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HISTÓRIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Considere a charge abaixo.

A charge, publicada na revista O Malho de 29/10/1904,
mostra Oswaldo Cruz à frente da tropa de agentes sanitários.

Tomando como referência a charge apresentada, explique o que motivou a
Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro na 1ª República.
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SEGUNDA  QUESTÃO

Nosso povo alemão, hoje esfacelado, jazendo entregue,
sem defesa, aos pontapés do resto do mundo, tem precisamente
necessidade da força, que a confiança em si proporciona. Todo
sistema de educação e de cultura deve visar a dar às crianças
de nosso povo a convicção de que são absolutamente superiores
aos outros povos.

Trecho do livro Minha Luta, escrito
por Adolf Hitler entre 1923 e 1924.

Tomando como referência o trecho transcrito acima, responda:

A) Qual é a relação entre o contexto econômico da República de Weimar e a
ascensão do nazismo na Alemanha ?

B) Explique um dos princípios da doutrina nazista.
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TERCEIRA  QUESTÃO

A “estabilidade” do Segundo Reinado e a consolidação de
um Estado nacional dependente mal esconderam tumultos,
conflitos, levantes e movimentos revolucionários, como a
Cabanagem, a Praieira, a Farroupilha, que seriam, cada um a
seu tempo, fatigados pelos mecanismos políticos e culturais
criados nessa longa história de formação do patronato político
brasileiro, detentor da idéia desmobilizadora de um Brasil
“estável”, unido, denso.

Adaptado de MOTA, C.Guilherme. Idéias de Brasil. In: Viagem
Incompleta. Experiência Brasileira (1500-2000). Formação:
histórias.  São Paulo: SENAC, 2000, p. 236.

A partir das afirmações transcritas acima, responda:

A) Que motivações foram comuns aos conflitos e movimentos revolucionários
ocorridos no período Regencial no Brasil?

B) Que aspectos diferenciam a Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia, dos outros
movimentos do mesmo período?

C) Cite duas medidas tomadas  pelo governo imperial brasileiro, a partir do 2º
Reinado, diante das revoltas que vinham ocorrendo desde o período regencial.
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QUARTA  QUESTÃO

Leia o trecho abaixo.

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 quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abysmo deu,
Mas nelle é que espelhou o céu.

Fernando Pessoa. “Mar português”. Mensagem, 1922.

O fragmento do poema acima, escrito por Fernando Pessoa, faz uma série de
referências ao período das “grandes navegações” portuguesas nos séculos XV e
XVI.

A esse respeito, explique:

A) o que foi esse período, contextualizando-o no processo de formação dos Estados
Modernos da Europa.

B) a visão de Fernando Pessoa sobre as “grandes navegações” portuguesas.


