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VESTIBULAR PUC-Rio 2012 – GABARITO – HISTÓRIA – DISCURSIVA (GABARITO AMPLIADO) 
 
QUESTÃO 1 
a) Qualquer ideia de unidade territorial e política-administrativa prévia entre as distintas províncias 
brasílicas, sem vínculos entre si,  dependia necessariamente da submissão e obediência direta a Lisboa. 
Tal situação viu-se transformada quando, com a vinda da Corte para o Brasil, a unidade do ponto de vista 
político-administrativo foi transferida de Lisboa para a nova sede da colônia, no Rio de Janeiro. 
Assim, o candidato poderá citar quaisquer medidas que tenham contribuído, direta ou indiretamente, para 
fortalecer essa tentativa de manter as províncias e seus territórios unidos sob o domínio português no 
Brasil. Por exemplo: 
- a transferência para a nova capital das Secretarias de Estado (Conselho do Estado, Mesas do 
Desembargo do paço e da Consciência e Ordens, Conselho Supremo Militar e Conselho da Fazenda); 
- a abertura dos portos às nações amigas; 
- a revogação do Alvará de 1785 que proibia a instalação de manufaturas no Brasil; 
- a criação do banco do Brasil e a instalação da Junta de Comércio; 
- a elevação do Brasil em 1815 à condição de Reino Unido a Portugal e Algarve; 
- a criação da imprensa régia; 
- a transformação da cidade do Rio de Janeiro em sede da Corte; 
- as práticas de concessão de terras e títulos de nobreza; e, 
- Tratados de 1810 com a Inglaterra. 
 

Mais diretamente ligados à ideia da expansão territorial, o candidato poderá citar: 
- a invasão de Caiena (Guiana Francesa), em 1809, mantendo-a sob domínio português até 1815; 
- a invasão da região do Rio da Prata, em 1811 pela primeira vez e depois em 1816, quando foi anexada a 
Banda Oriental (atual Uruguai), com o nome de Província Cisplatina. 
 
b) Quanto às características comuns entre as independências da América ibérica, pode-se mencionar: 
- o fato de tanto a América espanhola como a portuguesa partilharem da mesma conjuntura política 
europeia como ponto de partida – isto é, o Bloqueio napoleônico e a guerra e invasão das respectivas 
metrópoles;  
-  a intensa luta pela autonomia das províncias, observadas nos dois casos: com esfacelamento dos vice-
reinos hispânicos (iniciado grosso modo em 1810 e estendendo-se até 1825) e com o a independência 
proclamada por D. Pedro no Rio de Janeiro, em 1822; 
- o importante papel exercido pelos britânicos no auxílio às guerras para a criação dos novos estados-nação 
independentes e, logo, na manutenção e expansão do comércio com as demais nações europeias; e, 
- influência das ideias iluministas, do liberalismo e do constitucionalismo. 
 
QUESTÃO 2 
a) Foram objetivos do governo Roosevelt no contexto do Entre-guerras: 
- o estímulo do panamericanismo; 
- cooperação diplomática baseada no princípio da “Boa Vizinhança”; 
- ampliação das trocas comerciais entre os países americanos; 
- maior interferência do Estado na economia. 
 
A relação com o contexto do Entre-guerras esteve associada à maior integração entre os países 
americanos com vistas à cooperação e garantia de matérias primas para a entrada dos Estados Unidos na 
Guerra. Tendo em vista a crise econômica de 1929, a ampliação do comércio interamericano, em bases de 
cooperação e amizade, ajudaria igualmente a recuperação dessas economias.  
 
b) A partir do início da Segunda Guerra Mundial: 
- foram realizadas Conferências Interamericanas (Panamá/1939, Havana/1940 e Rio de Janeiro/1942) que 
reafirmaram o panamericanismo e a cooperação mútua; 
- formou-se uma solidariedade continental ao repúdio norteamericano ao ataque japonês às bases de Pearl 
Harbour; 
- realizou-se a Conferência de janeiro de 1942, tendo em vista o rompimento das relações diplomáticas com 
os países do Eixo; 
- ocorreu o aumento do intercâmbio cultural, incentivado pela criação do Escritório para a Coordenação de 
Assuntos Interamericanos, dirigido por Nelson Rockfeller; e, 
- intensificou-se o comércio de bens materiais e culturais, assim como as ações na área de saúde pública. 
 
 



9

QUESTÃO 3 
a) O candidato deve identificar a Revolução Socialista na Rússia, em 1917 ou a criação da Internacional 
Comunista, que estimularam as organizações anticapitalistas pelo mundo afora. No Brasil, além de, em um 
primeiro momento, fomentar as ações dos grupos anarquistas, estimulou a criação de organizações 
comunistas. 

b) Foram propostas do movimento operário durante a Primeira República: 
- um conjunto de direitos para a proteção do trabalho perante o capital. Entre eles, os candidatos podem 
identificar: o estabelecimento de uma jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias, férias remuneradas 
após um ano de trabalho; regulamentação do trabalho feminino e infantil de forma a limitar os abusos em 
relação às mulheres e menores de idade; salários que permitissem a sobrevivência da família trabalhadora; 
direitos previdenciários que contemplassem aposentadoria, pensões e assistência médica; 
- a organização de associações políticas, como, por exemplo, o Partido Comunista e o Bloco Operário e 
Camponês; 
- a realização de ações como a “greve geral”, a criação da imprensa operária, entre outras; e, 
- a realização de manifestações anarco-sindicalistas. 
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VESTIBULAR PUC-Rio 2012 – GABARITO – HISTÓRIA – DISCURSIVA  

QUESTÃO 1 
a) Brasília constituiu-se como meta síntese do Plano de Metas. A interiorização da capital possibilitaria a 
efetivação de uma maior integração, entendida como condição para o desenvolvimento nacional. Em 
complementação às outras metas, a construção de Brasília estimularia a indústria automobilística, assim 
como a produção de matérias primas e a geração de energia. 
b) Os governos militares deram continuidade à construção de grandes rodovias, cujos exemplos mais 
expressivos foram a finalização da Belém-Brasília e a Transamazônica. Outra ação de porte foi a 
constituição de um sistema nacional de comunicações com a criação da Embratel (1965), a associação ao 
sistema internacional de satélites e criação do Ministério das Comunicações (1967). 

QUESTÃO 2 
a) As “heranças” de que fala o texto referem-se à continuidade, mesmo no período republicano, das 

ausências acima listadas. Não fora dado aos libertos terras nem acesso às escolas, nem emprego 
ou educação à saída do cativeiro. Gerações foram mantidas em desvantagem, com dificuldades 
para sobrevivência e, quando muito, em condições de subemprego a maioria. As autoridades 
republicanas tampouco se preocuparam em garantir-lhes os chamados direitos civis  e direitos 
políticos. 

b) Por direitos civis entende-se, por exemplo: o direito de ir e vir, o direito à vida, à liberdade de 
expressão e à igualdade perante a lei, a garantia de não ser julgado fora de um processo regular e 
de não ter o lar violado etc. Tais direitos deveriam ser garantidos a todos, independentemente de 
raça, situação econômica e social, religião, origem cultural, sexo etc. O fato de os negros serem 
quase sempre considerados mais “suspeitos” que os brancos em casos de roubo constitui uma 
violação desses direitos, ainda presente no cotidiano brasileiro. 
Por direitos políticos entende-se, por exemplo: a participação do cidadão no governo da 
sociedade, a possibilidade de fazer manifestações e organizar partidos políticos, o direito de votar e 
ser votado, a garantia, enfim, da existência de igualdade de condições para que se possa dar essa 
participação no poder. 
Fica claro que tanto os direitos políticos quanto os direitos civis não devem ser entendidos 
isoladamente. Na prática uns e outros se interrelacionam e tornam-se condição para o exercício da 
cidadania republicana. 

QUESTÃO 3  

a) O objetivo dessa questão é aferir informações mínimas do candidato a respeito de alguns 
acontecimentos políticos importantes do mundo contemporâneo. O tema da migração global – 
intensificada desde a segunda metade do século XX e continuada neste século XXI – é o que está 
sendo privilegiado para isso. Os emigrantes das áreas mais pobres buscam melhores condições de 
vida nos países mais ricos. Mas não levam consigo apenas a capacidade de trabalho. Carregam 
também uma bagagem de valores, modos de vida e costumes, que nem sempre são bem aceitos 
nas sociedades que os recebem. Em tempos de crise econômica, especialmente, acirram-se as 
animosidades e a intolerância ao “outro”, a dificuldade de lidar com a alteridade, ganham 
proporções por vezes trágicas. 
Entre os acontecimentos mais recentes na Europa associados à intolerância em relação a esses 
imigrantes e suas culturas, o candidato poderá citar, por exemplo: 

- a rígida política do governo francês em relação aos árabes e aos franceses de ascendência árabe (da 
proibição do uso do chadô ou véu islâmico e demais símbolos religiosos nas escolas públicas, iniciada em 
2006 à aprovação pelo Senado,  em 2010, da proibição do uso do véu integral – a burca ou o niqab – em 
todos os espaços públicos da França);  
- o recente massacre  resultante dos ataques do extremista de direita norueguês a uma colônia de férias de 
jovens ligados ao Partido Trabalhista, no poder, na ilha de Utoeya, próxima a Oslo, deixando um saldo de 
87 mortos, em julho de 2011; 
- o maior controle dos imigrantes clandestinos, desde 2008, nos principais portos de entrada de países 
como a Espanha e a Itália, levando a uma drástica redução do seu número, redução esta observada 
também na França, Reino Unido e Irlanda; 
- o significativo decréscimo do número de imigrantes legais tradicionais, como os turcos na Alemanha, onde 
desde 2006 mais saem do que entram no país; 



 

 

 

- o aumento considerável da propaganda direitista, com conotações racistas implícitas ou explícitas, contra 
os migrantes na Europa – especialmente emigrantes do antigo “Terceiro Mundo”, mas também as minorias 
originárias de países mais pobres da Europa (como os ciganos da Romênia); e 
- a ascensão de partidos políticos xenófobos de direita , como ocorreu nas últimas eleições da Suécia, onde 
uma direita populista ironicamente chamada de “Democratas da Suécia”, obteve 5.7% dos votos e 20 das 
349 cadeiras do Parlamento, e tornou-se o fiel da balança num Legislativo dividido quase ao meio entre 
conservadores e social-democratas, com ligeira vantagem para os primeiros. 

b) Para os exemplos citados no item (a), podem ser mencionados como explicações às atitudes 
perpetradas pelos agressores: 

- a discriminação ao islamismo difundido entre os imigrantes árabes e seus descendentes na França; 
- a busca de uma suposta “pureza étnica” e/ou “racial”, reprimindo por isso as simpatias e a aceitação dos 
noruegueses em relação a outros povos; 
- a competição por postos de trabalho e limitação dos benefícios sociais aos nacionais nos países europeus 
mais desenvolvidos; 
- a restrição do grande afluxo das populações da Europa do Leste em direção aos países desenvolvidos do 
Ocidente, após o final da década de 1990; 
- o recente crescimento do apoio aos partidos de direita em alguns países europeus. 

    


