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HISTÓRIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Leia e interprete o trecho a seguir.

Alemanha, França, Itália, Holanda, Bélgica, Suíça, Inglaterra, Dinamarca, Espanha,
Turquia, Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia, Argélia, Tunísia, Marrocos, Senegal,
Madagascar, Mali, EUA, Argentina, Uruguai, Peru, Chile, Venezuela, México, Japão, Brasil.
[...] As imagens são as mesmas: mortos, feridos, espancados. [...] a revolta estudantil não se
limita à contestação política, ela é portadora de uma contestação da Cultura.

MATOS, Olgária. Paris 1968: as barricadas
do desejo. São Paulo: Brasiliense, 1981.

Caracterize os movimentos estudantis ocorridos em maio de 1968, quanto às motivações dos participantes e
quanto às formas de lutas empreendidas nos seguintes países:

A) França.

B) Estados Unidos.

SEGUNDA  QUESTÃO

No final da década de 1970 e, principalmente, na de 1980, os movimentos populares cresceram na América
Central, abalando a tradicional supremacia norte-americana na região. A Revolução Sandinista de 1979, na Nicarágua,
foi o principal movimento nesse novo contexto histórico.

A respeito desse assunto, responda.

A) O que foi a Revolução Sandinista?

B) Qual foi a postura adotada pelo governo norte-americano em relação ao Sandinismo?
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TERCEIRA  QUESTÃO

Após a leitura do trecho a seguir, faça o que se pede.

A denominação “invasões” holandesas projeta, com anacronismo extremo, um sentimento
nacional para o passado e inventa uma soberania brasileira herdeira de uma soberania
portuguesa. Na prática mostra o que viemos a nos tornar, jamais o que éramos no século
XVII.

KARNAL, Leandro. O testamento de Adão. In:
História Viva  – Grandes Temas (Mar português).
Edição especial temática, n. 14, 2006. p. 85.

A) O que foram as chamadas “invasões” holandesas no contexto da América portuguesa do século XVII?

B) Explique, “com suas palavras”, por que a denominação “invasões” holandesas é anacrônica.

C) Se “invasões” é um termo que parece inadequado para fazer referência ao acontecimento histórico mencionado no
texto, quais alternativas menos anacrônicas poderiam ser utilizadas para se referir ao mesmo episódio? (cite pelo
menos duas)
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QUARTA  QUESTÃO

Observe a imagem seguinte.

Juscelino Kubitschek e Lúcio Costa examinam projeto no cerrado brasileiro em 1957. (Agência O Globo)

Considere o contexto histórico referente à imagem apresentada e faça o que se pede.

A) A que acontecimentos se relaciona a imagem? Justifique sua resposta a partir de elementos dessa foto e esclareça
a que circunstâncias da história do Brasil ela está vinculada.

B) Dinamismo, audácia, vontade política e formação de boas alianças foram qualidades freqüentemente associadas à
presidência de Juscelino Kubitschek. Aponte os planos e medidas do governo, nesse período, em âmbitos nacional
e internacional, capazes de estimular essa avaliação positiva.
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