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História  –  Questão 01
A partir de 1624, os holandeses empreenderam incursões sistemáticas no território brasileiro com o 
objetivo de nele se estabelecerem, o que aconteceu até serem expulsos definitivamente em 1654.

1. ANALISE o contexto europeu em que esse processo ocorreu.

2. INDIQUE as duas capitanias brasileiras em que os holandeses procuraram se estabelecer.

3. EXPLIQUE o papel de Maurício de Nassau na difusão de uma nova visão do Brasil na Europa.

RESoLUção:

1. As Províncias Unidas, possessões espanhola, iniciam uma luta pela independência frente a Espanha, 
em fins do século XVI. Neste contexto, a crise sucessória portuguesa conduziu a dominação espanhola 
de Portugal (União Ibérica – 1580-1640). As rivalidades políticas, econômicas e religiosas entre Espanha 
e Holanda determinam a proibição da Holanda de participar do comércio açucareiro de Portugal,  
erando a invasão holandesa no Nordeste açucareiro do Brasil.

2. A) Bahia B) Pernambuco

3. A política cultural de Nassau no Brasil contribuiu para uma ruptura relativa com a visão paradisíaca 
e selvagem do Brasil. A vinda de artistas e cientistas da Holanda - retratando as cenas do cotidiano, 
flora e fauna, através de uma iconografia e visão científica de uma realidade da América - possibilitou 
uma apresentação mais real do mundo colonial, diferente do imaginário europeu da época.



História  –  Questão 02
Leia este trecho de documento:

Escrevemos estas linhas ao senhor, somos os Associados da Paróquia de Cheshunt em defesa de 
nossos direitos paroquiais de que o senhor quer ilegalmente nos privar [...] Algumas resoluções 
foram tomadas pelos Associados mencionados; se o senhor pretender cercar nossos campos comuns, 
Lammas, Meads, Marshes, etc. [...] Declaramos que o senhor não poderá dizer, “estou seguro”, quando 
for para a cama...

Citado por THOMPSON, E.P. A formação da classe operária inglesa. v. II, p. 47.

Esse trecho, retirado de uma carta anônima inglesa, datada do final do século XVIII, refere-se ao 
processo de cercamento dos campos ingleses.

ANALISE esse processo, relacionando-o às transformações econômicas e aos impactos sociais ocorridos 
na Inglaterra no século XVIII.

RESoLUção:

Os cercamentos ou enclosures se enquadram dentro do contexto da Revolução Industrial inglesa 
do século XVIII. Estimulados pelos lucros provenientes do elevado valor da lã no mercado inglês, 
proprietários do setor agrário confiscavam as terras comunais, utilizando-as para a criação de ovelhas. 
Outra atividade econômica que atraía proprietários para estas terras era o plantio de gêneros alimentícios 
para o abastecimento dos núcleos urbanos em expansão. Como impacto social dos cercamentos, 
destaca-se a liberação de mão-de-obra para as atividades industriais, ampliando o corpo da classe 
operária.



História  –  Questão 03
Leia este trecho:

O Brasil é a terra em que nasceste. [...] O Brasil é a terra onde teu pai e tua mãe vivem. Por isso, 
é a tua pátria. [...] Mas os teus avôs e tuas avós não nasceram aqui no Brasil. [...] Eles vieram da 
Alemanha. [...] É certo, sois brasileiros, por isso deveis falar a língua nacional brasileira e aprendê-
la e exercitá-la na escola para que mais tarde na vida vos destaqueis como verdadeiros cidadãos 
brasileiros. Mas em casa, na família, junto ao pai e à mãe, aí vocês precisam falar alemão. Com isso 
honrarão seus antepassados e sua Pátria. Sem vossos laboriosos antepassados germânicos, vocês 
hoje não seriam bons brasileiros.

RENAUX, Maria Luiza. As falsas Europas: colônias alemãs no sul do Império. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). História da vida privada no 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. v. 2, p. 333.

Esse trecho foi transcrito de uma cartilha escolar adotada nas colônias germânicas do Sul do Brasil. 
Escrita em alemão, ela trazia conteúdos de gramática, ciências e um resumo da história do país.

1. A partir do exemplo apresentado nesse trecho, ANALISE as dificuldades e as contradições vivenciadas 
no Brasil por imigrantes de diferentes origens e seus descendentes no processo de adaptação e 
integração à nova sociedade.

2. EXPLIQUE a importância dos imigrantes para o processo de desenvolvimento econômico e de 
modernização do Brasil nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do XX.

Resolução:

1. Vários fatores dificultaram o processo de adaptação de imigrantes, como o predomínio do catolicismo 
no Brasil, dificuldades linguísticas e climáticas e total desconhecimento da realidade escravista brasileira, 
além da extrema exploração dos imigrantes europeus pela elite agrária brasileira.

2. Conhecimento de técnicas agrícolas intensificadoras; trabalho assalariado; dinaminização do mercado 
interno; ampliação da indústria artesanal proporcionando uma influência sobre a sociedade brasileira 
profundamente marcada pelo escravismo e pelo latifúndio; introdução de ideologias operárias, tais 
como o anarquismo e o socialismo.



História  –  Questão 04
Em 15 de junho de 1898, foi assinado, entre o Brasil e a Inglaterra, o Funding Loan.

1. EXPLIQUE o que foi o Funding Loan.

2. INDIQUE um dos termos desse acordo.

O impacto do Funding Loan não foi dos mais favoráveis à economia brasileira, que se baseava, 
prioritariamente, na exportação cafeeira. Com a crise econômica, o Estado foi obrigado, a médio prazo, 
a tomar medidas para a valorização do café produzido no país.

3. IDENTIFIQUE a iniciativa que, adotada pelo Estado brasileiro na primeira década do século XX, 
possibilitou essa valorização.

4. APRESENTE as duas principais medidas adotadas pelo Governo para atingir a valorização desse 
produto.

RESoLUção:

1. Foi um acordo de renegociação da dívida externa brasileira com os bancos credores ingleses, 
notadamente a casa financeira de Rotschild & Sons, e que possibilitou a contratação de novos 
empréstimos. Esse acordo foi estabelecido pelo presidente Campos Sales.

2.

• Adoção de medidas econômicas para o controle do processo inflacionário agravado com o 
Encilhamento.

• Rolagem da dívida externa.

• A penhora, a título de garantia para os credores ingleses de toda a receita da alfândega do Rio de 
Janeiro.

• A obrigação do governo brasileiro em aplicar uma política de valorização cambial, ou seja, de 
fortalecer a moeda nacional.

3. Convênio de Taubaté

4. A) Compra do café excedente com recursos externos.

B) Intensa propaganda das qualidades do café brasileiro no exterior.



História  –  Questão 05

Outrora: a “flôr da gente” incógnita...

Hoje: encortinado indevassavel.

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 out. 1934.

Tem gente

... do voto em família, a bico de penna.

e o voto espontâneo, além...

Trata-se de uma referência irônica ao funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. A charge foi 
produzida em meados dos anos 30 do século passado e sua intenção é a de retratar inovações 
importantes que, então, foram implantadas na legislação eleitoral.

Tomando a charge como referência:

1. EXPLICITE as mudanças no sistema eleitoral que foram adotadas nessa época.

2. DESCREVA as práticas eleitorais, anteriores a esse período, que levaram à implantação das referidas 
reformas eleitorais.

3. CoMPARE as eleições atuais com as que ocorriam no passado, procurando mostrar se houve, ou 
não, mudanças qualitativas nesse processo.

RESoLUção:

1. Foram implementadas três importantes mudanças que retratam as inovações eleitorais: a criação 
da justiça eleitoral, a introdução do voto secreto e do direito de voto extensivo às mulheres e aos 
maiores de 18 anos e a criação dos deputados classistas.

2. Os pleitos eleitorais eram caracterizados por intensa manipulação coronelística - curral eleitoral - 
fraudes de diversas modalidades, a exemplo da “eleição a bico-de-pena”. Os eleitores eram coagidos 
no momento da eleição, prática conhecida como “voto de cabresto”, facilitada pela a ausência do voto 
secreto, como também o clima de violência e tensão presentes, principalmente, nas áreas interioranas. 
Os resultados das eleições e a diplomação dos vencedores eram conduzidos pela Comissão Verificadora 
de Poderes, controlada pelos setores oligárquicos do país.

3. O processo eleitoral atual diferencia enormemente das eleições que ocorriam no passado.

– O fortalecimento da ação do Tribunal Eleitoral, punindo ou defendendo determinadas ações, garante 
uma maior lisura nos pleitos.

– A informatização das eleições reduz, de forma significativa, a possibilidade de fraudes.

– A ampliação do direito de voto, incorporando um número expressivo da população brasileira, inclusive 
maiores de 16 anos e analfabetos, evidencia a afirmação da democracia e das instituições políticas.



História  –  Questão 06
Leia este texto:

O colapso repentino da União Soviética, e com ele a derrocada do movimento comunista internacional, 
dá origem a um enigma histórico: por que razão, na década de 80, os líderes soviéticos pressentiram a 
necessidade imediata de iniciar um processo de reestruturação radical, de proporções tais que acabou 
levando à desintegração do próprio Estado? Afinal, a União Soviética não era apenas uma superpotência 
militar; o país ocupava a posição de terceira maior economia industrial do mundo, sendo o maior 
produtor de petróleo, gás natural e metais raros, e o único país autossuficiente em matérias-primas 
e recursos energéticos.

CASTELLS, Manuel. Fim de milênio. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 24.

1. EXPLIQUE o processo de crise da URSS, apontando os principais elementos que permitem 
compreender esse fenômeno.

2. ANALISE a situação social da Rússia pós-comunista, procurando avaliar o impacto, sobre a 
população, das reformas implantadas nesse país, no decorrer dos anos 90 do século passado.

Resolução:

1. É possível distinguir vários elementos que conduziram a crise da URSS. Dentro de seu universo, a 
URSS apresentava uma grave crise de abastecimento, oriunda de um gigantismo estatal e da burocracia, 
que impossibilitava o Estado de garantir as necessidades básicas da população. Agravando mais 
essa crise, o Estado soviético investiu uma considerável parte de seu orçamento na atividade bélica, 
dentro do contexto da Guerra Fria. A ausência de liberdade política e de imprensa, somada à questão 
das nacionalidades, dentro do bloco socialista ou das repúblicas da URSS, acabaram por criar um 
considerável grupo de opositores do dirigismo econômico e político conduzido pelo Partido Comunista 
soviético. As questões acima ficaram mais explícitas no cenário das transformações promovidas pela 
Glasnost e Perestroika de Mikhail Gorbatchev, gerando a fragmentação do país.

2. As reformas da década de 90 foram responsáveis por crises na economia e na sociedade da antiga 
URSS. Podem ser destacadas como consequências das reformas a escassez de gêneros de primeira 
necessidade e a formação de uma massa de empobrecidos e desvalidos, visto a menor participação do 
Estado nas questões sociais. A transição para a economia de mercado gerou uma alta generalizada dos 
preços devido ao fim dos subsídios e do controle econômico do Estado, além da formação de grupos 
de criminosos, que aproveitam do enfraquecimento governamental para ampliar a atuação dentro do 
antigo território soviético.



História  –  Questão 07
Leia estes trechos de documentos:

I. NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, [ESTAMOS] DECIDIDOS:

A preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra que por duas vezes, no espaço de uma vida 
humana, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade [...]

A estabelecer as condições necessárias à manutenção da justiça e do respeito das obrigações 
decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional;

A promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de um conceito mais amplo de 
liberdade...

Carta das Nações Unidas.

II. A reação do Vaticano foi sem precedentes. Uma declaração assinada pelo porta-voz do Papa João Paulo 
II. Monsenhor Joaquín Navarro Valls, adverte os Estados Unidos de que é “grave a responsabilidade” 
que estão assumindo ante a História, [...] sem levar em conta a opinião pública mundial e sem o 
consentimento explícito do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Estado de Minas, 19 mar. 2003. p.18.

Esses dois trechos referem-se à Organização das Nações Unidas-ONU.

1. EXPLIQUE as condições que viabilizaram a criação da ONU.

2. IDENTIFIQUE o episódio a que se faz referência no trecho II.

3. ANALISE os motivos que levaram o Governo norte-americano à decisão referida no trecho II.

4. EXPLIQUE as possíveis implicações políticas do episódio a que se faz referência no trecho II para 
a ONU e a estabilidade mundial.

RESoLUção:

1. A ONU foi criada no contexto pós-2ª Guerra em outubro de 1945 (Califórnia, EUA), após a derrota 
do Nazi-Facismo e o resgate do fracasso da Liga das Nações (1919). Tinha o objetivo de solucionar 
as divergências e conflitos entre as nações, através das vias pacífica e diplomática, na tentativa de 
evitar novos massacres, quando o mundo ainda convivia com a destruição da 2ª Guerra.

2. Guerra EUA X Iraque.

3. A doutrina Bush, na sua escalada na luta contra o Terror, após o ataque às Torres Gêmeas e a atual 
situação dos EUA, na condição de potência hegemônica, se outorga o direito de atacar, preventivamente, 
países que possam ameaçar o poderio americano. No caso iraquiano, a justificativa para o ataque 
foi a existência de armas químicas e de destruição em massa e a necessidade de implantação de 
instituições democráticas com a derrubada do regime ditatorial. Além das justificativas citadas, soma-
se os interesses econômicos (petróleo) e geopolíticos no Oriente Médio.

4. A ONU, no conflito Iraque X EUA, mostrou-se incapaz de solucionar o confronto, em função do 
poderio e da arrogância da política externa dos EUA. A sua incapacidade de estabelecer uma política 
de manutenção da paz em áreas de conflitos regional é uma preocupação maior, face à fragilidade de 
forças políticas e militares para barrar a preponderância dos EUA.


