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1 O ano de 1958 foi particularmente marcado por um clima de euforia e otimismo 
impulsionado por realizações e conquistas mas também pela imagem que o presidente da 
República, Juscelino Kubitschek, procurava construir de seu governo. Sem dúvida, a 
conquista da primeira Copa do Mundo de futebol, o início da Bossa Nova, a fabricação de 
automóveis e o consumo ávido de eletrodomésticos alteravam o comportamento da 
população brasileira. Aponte as características: 

A da política brasileira entre 1956 e 1960. 

B da política econômica brasileira nesse mesmo período. 

A)    Resposta 

B)    Resposta 

2 No Brasil, a polarização político-ideológica da década de 1930 estimulou o aparecimento de 
dois agrupamentos denominados Ação Integralista Brasileira e Aliança Nacional 
Libertadora. A esse respeito, responda: 

A Quais eram as principais diferenças ideológicas entre esses dois agrupamentos políticos? 

B Quais foram as relações desses agrupamentos com o governo do presidente Getulio 
Vargas? 

A)   Resposta 
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B)   Resposta 

3 Martim Luther King e Malcolm X foram dois grandes líderes estadunidenses na 
década de 1960. Ambos foram assassinados nesse período. Leia dois pequenos 
fragmentos de seus discursos e responda às questões propostas. 

“(...) Eu tenho um sonho que um dia nas colinas da Geórgia os filhos dos 
descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos 
poderão se sentar juntos à mesa da fraternidade (...).”  
(Discurso de Martin Luther King proferido no Lincoln Memorial de Washington D.C., em 28/08/1963) 

“(…) Eu acredito na fraternidade humana. Porém tenho de ser realista e 
compreender que aqui, nos Estados Unidos, encontramo-nos numa sociedade que 
não pratica a fraternidade. Que não pratica aquilo que prega (...).”  
(Discurso de Malcolm X proferido no Audubon Center de Nova York em 16/02/1965) 

A Aponte duas diferenças entre as idéias e propostas dos ativistas Martin Luther 
King e Malcolm X. 

B Em que contexto sociopolítico se inserem tais discursos? 

A)   Resposta 

B)   Resposta 
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4 As reflexões abaixo foram elaboradas em 1860 e tornaram-se algumas das principais 
referências para analisar o Renascimento e a Idade Média. Após uma leitura atenta, 
responda às questões propostas. 

 “Agora, porém, uma nova cultura contrapõe-se àquela da Idade Média, àquela cultura, em 
essência, sempre eclesiástica e cultivada por eclesiásticos; uma nova cultura que se apega 
predominantemente àquilo que se encontra para além da Idade Média.” 
Fonte: BURCKHARDT, J., A cultura do Renascimento na Itália. Trad., São Paulo: Companhia das Letras, 2003, pp. 155-156. 

A Apresente quatro aspectos característicos do chamado Renascimento. 

B A idéia da existência de um Renascimento cultural contribuiu para a periodização da            
História ocidental? Justifique.  

A)  Resposta 

B)  Resposta 

5 Ao mesmo tempo em que se instituía o Governo-geral (1549), ocorria a passagem de uma 
economia extrativista para uma economia de produção na América portuguesa. A esse 
respeito, responda. 

A Do ponto de vista político-administrativo, a introdução do Governo-geral  possibilitou 
uma centralização efetiva do poder e o controle metropolitano sobre a colônia? 
Justifique. 

B Em que medida o desenvolvimento da economia escravista contribuiu para a defesa e a 
ocupação do território americano por parte dos portugueses? 

A)  Resposta 
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B)  Resposta 

6 A área denominada Raposa Serra do Sol, com 1,7 milhão de hectares, situada no extremo 
norte do Brasil, viveu recentes conflitos de interesses. 

Fonte: http://www.estadao.com.br/nacional/not_nac149613,0.htm 

A Caracterize os referidos conflitos, mencionando os dois principais grupos envolvidos. 

B Discuta como tem sido a atuação do Estado nesses conflitos ou em que situação esse 
episódio se encontra. 

A)   Resposta 

B)   Resposta 
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7 Apesar de o Brasil figurar entre as maiores economias do mundo, o País ainda mantém 
algumas características típicas de países exportadores de matéria-prima, a exemplo do suco 
de laranja e do café, exportados a granel para países desenvolvidos, onde recebem 
embalagem e marca, além do minério de ferro, vendido principalmente para a China de 
quem, depois, compramos mais de 50% dos trilhos ferroviários que demandamos. O 
minério para fabricar uma tonelada de trilho custa cerca de U$ 136, enquanto que a 
tonelada de trilho custa U$ 850. 
Fonte:  Folha de S. Paulo, 21/07/08, p. B1 

A Aponte uma conseqüência econômica desse contexto. 

B Discuta um aspecto social relacionado a esse contexto. 

A)  Resposta 

B)   Resposta 

8 A recente Rodada de Doha, ocorrida em Genebra, na Suíça, deixou a delegação brasileira 
desapontada frente aos poucos avanços nas negociações e à resistência dos países 
desenvolvidos, levando o presidente Lula a dizer que “Os países desenvolvidos não estão 
habituados a negociar, mas a impor suas vontades”. 
Fonte: Mídia radiofônica e televisiva, 24/07/08 

A Qual a natureza das questões tratadas na Rodada de Doha e qual o organismo da ONU 
diretamente relacionado a elas? 

B Qual é a principal reivindicação do Brasil nas reuniões dessa natureza e qual a posição 
dos países desenvolvidos diante dela? 

A)   Resposta 
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B)   Resposta 

9 “Radovan Karadzic, um dos homens mais procurados do mundo, foi preso ontem”, 
anunciavam os principais jornais brasileiros em 22 de julho último, “e deverá ser julgado por 
Tribunal Penal Internacional”. 

A A que episódio da história recente e a que região do mundo o enunciado se refere?   

B Cite uma das acusações contra a pessoa em questão. 

A)   Resposta 

B)   Resposta 
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10 Reflita sobre o seguinte fenômeno demográfico:  

Segundo projeções do IBGE, a taxa de fecundidade apresenta tendência decrescente no 
Brasil e, em 2014, atingiria o índice de 2,1 filhos por mulher, próximo dos índices europeus. 
No entanto, segundo dados de 2006 do PNDS (Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde) e 
do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios), esse índice já foi atingido dez 
anos antes, em 2004. Isso significa que a fecundidade tem decrescido de forma bem mais 
acelerada do que o previsto. 

A Indique duas possíveis causas desse fenômeno demográfico.  

B Discuta sobre possíveis conseqüências desse fenômeno demográfico. 

A)   Resposta 

B)   Resposta 


