia dos EUA em todo o continente, transformado em sua área de influência, o que garantiu, por 
outro lado, a sua dominação econômica sobre os demais países. A partir de meados do século XIX, os 
Estados Unidos assumiram uma política claramente expansionista em relação às nações do continente 
americano e à região do Pacífico. Depois da guerra contra a Espanha (1898), teve início um período de 
interferência direta nas repúblicas da América Central e região do Caribe, justificadas pelo Corolário 
Roosevelt (1904) à doutrina Monroe (1823). 

 
Grade de pontuação: 
 
Para as respostas que se aproximassem dos seguintes elementos, atribuiu-se: 

• Pan-americanismo: retórica de cooperação continental que traduzia a política expansionista dos EUA 
(25% de acerto). 

• Na América Latina: crescente hegemonia dos EUA ou transformação em área de influência (25% de 
acerto). 

• Dominação econômica ou dominação imperialista (25% de acerto). 

• Interferência direta dos EUA (25% de acerto). 

 




