
História 
 

 
a) Conceitue Terceiro Mundo. 
b) Descreva a relação existente entre esse momento histórico e o desenvolvimento de indústrias em nações 

subdesenvolvidas.  

 

Verificamos, a partir do texto, que os problemas ecológicos do nosso planeta podem estar relacionados à sua 
exploração econômica. Escolha um dos acontecimentos históricos apresentados abaixo que possa ser considerado 
desencadeador de tais problemas. Justifique sua resposta. 

a) Revolução Científica do séc. XVII  
b) Revolução Industrial do séc. XVIII 
c) Revolução Americana do séc. XVIII  

 

 
A  partir  da  leitura  do  fragmento  de  A.Tocqueville  dado acima, descreva  as  condições  de  trabalho   do 

operariado retratado e compare-as com a do operariado do mundo atual.  
 
 

 
 

A partir das informações acima, cite dois traços característicos que aproximam o fascismo do integralismo.  

 Em 1895, o navio italiano Lombardia teve 234 mortes entre seus 337 tripulantes, ao atracar no Rio de  Janeiro. Esse 
fato, era de certa forma, comum na Capital devido às epidemias de febre amarela. 

 Abaixo apresentamos um trecho publicitário de uma companhia de viagem européia, usado para dar tranqüi-
lidade aos seus clientes.  

 
a) Identifique  um  acontecimento  histórico que foi realizado no início do século XX, com  objetivo  de  alterar  tal  
imagem. 
b) Explique de que forma o acontecimento identificado tentou alterar a imagem do Rio de Janeiro. 

 



 
O historiador René Remond definiu como “traço mais evidente” da história da Europa, entre 1814 e 1914, a 

freqüência de choques revolucionários”.  
Partindo da afirmação e analisando o texto, 
a) indique uma das motivações das sucessivas ondas revolucionárias (1820, 1830, 1848, 1870) ocorridas na 
Europa. 
b) explique uma das peculiaridades dos movimentos ocorridos em 1848.  

 

 
Tomando por base a descrição da sociedade constituída no Brasil durante o período colonial, 

a) aponte um dos elementos determinantes da estratificação social. 
b) explique a hierarquia rígida e a natureza excludente da sociedade colonial.  

 

 

a) Estabeleça uma relação da crise do Antigo Sistema Colonial com as transformações em curso na Europa. 
b) Explique uma razão da insatisfação dos colonos com o Sistema Colonial.  

 



 
Ato Institucional n°1 de 9 de abril de 1964. 

Os dois textos expressam as posições dos grupos em confronto, cuja culminância foi o golpe militar de 1964.  
Sobre o processo que culminou no golpe, 
   a) apresente uma relação do processo brasileiro com a conjuntura política internacional. 
   b) aponte uma das reformas propostas por João Goulart, considerada de inspiração comunista pelos partidários do 

golpe.  
 
 

 
O texto acima reflete a concepção política dos Conservadores no processo de consolidação do Império 

a) Aponte uma diferença entre o projeto político dos liberais e dos conservadores. 
b) Caracterize uma ação dos ministérios conservadores, a partir de 1848, que demonstre o fortalecimento da monar-

quia.  
 


