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PROVA DISCURSIVA

HISTÓRIA 

1. Preencha os espaços apropriados no rodapé desta página, informando seu número de inscrição, 
seu nome e o curso em que se inscreveu. Se necessário, consulte esses dados no seu cartão de 
inscrição. 

2. Só abra o caderno de prova quando autorizado. Ao fazê-lo, verifique se contém 2 (duas)
questões discursivas de Biologia e 2 (duas) de História. Se faltar alguma folha ou se houver 
erro de impressão, chame um fiscal para providenciar a troca.

3. Resolva cada questão discursiva no espaço disponível, logo após seu enunciado.

4. Terminada a prova, chame um fiscal e entregue-lhe o caderno de prova.

5. Não destaque folhas deste caderno. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H I S T Ó R I A
1ª QUESTÃO 

O período de maior agitação política do Império se deu durante a Regência, de 1831 a 1840. [...] Uma criança de seis anos não 
podia governar. Foi criada, então, uma regência de três pessoas para assumir o governo. A regência depois foi entregue a uma só
pessoa, eleita por quatro anos, até que em 1840, em nova manifestação da elite e das ruas, Pedro II foi declarado maior de idade e 
assumiu o governo antes de completar 15 anos. Terminava a Regência e começava o 2º Reinado. Mas seus nove anos de duração 
foram os mais agitados da história do Brasil, pontuados de revoltas de norte a sul. 

(CARVALHO, J. M. de A monarquia brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1993, p. 29.) 

A respeito das revoltas ocorridas durante a Regência (1831-1840), explique 

A) a participação dos cabanos na Cabanagem 
B) a oposição entre os sertanejos e os bem-te-vis durante a Balaiada.  
C) o caráter social da Sabinada. 
D) a especificidade da Revolta dos Malês. 

H I S T O R I A 

2ª QUESTÃO 

O governo Kennedy (1961-1963), qual redivivo Robert Louis Stevenson, que escreveu O Médico e o monstro, mostrou 
uma face simpática de Dr. Jekyll com a sua fraseologia "humanitária e progressista" da Aliança para o Progresso, mas 
revelou também um rosto monstruoso de Mr. Hyde ao pôr em funcionamento a teoria da contra-insurgência na América 
Latina. [...] A aplicação dessas diretrizes aumentou a eficiência das Forças Armadas e a intromissão dos militares na vida 
política da América Latina. Julgando-se mais capacitados para o desempenho das funções públicas que os políticos civis, 
os militares políticos promoveram golpes de Estado, não mais abrindo mão do poder direcional máximo, geralmente sob a 
forma de ditaduras presidenciais ou de juntas militares.

(AQUINO, R. S. et al. História das sociedades americanas. Rio de Janeiro: Eu & Você, 1981, p. 276-7.) 

Tendo como referência o texto acima, 

A) identifique o contexto internacional no qual se instituiu a política do Governo Kennedy para a América Latina. 
B) explique o que foi a Aliança para o Progresso. 
C) explique o princípio da Teoria da Contra-Insurgência. 
D) identifique, no caso brasileiro, o acontecimento histórico relacionado à política de Kennedy para a América Latina que 
      interferiu na manutenção da democracia. 


