
2ªFase Exame Discursivo  

Caderno de prova

Este caderno, com doze páginas numeradas seqüencialmente, 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 deverão ser apresentadas nos espaços apropriados, com caneta azul ou preta. 

  Não serão consideradas as questões respondidas fora desses locais.

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.

Será eliminado do Vestibular Estadual 2008 o candidato que, durante as provas, utilizar máquinas ou relógios de calcular, 
aparelhos de reprodução de som ou imagem com ou sem fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de 
qualquer espécie.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

BOA PROVA!

hISTórIa

02/12/2007
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O poema de Fernando Pessoa descreve aspectos da expansão marítima portuguesa no século XV, dando início a um 
movimento que alguns estudiosos consideram um primeiro processo de globalização.

Identifique duas motivações para a expansão portuguesa e explique por que essa fase de expansão pode ser considerada 
um primeiro processo de globalização.

questão
 01

Mar Português 
 
Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quere passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 

Fernando Pessoa
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Existiu 
Um eldorado negro no Brasil 
Existiu 
Como o clarão que o sol da liberdade produziu 
Refletiu 
A luz da divindade, o fogo santo de Olorum 
Reviveu 
A utopia um por todos e todos por um 

 
Quilombo 
Que todos fizeram com todos os santos zelando 
Quilombo 
Que todos regaram com todas as águas do pranto 
Quilombo 
Que todos tiveram de tombar amando e lutando 
Quilombo 
Que todos nós ainda hoje desejamos tanto

 

questão
 02

A letra da música acima faz referência a uma das formas de resistência escrava – a criação de quilombos – verificada 
tanto no Brasil colonial quanto após a independência.

Explique por que os quilombos representaram um avanço na luta dos cativos contra seus senhores, ao longo do século 
XIX, e indique duas outras formas de resistência escrava.

Quilombo, o eldorado negro

Existiu 
Um eldorado negro no Brasil 
Existiu 
Viveu, lutou, tombou, morreu, de novo ressurgiu 
Ressurgiu 
Pavão de tantas cores, carnaval do sonho meu 
Renasceu 
Quilombo, agora, sim, você e eu

 
Quilombo 
Quilombo 
Quilombo 
Quilombo
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Possa este, para sempre memorável dia, ser celebrado com universal júbilo por toda a América Portuguesa, por uma 
dilatada série de séculos, como aquele em que começou a raiar a aurora da felicidade, prosperidade e grandeza, a que 
algum dia o Brasil se há de elevar, sendo governado de perto pelo seu soberano. Sim, nós já começamos a sentir os 
saudáveis efeitos da paternal presença de tão ótimo príncipe, que [...] nos deu as mais evidentes provas, que muito 
alentam as nossas esperanças, de que viera ao Brasil a criar um grande Império.

Luís GonçaLves dos santos

O texto acima revela o entusiasmo e as esperanças daqueles que assistiram à chegada da família real portuguesa ao Brasil.

Indique duas inovações de caráter científico ou cultural decorrentes da política de D. João. Indique também uma mudança 
política ou econômica observada durante a permanência da Corte e sua respectiva conseqüência para o Brasil.

questão
 03



Vestibular Estadual 2008   [Exame Discursivo]      5

história

A União Européia dá continuidade ao seu processo de ampliação. Com o ingresso da 
Bulgária e Romênia em 2007, o bloco passa a contar com 27 países-membros.

www.dw-world.de

questão
 04

Vem de longe o esforço europeu para desenvolver estratégias que garantam a paz e o equilíbrio entre as nações que 
formam o continente. No século XIX, por exemplo, a tentativa realizada pelas nações participantes do Congresso de 
Viena (1814-1815) foi rompida com a unificação alemã, fruto da política empreendida por Bismarck.

Apresente dois objetivos do Congresso de Viena e um efeito da unificação alemã sobre as relações políticas européias 
estabelecidas na época.
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(...) a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles, deles só, porque a colaboração do 
elemento civil foi quase nula. 

aristides Lobo

questão
 05

Aristides Lobo, político e jornalista, era um republicano histórico e, apesar de aplaudir a instituição da república no Brasil 
em 1889, discordava da forma como os militares no poder organizavam o novo sistema de governo.

Apresente duas características do sistema político idealizado pelos republicanos históricos e indique dois segmentos 
sociais que apoiaram essas idéias.
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questão
 06

Euforia e medo são elementos que já se fizeram presentes em outras crises econômicas mundiais, como a Grande 
Depressão de 1929 e seus desdobramentos na América Latina. 

Aponte duas características da conjuntura econômica mundial de 1929 que possibilitaram a Grande Depressão e indique 
um desdobramento deste processo na Argentina.

Alan Greenspan, ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ao comentar a recente turbulência econômica 
que abalou os principais mercados financeiros mundiais no mês de agosto, afirmou que tendemos a pensar que os 
mesmos fatores regem tanto a expansão quanto a retração do mercado. “A fase de expansão da economia é bastante 
diferente, e o medo como suporte, como ocorre atualmente, é muito mais potente do que a euforia.”
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questão
 07

Entre o sonho de cooperação continental formulado por Simon Bolívar e expresso no Congresso do Panamá em 1826 e 
a reunião da 3ª Conferência Pan-americana no Rio de Janeiro em 1906, o significado de pan-americanismo e a posição 
brasileira em relação ao mesmo modificaram-se em função de diferentes conjunturas históricas.

Estabeleça uma diferença entre o contexto continental em que ocorreram o Congresso do Panamá e a 3ª Conferência 
Pan-americana. Estabeleça, ainda, uma diferença na posição do governo brasileiro em relação a essas duas reuniões.

O Pan-americanismo em Jogo

Maior evento esportivo das Américas, os Jogos do Pan simbolizam 
um ideal de integração desde o século XIX.
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questão
 08

Nos cartazes acima, identificam-se elementos fundamentais para a consolidação do socialismo na Rússia durante o 
período stalinista (1927-1953).

Explique a importância do exército e do modelo de desenvolvimento industrial adotado para a chamada “segunda 
revolução russa”, a partir de 1930.

In: sebastião do reGo barros 

Viva o Exército Vermelho: verdadeiro 
guardião das conquistas de Outubro

Construção de Kuznetsk: em ritmo bolchevique,
por K. Vialov, 1931
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questão
 09

A proposição de planos de trabalho para o desenvolvimento nacional tornou-se comum entre os governos brasileiros, 
principalmente após a Segunda Guerra Mundial. No caso do período JK, o Plano de Metas apresentava de forma ambiciosa 
31 objetivos a serem atingidos no espaço de cinco anos de mandato (1956-1960).

Considere as informações contidas na linha de tempo abaixo.

A partir desses dados, identifique dois problemas que dificultaram o cumprimento dos objetivos apresentados para o 
ano de 1956 e duas conseqüências da aplicação do plano – uma social e outra econômica – no chamado “período de 
recuperação econômica”.
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questão
 10

A charge do jornal australiano resgata para os nossos dias o clima existente no período conhecido como Guerra Fria.   

Aponte dois aspectos da conjuntura política mundial no final da década de 1940 que contribuíram para o início da Guerra 
Fria. Em seguida, identifique uma conseqüência da ordem mundial estabelecida pela Guerra Fria que se relacione à 
existência de arsenais nucleares.




