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(Unicamp) Alguns comunistas franceses encontravam conforto na idéia de 
que as atitudes de Stalin em relação aos opositores do regime político vigente 
na União Soviética eram tão justificadas pela necessidade quanto havia sido 
o Terror de 1793-1794, liderado por Robespierre. Talvez em outros países, 
onde a palavra Terror não sugerisse tão prontamente episódios de glória 
nacional e triunfo revolucionário, essa comparação entre Robespierre e Stalin 
não tenha sido feita. 
 
(Adaptado de Eric Hobsbawn. Ecos da Marselhesa: dois séculos revêem a 
Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 67-68.) 
 
a) De acordo com o texto, o que permitiu aos comunistas a comparação entre 
os regimes de Robespierre e de Stalin? 
 
b) Quais os princípios políticos que definiam o regime soviético? 
 
 
(Unicamp) De 1550 a 1930, o mercado de trabalho brasileiro está 
desterritorializado. Só nos anos 1930-40 a reprodução ampliada da força de 
trabalho passa a ocorrer inteiramente no interior do território nacional. 
 
(Adaptado de Luiz Felipe de Alencastro, O trato dos viventes: formação do 
Brasil no Atlântico Sul (séculos XVI e XVII). São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000, p. 354.) 
 

a) Quais características do mercado de trabalho brasileiro, entre 1550 e 
1930, permitem considerá-lo “desterritorializado”? 

 
b) Indique duas mudanças do mercado de trabalho brasileiro ocorridas 

nas décadas de 1930 e 1940. 
 
 
(Unicamp) Socialmente, os governos democratas de John F. Kennedy (1960-
63) e Lyndon B. Johnson (1963-68) tentaram consolidar um “New Deal 
suavizado”. Ao mesmo tempo, os dois presidentes comprometeram o país 
com uma 
guerra sangrenta no Vietnã.  
 
(Adaptado de Sean Purdy, “O século Americano”. In: Leandro Karnal, Sean 
Purdy, Luiz Estevam Fernandes e Marcus Vinicius de Morais (orgs.). História 



dos Estados Unidos. Das origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 2007, 
p. 235.) 
 
a) O que foi o New Deal na década de 1930? 
 
b) Identifique as bandeiras políticas dos movimentos sociais nos Estados 
Unidos desse período. 
(Fuvest)	  Há	  consenso,	  entre	  os	  estudiosos,	  de	  que	  o	  período,	  compreendido	  
entre	  os	  últimos	  anos	  da	  década	  de	  1940	  e	  os	  primeiros	  da	  década	  de	  1970	  foi,	  
para	  a	  economia	  capitalista,	  sobretudo	  para	  a	  dos	  países	  mais	  avançados,	  uma	  
verdadeira	  “era	  de	  ouro”.	  
	  
Caracterize	  essa	  fase	  do	  capitalismo	  em	  termos	  	  
	  
a)	   do	  chamado	  Estado	  de	  Bem-‐Estar	  (Welfare	  State).	  	  
b)	   da	  chamada	  Guerra	  Fria.	  
	  
	  
(Fuvest)	  “A	  crise	  política	  que	  o	  Brasil	  vem	  enfrentando	  desde	  junho	  deste	  ano	  
não	  teria	  ocorrido	  nos	  tempos	  da	  ditadura	  militar.	  Só	  a	  democracia	  permite	  o	  
debate	  público”.	  
	  
De	  um	  observador,	  em	  setembro	  de	  2005.	  
	  
Essa	  frase	  remete	  às	  diferenças	  nas	  relações	  entre	  Estado	  e	  sociedade	  no	  período	  
da	  ditadura	  militar	  e	  na	  democracia	  presente.	  
Discorra	  sobre	  algumas	  dessas	  diferenças	  no	  que	  se	  refere	  
	  
	  a)	   ao	  poder	  legislativo	  e	  aos	  partidos	  políticos.	  	  
b)	   à	  imprensa.	  


