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1. (Unicamp) Após a tomada e o saque de Roma pelos visigodos, em 410, pagãos e cristãos 
interrogaram-se sobre as causas do acontecimento. Para os pagãos, a resposta era clara: foram 
os maus princípios cristãos, o abandono da religião de Roma, que provocaram o desastre e o 
declínio que se lhe seguiram. Do lado cristão, a queda de Roma era explicada pela comparação 
entre os bárbaros virtuosos e os romanos decadentes: dissolutos, preguiçosos, sendo a luxúria a 
origem de todos os seus pecados.  
(Adaptado de Jacques Le Goff, “Decadência”, em História e Memória. Campinas, Ed. da Unicamp, 

1990, p. 382-385.)  
 
a) Identifique no texto duas visões opostas sobre a queda de Roma.  
b) Entre o surgimento do cristianismo e a queda de Roma, que mudanças ocorreram na relação 
do Império Romano com a religião cristã?  
 
 
2. (Unicamp) Os motivos que levaram Colombo a empreender a sua viagem evidenciam a 
complexidade da personagem. A principal força que o moveu nada tinha de moderna: tratava-se 
de um projeto religioso, dissimulado pelo tema do ouro. O grande motivo de Colombo era 
defender a religião cristã em todas as partes do mundo. Graças às suas viagens, ele esperava 
obter fundos para financiar uma nova cruzada.  

(Adaptado de Tzvetan Todorov, “Viajantes e Indígenas”, em Eugenio Garin. O Homem 
Renascentista. Lisboa: Editorial Presença, 1991, p. 233.)  

 
a)  Segundo o texto, quais foram os objetivos da viagem de Colombo?  
b)  O que foram as cruzadas na Idade Média?  
 
 
3. (Unicamp) A base da teologia de Martinho Lutero reside na ideeia da completa indignidade do 
homem, cujas vontades estão sempre escravizadas ao pecado. A vontade de Deus permanece 
sempre eterna e insondável e o homem jamais pode esperar salvar-se por seus próprios esforços. 
Para Lutero, alguns homens estão predestinados à salvação e outros à condenação eterna. O 
essencial de sua doutrina é que a salvação se dá pela fé na justiça, graça e misericórdia divinas.  

(Adaptado de Quentin Skinner, As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996, p. 288-290.)  

 
a)  Segundo o texto, quais eram as idéias de Lutero sobre a salvação?  
b)  Quais foram as reações da Igreja Católica à Reforma Protestante?  
 
 
4. (Unicamp) A Revolução de Saint Domingue (Haiti), entre 1791 e 1803, destruiu a economia de 
plantation na colônia europeia mais rica da época. Como resultado disso e da abolição do tráfico 
de escravos para as colônias britânicas, em 1807, a exportação de açúcar, café e outros produtos 
tropicais cresceu em Cuba e no Brasil, que experimentaram um enorme aumento no afluxo de 
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 escravos. Essas regiões são caracterizadas no século XIX por uma “segunda escravidão”, mais 
próxima de um sistema industrial na disciplina do trabalho e na inovação técnica na produção. 
Longe de ser uma instituição moribunda durante o século XIX, esta “segunda escravidão” 
demonstrou sua adaptabilidade e vitalidade.  
(Adaptado de Dale W. Tomich, Through the Prism of Slavery: Labor, Capital, and World Economy. 

Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2004, p. 69, 80.)  
 
a) Segundo o texto, o que caracterizava a vitalidade e a adaptabilidade da “segunda escravidão”, 
desenvolvida no século XIX?  
b) Identifique duas características da Revolução de Saint Domingue (Haiti).  
 
 
5. (Unicamp) Em 1980, num show comemorativo ao Primeiro de Maio, o cantor Chico Buarque 
apresentou uma canção intitulada “Linha de Montagem”, que fazia referência às recentes greves 
do ABC: 
 
As cabeças levantadas, 
Máquinas paradas,  
Dia de pescar, 
Pois quem toca o trem pra frente Também, de repente, 
Pode o trem parar.  

(http://www.chicobuarque.com.br/letras/linhade_80.htm)  
 
a)  Qual foi a importância das greves do ABC nos últimos anos do regime militar brasileiro, que 
vigorou de 1964 a 1985?  
b)  Aponte duas mudanças políticas que caracterizaram o processo de abertura do regime militar.  
 
 
6. (Unicamp) No ocidente, as relações de Mao Tsé-Tung com o marxismo foram objeto de 
discussão. Alguns estudiosos questionaram se Mao era realmente um marxista, enquanto outros 
argumentaram que seu pensamento estava baseado no stalinismo e não acrescentava nada de 
original ao marxismo-leninismo. As idéias de Mao só foram reconhecidas internacionalmente pelo 
termo “maoísmo” depois da Revolução Cultural.  

(Adaptado de Alan Lawrence, China under communism. Londres e Nova York:  
Routledge, 2000, p. 6.)  

 
a) Identifique no texto duas visões diferentes sobre o pensamento de Mao Tsé-Tung.  
b) O que foi a Revolução Cultural na China?  
 


