
Vestibular 2010
1ª Fase

HISTÓRIA

Instruções Gerais:

No dia de hoje (02/11), você deverá responder às questões de Geografia,
História, Artes Visuais e Literatura e de 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 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 ao final 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 e vale 100 pontos no total,
assim distribuídos: Questão A – 30 pontos (sendo 5 pontos para o subitem
a, 15 pontos para o subitem b e 10 para o subitem c); Questão B – 30 pon-
tos (sendo 5 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).
Estará automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que
obtiver nota bruta inferior a 3,0 na prova de História.

Bom trabalho!
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Questão A

Observe a foto acima. Nela, que é de 1914, ano em que começou a Primeira Grande
Guerra, em meio a flores e bandeiras, três potências (França, Rússia e Inglaterra) cele-
bram sua aliança, além de homenagearem a Bélgica, pequeno país que havia sido inva-
dido. Considerando a política internacional da época, responda às questões.
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Fonte: Benoit, M. Histoire Cm. Paris:Hatier, 1985. p. 156



A.a) Como foi conhecida a união entre França, Rússia e Inglaterra; quais eram seus
principais adversários; e como terminou a Primeira Grande Guerra? (1)

A.b) França e Inglaterra eram rivais seculares. Explique as principais razões que moti-
varam essas duas nações a estabelecerem uma aliança no início do século XX. (2)

A.c) Quais as principais explicações para o desempenho da Rússia na Primeira Grande
Guerra e que mudanças ocorreram em território russo a partir dessa Guerra? (3)
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Questão B

Os retratos acima são documentos históricos. Neles temos alguns dos presidentes do iní-
cio da chamada República Velha. Observe e estabeleça, pelas semelhanças e diferenças,
dois conjuntos de retratos. A diversidade entre esses dois conjuntos revela diferentes
períodos políticos. Em seguida responda às questões.
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Fonte: Civita, V. (ed.) Grandes Personagens da nossa História, vol. IV. São Paulo:Abril Cultural, 1970. p. 741-742



B.a) O que foi a chamada República da Espada e que forças políticas a sustentaram? (4)

B.b) Quais as principais características políticas do segundo período da Primeira
República? (5)

B.c) Explique as principais características da política de valorização do café. (6)
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Questão C

Os textos a seguir são fragmentos de manifestos favoráveis a movimentos políticos
surgidos no Brasil na década de 1930. Após lê-los, responda às questões:

C.a) De que forma a situação econômica e a Revolução de 1930 marcaram o clima políti-
co do Brasil da época? (7)

C.b) Como podemos explicar as tendências políticas de cada um dos movimentos cita-
dos, e que relações podemos estabelecer entre cada um deles e a situação política do
mundo da época? (8)
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[...] uma nação precisa ter perfeita consciência do Princípio da Autoridade.
Precisamos de hierarquia, de disciplina, sem o que só haverá desordem [...]. O
cosmopolitismo, isto é, a influência estrangeira, é um mal de morte para o nosso
Nacionalismo [...]. O direito de propriedade é fundamental para nós considerado
no seu caráter natural e pessoal.

(Manifesto da Ação Integralista Brasileira (AIB), outubro de 1932. In "Saga – a grande história do Brasil", Abril.)

[...] Marchamos, assim, rapidamente, à implantação de um governo popular
revolucionário [...] um governo contra o imperialismo e o feudalismo. A idéia do
assalto ao poder amadurece na consciência das grandes massas. Cabe aos seus
chefes organizá-las e dirigi-las. Brasileiros. [...] Arrancai o Brasil das garras do
imperialismo e dos seus lacaios.

(Manifesto de Luís Carlos Prestes a favor da Aliança Nacional Libertadora (ANL), julho de 1935. In "Saga – a
grande história do Brasil, Abril.)



C.c) Qual foi o desfecho da crise política brasileira no final dos anos 30? (9)
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