
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 de corpo transparente.  

 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 2014 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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Os séculos XVI e XVII marcaram a afirmação do absolutismo político na Europa, embora com 
particularidades em cada reino. Dois exemplos de reis absolutistas são Felipe II, cujos domínios 
eram tão vastos que se dizia que neles “o sol nunca se punha”, e Luís XIV, conhecido como “rei 
sol”. 

Indique duas medidas estabelecidas pelo poder real que tenham auxiliado a afirmação do 
absolutismo político e dois fatores que funcionaram como resistência ao processo de 
centralização política.

Questão

01

www.consciencia.org

Felipe II, Espanha Luís XIV, França
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veja1.abrilm.com.br, 22/07/2013

A visita do Papa Francisco ao Brasil, em julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da 
Juventude, mobilizou milhares de fiéis, representando valores e práticas do projeto missionário 
da Igreja Católica para a América Latina. No texto, a menção a José de Anchieta aponta para 
outra época da ação da Igreja: a colonização da América portuguesa no século XVI.

Explicite o principal objetivo do projeto missionário da Igreja Católica no século XVI. Em seguida, 
cite uma proposta atual da Igreja Católica associada ao projeto missionário para a América 
Latina.

Questão

02

De forma especial, queria que esse mandato ressoasse em vocês, jovens da Igreja na 
América Latina, comprometidos com a Missão Continental promovida pelos Bispos. 
Este continente recebeu o anúncio do Evangelho, que marcou o seu caminho e 
produziu muito fruto. Agora este anúncio é confiado também a vocês, para que 
ressoe com uma força renovada. A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da 
criatividade e da alegria que os caracterizam! Um grande apóstolo do Brasil, o Bem-
aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas dezenove 
anos! Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem! 
Este é o caminho a ser percorrido por vocês.

PAPA FRANCISCO 
Adaptado de estadao.com.br, 28/07/2013.
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Questão

03

O texto e o mapa remetem a vestígios deixados pelas relações escravistas na área central da 
cidade do Rio de Janeiro.

Explicite o principal motivo para a aglomeração de atividades comerciais, portuárias e negreiras 
na área central do Rio de Janeiro em meados do século XVIII. Em seguida, aponte um dos 
objetivos para a criação do Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana.

Mais de 10 milhões de cativos foram retirados do continente africano entre 1500 e 1850, 
e quase metade deles desembarcou no Brasil. Ao chegarem da África, os negros eram 
amontoados em galpões e depois expostos para venda. Na cidade do Rio de Janeiro, 
em meados do século XVIII, a aglomeração de atividades comerciais, portuárias e 
negreiras nas regiões do Morro da Conceição e do Morro do Livramento contribuiu para 
o estabelecimento do mercado de escravos em um local menos incômodo, com hortas e 
chácaras. Foi escolhida então a região do Valongo, que compreendia Gamboa, Saúde e 
Santo Cristo. Isso estimulou, na época, o crescimento urbano com a criação de armazéns, 
loteamento de áreas, abertura de ruas e aterramento de pântanos.

Adaptado de pretosnovos.com.br.

portomaravilha.com.br
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O mapa abaixo apresenta os pontos do Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana 
na antiga região do Valongo, localizado na atual Zona Portuária da cidade.



História

Vestibular estadual 2014          2ª fase exame discursiVo6

Questão

05

Na pintura O século das luzes, observam-se elementos representativos do movimento intelectual 
denominado Iluminismo. Em 1784, o filósofo alemão Immanuel Kant definiu esse movimento 
como um processo de esclarecimento que permitiu ao homem chegar à sua maioridade.

Identifique na imagem dois elementos representativos do pensamento iluminista. Associe, 
também, um desses elementos a uma característica do Iluminismo.

Questão

04

 RAYMOND DUMOUX
VAINFAS, Ronaldo e outros. História. Volume 2. São Paulo: Saraiva, 2011.

O século das luzes
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Questão

05

De acordo com a Constituição norte-americana, de 1787, cada estado da federação poderia 
decidir pela manutenção ou não do trabalho escravo. A permanência da escravidão no Sul, no 
entanto, ampliou os conflitos com o Norte do país, levando à Guerra de Secessão.

Indique uma oposição de ordem política, econômica ou social entre os estados do Norte e os 
do Sul que tenha contribuído para deflagrar a guerra civil. Apresente, também, a principal 
consequência político-econômica da vitória dos estados do Norte para o país.

Os líderes dos estados do Norte dos Estados Unidos, durante o movimento contra 
o Sul escravista na Guerra de Secessão (1861-1865), tinham ideias a respeito da 
escravidão que podem ser resumidas com a seguinte frase: a escravidão era, para 
eles, “remanescente de um mundo agonizante de barão e servo, nobre e escravo”. 

Adaptado de MOORE Jr., Barrington. As origens sociais da ditadura e da democracia. São Paulo: Martins Fontes, 1983.
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Os trechos apresentam aspectos do pensamento político em duas épocas distintas: o liberalismo 
proposto por Montesquieu no século XVIII e a crise do liberalismo na crítica de um jornal alemão 
na recém-estabelecida República de Weimar. 

Identifique um dos princípios liberais expresso no texto de Montesquieu e a opinião no texto do 
jornal alemão que contradiz esse princípio. Apresente, também, um fator que explique a crise 
do liberalismo no período entre as duas grandes guerras.

Questão

06

O direito eleitoral ampliado, a dominação do parlamento, a debilidade do governo, 
a insignificância do presidente e a prática do referendo não respondem nem ao 
caráter, nem à missão que o Estado alemão deve cumprir tanto no presente como 
no futuro próximo. 

 Jornal KölnisHe Zeitung, 04/08/1919.
Adaptado de REIS FILHO, Daniel Aarão (org.). História do século XX. Volume 2. Rio de Janeiro: Record, 2002.

A liberdade política é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada um 
tem sobre a sua segurança; e para que se tenha esta liberdade é preciso que o governo 
seja tal que um cidadão não possa temer outro cidadão. Quando o poder legislativo 
está reunido ao poder executivo, não existe liberdade. Tampouco existe liberdade se o 
poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. 

MONtESqUIEU 
O espírito das leis, 1748.
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As imagens reproduzem ilustrações de cartilhas escolares difundidas nos governos de Getúlio 
Vargas, no Brasil, e de Juan Domingo Perón, na Argentina. Durante o Estado Novo no Brasil, 
toda informação divulgada era controlada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda − DIP. 

Cite, a partir do conteúdo das imagens, uma característica do governo Vargas e outra do governo 
peronista, respectivamente. Aponte, ainda, duas medidas aplicadas pelo DIP que tenham 
fortalecido a proposta política do Estado Novo.

Questão

07

“Crianças! Aprendendo, no 
lar e nas escolas, o culto da 
Pátria, trareis para a vida 
prática todas as 
probabilidades de êxito. 
Só o amor constrói e, amando 
o Brasil, forçosamente o 
conduzireis aos mais altos 
destinos entre as Nações, 
realizando os desejos de 
engrandecimento aninhados 
em cada coração brasileiro.” discuthistoria.blogspot.com.br

Adaptado de diarioweb.com.br.



História

Vestibular estadual 2014          2ª fase exame discursiVo10

Questão

09

O personagem Capitão América, criado em 1941, é um cidadão norte-americano, voluntário na 
experiência para criar supersoldados que defendam o mundo de ameaças.

Identifique o conflito internacional em curso na época da criação do personagem. Em seguida,  
aponte duas medidas adotadas, nos anos de 1941 e 1942, pelo governo dos E.U.A. com relação 
ao conflito.

Questão

08

guiadosquadrinhos.com
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Os Tratados de Roma, assinados em 1957, instituíram a Comunidade Econômica Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atômica.

Apresente um aspecto da conjuntura internacional da época que justifique a assinatura dos 
Tratados de Roma. Em seguida, identifique dois desafios enfrentados pela União Europeia na 
atualidade.

Questão

09 A Europa foi, durante séculos, uma ideia, uma esperança de paz e de entendimento. 
Enfrentamos, na atualidade, grandes desafios que não conhecem fronteiras nacionais, 
e a União Europeia é a resposta que temos para lhes dar. Neste modelo europeu, 
conjugam-se sucesso econômico e responsabilidade social. A unificação da Europa veio 
dar vida a um sonho de gerações passadas. Manda a nossa história que preservemos 
tal fortuna para as gerações vindouras. Por isso nos une, cinquenta anos passados da 
assinatura dos Tratados de Roma, o objetivo de dotar a União Europeia de uma base 
comum e renovada.

HANS-GERt PÖttERING, ANGELA MERKEL e JOSÉ M. BARROSO
Adaptado de europa.eu, 25/03/2007.

Tratados de Roma: 50º aniversário
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Ex-membros da guarda presidencial de Salvador Allende com fotos 
de colegas mortos durante o golpe, em  frente ao Palácio de Governo 
La Moneda (setembro de 2011)

g1.globo.com

Ataque ao Palácio de Governo La Moneda (setembro de 1973)
theclinic.cl

Cite duas características comuns aos governos ditatoriais latino-americanos. Em seguida, identifique 
uma das principais reivindicações da sociedade chilena com relação às heranças do golpe de 
1973.

Questão

10
A história latino-americana na década de 1970 foi marcada pela vigência de governos ditatoriais. 
As fotografias abaixo remetem ao golpe militar ocorrido no Chile em setembro de 1973. 
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Rascunho
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Rascunho
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Rascunho




