
Caderno de prova
Este caderno, com dezesseis páginas numeradas sequencialmente, contém dez questões de História.
Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções
1. Verifique se você recebeu mais dois cadernos de prova.
2. Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu número do documento de identidade estão corretos 
    nas sobrecapas dos três cadernos. 
 Se houver algum erro, notifique o fiscal.
3. Destaque, das sobrecapas, os comprovantes que têm seu nome e leve-os com você.
4. Ao receber autorização para abrir os cadernos, verifique se a impressão, a paginação e a numeração 
    das questões estão corretas.
 Se houver algum erro, notifique o fiscal.
5. Todas as respostas e o desenvolvimento das soluções, quando necessário, deverão ser apresentados  
 nos espaços apropriados, com caneta azul ou preta. 
 Não serão consideradas as questões respondidas fora desses espaços.

Informações gerais
O tempo disponível para fazer as provas é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após o 
término desse prazo.
Ao terminar, entregue os três cadernos ao fiscal.
Nas salas de prova, não será permitido aos candidatos portar arma de fogo, fumar, usar relógio digital 
ou boné de qualquer tipo, bem como utilizar corretores ortográficos líquidos ou similares.
Será eliminado do Vestibular Estadual 2012 o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer 
instrumento de cálculo e/ou qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como 
calculadoras, agendas, computadores, rádios, telefones, receptores, livros e anotações.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de 
prova.

Boa prova!
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Uma questão acadêmica, mas interessante, acerca da “descoberta” do Brasil é a seguinte: 
ela resultou de um acidente, de um acaso da sorte? Não, ao que tudo indica. Os defensores 
da casualidade são hoje uma corrente minoritária. A célebre carta de Caminha não refere 
a ocorrência de calmarias. Além disso, é difícil aceitar que uma frota com 13 caravelas, 
bússola e marinheiros experimentados se perdesse em pleno oceano Atlântico e viesse bater 
nas costas da Bahia por acidente. 
Rejeitado o acaso como fonte de explicação no que tange aos objetivos da “descoberta”, 
fica de pé a seguinte pergunta: qual foi, portanto, a finalidade, a intenção da expedição de 
Cabral? 

adaptado de LopEZ, Luiz roberto. História do Brasil colonial. porto alegre: Mercado aberto, 1983.

Os descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI foram processos importantes para a 
construção do mundo moderno. A chegada dos portugueses ao Brasil decorre dos projetos 
que levaram diferentes nações europeias às grandes navegações.

Formule uma resposta à pergunta do autor, ao final do texto: qual foi a finalidade da expedição 
de Cabral?

Em seguida, cite dois motivos que justificam as grandes navegações marítimas nos séculos 
XV e XVI.
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Nicolau Maquiavel foi um pensador florentino que viveu na época do Renascimento. Ele é 
considerado um dos fundadores do pensamento político moderno e suas ideias serviram de 
base para a constituição do Absolutismo monárquico.

Identifique no texto duas práticas do Absolutismo monárquico.

Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. 
Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito 
mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Deve, todavia, o 
príncipe fazer-se temer de modo que, se não adquire amizade, evite ser odiado, porque pode 
muito bem ser ao mesmo tempo temido e não odiado; o que sempre conseguirá desde que 
respeite os bens dos seus concidadãos e dos seus súditos porque os homens esquecem mais 
depressa a morte do pai que a perda do patrimônio. 
Mas quando um príncipe está com os exércitos e tem uma multidão de soldados sob o seu 
comando, então é de todo necessário que não se importe de passar por cruel; porque sem 
esta fama não se mantém um exército unido, nem disposto a qualquer feito.

O Príncipe, de Nicolau Maquiavel

 adaptado de www.arqnet.pt
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A expansão da colonização na América portuguesa, nos séculos XVII e XVIII, ocasionou o 
surgimento de novas atividades econômicas, de núcleos de povoamento e de caminhos e 
estradas, como os que compuseram a Estrada Real.

Cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da Estrada 
Real e identifique dois interesses da Coroa portuguesa em controlar esses caminhos, no 
decorrer do século XVIII.

adaptado de http://360graus.terra.com.br

A Estrada Real, nos dias de hoje, é a 
reunião dos vários caminhos construídos 
no Brasil-Colônia, principalmente nos 
séculos XVII e XVIII, para o transporte 
das riquezas do interior para o litoral do 
Rio de Janeiro, de onde seguiam para a 
metrópole portuguesa. São 1.512 km que 
permitem mergulhar na história brasileira. 
A circulação de pessoas, mercadorias e 
riquezas era obrigatoriamente feita por 
aqueles caminhos, constituindo crime 
de lesa-majestade a abertura de outros 
não autorizados pela administração 
metropolitana.

Mapa da Estrada real

http://direitomonarquicodobrasil.blogspot.com
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A Confederação do Equador, ocorrida em 1824, apresentou propostas alternativas à 
organização do Império do Brasil, sendo porém reprimidas pelo governo de Pedro I.

Explicite o motivo central para a eclosão da Confederação do Equador e cite duas de suas 
propostas para a organização do poder de Estado.

www.historiabrasileira.com

Bandeira da Confederação do Equador

O poder moderador de nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação 
brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. É princípio conhecido pelas Luzes 
do presente século que a soberania reside na nação essencialmente, logo é sem questão que a 
mesma nação ou pessoa da comissão é quem deve esboçar a sua constituição, purificá-la das 
imperfeições e afinal estatuí-la.

Frei Joaquim do amor Divino Caneca
 Crítica da constituição outorgada, 1824 

adaptado de JUNQUEIra, Celina (org). Ensaios políticos. rio de Janeiro: Documentário, 1976.



História

vestibular Estadual 2012     2ª fase Exame Discursivo 7

Identifique o projeto político-ideológico criticado e apresente duas características desse projeto 
que se opunham aos ideais defendidos no discurso final.

http://passosdesvairados.blogspot.com

adaptado de www.pedagogiaemfoco.pro.br

A aviação e o rádio nos aproximou. A própria natureza dessas coisas é um apelo eloquente à 
bondade do homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Neste mesmo 
instante a minha voz chega a milhares de pessoas pelo mundo afora. Milhões de desesperados: 
homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera 
inocentes. Aos que podem me ouvir eu digo: não desespereis! A desgraça que tem caído 
sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que 
temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores 
sucumbem e o poder que do povo arrebataram há de retornar ao povo. E assim, enquanto 
morrem homens, a liberdade nunca perecerá.

Discurso final do filme “o Grande Ditador”

Exibido pela primeira vez em outubro de 1940, o filme “O Grande Ditador”, de Charles Chaplin, 
faz uma crítica a um projeto político vigente na época.

Observe abaixo o fotograma de uma cena do filme e o discurso apresentado em seu final:
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No século XVIII, durante a Revolução Francesa, Saint Domingue, uma pequena colônia na 
América Central, rebelou-se contra sua metrópole, dando início à luta pela independência do 
Haiti, em um processo diferente daqueles que ocorreram nas demais colônias do continente 
americano.

Aponte uma proposta da Revolução Francesa que influenciou a independência do Haiti e a 
principal diferença entre este processo e as outras lutas pela independência das colônias 
americanas.

http://oubarbarie.wordpress.com
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A Primeira Guerra Mundial provocou uma reorganização político territorial da Europa, como 
se observa nos mapas. Duas ideias orientaram essa reorganização: a do Estado-nação e, no 
caso da fronteira russa, a do cordão sanitário.

A partir da análise dos mapas, identifique a mudança ocorrida na organização política 
europeia após a Primeira Guerra.

Em seguida, indique o motivo que levou ao estabelecimento da política do cordão sanitário 
naquele momento.

adaptado de Jornal do Século, encarte do Jornal do Brasil, 12/11/2000

                         a Europa antes...           e depois da primeira Guerra Mundial
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Com o fim da bipolaridade política, avançaram os processos de integração entre países. Um 
exemplo disso é o Mercosul, criado em 1991.

O quadro abaixo ilustra o PIB-PPC (Paridade do Poder de Compra) e o IDH dos países do 
Mercosul, para o ano de 2007, com a entrada da Venezuela.

Indique dois objetivos econômicos da formação do Mercosul. Aponte, também, uma 
dificuldade para a consolidação desse bloco.

adaptado de www.apropucsp.org.br

País
PoPulação

(2007)
PIB (PPC) 

dólares per 
capita

IDH

argentina 40.403.943 14.280 0,869

Brasil 190.011.861 12.360 0,800

paraguai 6.667.884 4.642 0,755

Uruguai 3.447.920 9.962 0,852

venezuela 26.085.281 8.251 0,792
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A Guerra do Vietnã, no sudeste asiático, foi um dos conflitos mais sangrentos do século 
XX, estando diretamente relacionado às tensões do contexto internacional, nas décadas de 
1960 e 1970.

Identifique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra 
Fria. Apresente, também, duas consequências desse conflito para esse país. 

http://blogs.estadao.com.br

phan Thi Kim phuc:  
um símbolo da Guerra do vietnã 

o destino da menina que foi a cara de uma guerra

Ela se transformou no símbolo da Guerra do Vietnã (1959-1975). Hoje, Phan Thi Kim Phuc 
ainda carrega as marcas do bombardeio, mas se esforça para superar o trauma. A bomba foi 
lançada sobre seu vilarejo, quando tinha 9 anos, por soldados do Vietnã do Sul contra tropas 
norte-vietnamitas. A operação foi coordenada por militares americanos.
No regime comunista, Phan obteve a autorização para estudar medicina em Cuba, onde 
conheceu seu marido. Na viagem de lua-de-mel, o avião fez uma escala no Canadá, de onde 
o casal nunca mais saiu. Nos anos 1990, a vietnamita passou a atuar como ativista de direitos 
humanos, tornou-se embaixadora da Unesco e criou uma fundação. Até hoje, Phan se lembra 
dos comentários do então presidente americano Richard Nixon, que duvidava da autenticidade 
da foto que correu o mundo, na qual ela foge nua após o ataque com bomba de napalm.

adaptado de www.estadao.com.br, 13/12/2009
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, levamos a cabo a tarefa da transição.
Acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, 
contudo, um pedaço de nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o 
avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento 
autárquico e ao seu Estado intervencionista. 
Esse modelo, que à sua época assegurou progresso e permitiu a nossa industrialização, começou 
a perder fôlego no fim dos anos 70. Atravessamos a década de 80 às cegas. No final da “década 
perdida”, os analistas políticos e econômicos mais lúcidos já convergiam na percepção de 
que o Brasil vivia não apenas um somatório de crises conjunturais, mas o fim de um ciclo de 
desenvolvimento a longo prazo. 

FErNaNDo HENrIQUE CarDoSo
Discurso de despedida do Senado, em 15/12/1994

adaptado de www.planalto.gov.br

Em seus dois mandatos como presidente, Fernando Henrique Cardoso buscou apoio de 
diferentes forças políticas e partidárias para implementar um programa de reformas que 
rompesse com o que chamou de “legado da Era Vargas”. Essas reformas eram vistas pelo 
grupo político ao qual pertencia como fundamentais para que o país vencesse definitivamente 
as dificuldades enfrentadas na “década perdida”.

Explique o significado da expressão “década perdida” para a economia brasileira.

Cite, ainda, duas ações desenvolvidas durante os governos de Fernando Henrique Cardoso 
relacionadas a seu rompimento com a “Era Vargas”.
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rascunho



vestibular Estadual 2012     2ª fase Exame Discursivo14

rascunho
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rascunho




