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CONCURSO VESTIBULAR 2008 

 
Chave de Correção – HISTÓRIA 

 
 
1-a-  A banca considera que  entende-se por Terceiro Mundo, o mundo em 
desenvolvimento e subdesenvolvido, países em processo de desenvolvimento, 
que tinham sua economia ainda baseada na exportação de produtos agrícolas; 
entende-se  por definição o primeiro mundo como capitalista avançado, o 
segundo como socialista avançado, e finalmente o terceiro mundo como pobres, 
com economia dependente; entende-se que o termo de origem francesa, foi 
originalmente empregado no sistema de classificação das Nações Unidas para 
diferenciar os países capitalistas desenvolvidos (Primeiro Mundo), os países 
comunistas desenvolvidos (Segundo Mundo) e os restantes, subdesenvolvidos 
(Terceiro Mundo); e, entende-se ainda como Terceiro Mundo , o grupo de países 
não alinhados  ao mundo bipolar. 
 
b- Os países subdesenvolvidos e/ou em processo de desenvolvimento, recebem 
capital externo para desenvolverem suas economias, a princípio com um quadro 
de substituição de importações, e depois de industrialização voltada para 
exportação. O imperialismo n desenvolve as  multinacionais e/ou transnacionais. 
 
 
2-  O candidato que optar pela Revolução Industrial – deverá justificar através da 
idéia  da máquina representar o inicio do desenvolvimento tecnológico que gerou 
uma exploração desenfreada do planeta, sem a preocupação com o meio 
ambiente, mas somente com o lucro e a obtenção da maior produtividade 
possível;  além do uso dos combustíveis poluentes. 
    O candidato que optar pela Revolução Científica do século XVII – deverá 
justificar através do nascimento da ciência moderna e da nova visão de mundo 
do homem que deixa a posição de súdito de Deus e passa a defender a sua 
interferência nos fenômenos naturais, o controle do Homem sobre a natureza. 
   O candidato que optar pela Revolução Americana – deverá justificar a escolha 
através  do nascimento dos Estados Unidos da América, que desejam se tornar 
o poder hegemônico economicamente e politicamente. Deflagrando guerras, e 
intervenções culturais e econômicas em vários países. 
 
3- O candidato deverá descrever que o operariado retratado trabalhava de 12 
horas até 18 horas consecutivas, tinha baixos salários, péssimas condições de 
higiene e moradia como o próprio texto retrata, sem quaisquer direitos 
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trabalhistas como: salário mínimo, férias, carteira ou legislação trabalhista, 
exploração do trabalho infantil e feminino. 
Atualmente, apesar das garantias legais conquistadas, o alto desenvolvimento 
tecnológico, faz com que o mundo de hoje conte com os excluídos e o nível de 
desemprego aumente devido à extinção de cargos de trabalho decorrente da 
automação (desemprego estrutural). Além disso, os trabalhadores passam por 
um período de perda de poder ou representatividade dos sindicatos, que 
buscam novos métodos de ação. 
 
4- A banca aponta: Corporativismo; Culto ao Chefe; Criação de um novo 
Homem; nacionalismo exagerado; nacionalismo econômico; fortalecimento do 
poder do Estado; centralização política; unipartidarismo; apoio das camadas 
populares e médias; medidas de aparência socialista; discurso populista; 
anticomunismo;  e propaganda. 
 
5- a-A banca identifica: Vacinação Obrigatória; brigada de Osvaldo Cruz (mata-
mosquito); Bota-Abaixo; Reforma Urbana de Pereira Passos; obras públicas com 
caráter higienista para cidade. Acabando com os cortiços e habitações tidas 
como insalubres. Abertura de largas avenidas. 
    b-  A imagem de uma capital que seguisse o modelo das metrópoles 
européias (Paris Tropical); a imagem de uma cidade “moderna”; a idéia de 
apagar o passado colonial  (Rio “civilizar-se”) 
 
6- a-A banca indica como motivação à reação à restauração ou política 
conservadora (determinações do Congresso de Viena); a difusão do 
pensamento liberal e a ascensão da burguesia. 
  b- O candidato deverá explicar a participação das camadas populares, 
sobretudo os setores urbanos e a classe operária; a presença de idéias 
nacionalistas e/ou socialistas; reivindicações de regulamentação do trabalho; e 
reivindicações políticas democráticas como o sufrágio universal. 
 
7-a-A banca aponta escravidão e propriedade da terra. 
    b- o candidato deverá apresentar alguns dos múltiplos critérios de 
estratificação: situação jurídica, situação econômica, cor, etnia, ocupação 
profissional, religião e propriedade. 
 
8-a- O candidato deverá relacionar: Revolução Industrial ou Revoluções Liberais 
(Independência dos EUA e Revolução Francesa) ou desenvolvimento do 
capitalismo ou Iluminismo ou fortalecimento da burguesia com a necessidade de 
aumento de mercado consumidor e de matéria prima; a quebra do exclusivismo 
colonial; e a idéia de autogoverno. 
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b-A banca considerará a insatisfação frente às práticas mercantilistas 
(exclusivo colonial); a pesada tributação e a influência das idéias liberais. 
 

9- A banca entende que o candidato deverá apresentar o desdobramento da 
guerra fria como conjuntura política internacional (Revolução cubana; Política 
externa norte americana; Aliança para o progresso), relacionando-a com política 
interna brasileira. 
b- A banca aponta as reformas agrária, tributária, bancária e administrativa, e 
exemplos como a nacionalização de empresas  e a regulamentação de remessa 
de lucro. 
 
10-a- A banca aponta a descentralização administrativa do projeto liberal e a 
centralização administrativa do projeto conservador. 
     B-O candidato deverá identificar a Lei Euzébio de Queiroz e/ou a Lei de 
Terras. 

 


