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 UERJ 2016 – 2ª Fase (Questões 1 a 5) 
 
1.  

 
 
E depois de bem olhado e considerado tudo o que havíamos visto, tornamos a ver a grande praça 
e a multidão de gente, uns comprando e outros vendendo, que somente o rumor e o zumbido das 
vozes e palavras ressoavam mais de uma légua. Entre nós havia soldados que estiveram em toda 
a Itália e Roma e disseram que praça tão bem-compassada e de tal tamanho e tão cheia de gente 
jamais haviam visto. 

Bernal Díaz, em Crônicas sobre a conquista espanhola, século XVI. 
 
O mercado de Tenochtitlán é uma grande praça toda cercada de pórticos e maior que a de 
Salamanca. Só posso dizer que na Espanha não há nada de comparável. Essa cidade era a coisa 
mais bela do mundo. 

Hernán Cortez, em Cartas ao Rei e à Rainha da Espanha, século XVI. 
Adaptado de TODOROV, T. A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999. 
 
O mapa de Tenochtitlán - capital do Império Asteca à época da conquista da América no século 
XVI - auxilia a compreensão dos relatos dos espanhóis, cujas reações diante da cidade revelam 
características daquela sociedade pré-colombiana. 
Indique duas características da sociedade asteca que causaram as reações expressadas nos 
relatos acima. Cite, ainda, dois objetivos da conquista europeia da América. 
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 2.  

 
 

O triunfo holandês seria coroado com a chegada do conde Maurício de Nassau-Siegen, que 
desembarcou como governador em janeiro de 1637. Transformado em mito de nossa história 
seiscentista, Nassau ficaria também celebrizado pela missão de pintores e naturalistas que 
financiou no seu governo. Frans Post (1612-1680) foi o mais renomado componente da missão 
nassoviana, dedicando-se à pintura de paisagens, retratando a natureza tropical e as construções 
humanas. 

Adaptado de Vainfas, R. “Tempo dos Flamengos: a experiência colonial holandesa”. In: 
FRAGOSO, J. L. R.; GOUVEA, M. de F. (org). O Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014. 
 
A presença holandesa no Brasil, entre 1630 e 1654, interferiu nos rumos da colonização 
portuguesa nas terras americanas. O governo de Nassau (1637-1644) tornou-se uma referência, 
estimulando a produção de registros, como as pinturas de Frans Post. 
Identifique o principal objetivo econômico da presença holandesa no Brasil, no século XVII. Em 
seguida, apresente duas realizações do governo de Nassau que tenham contribuído para sua 
notoriedade histórica. 
 
 
 
3. Mandando indagar estes dias, em Amsterdã, se o texto Sistema do Mundo de Galileu achava-
se à venda, comunicaram-me que fora impresso, mas que todos os exemplares haviam sido 
queimados em Roma, ao mesmo tempo que condenaram Galileu a retratar-se; o que me 
surpreendeu tanto que quase resolvi queimar todos os meus papéis ou, pelo menos, não os 
mostrar a ninguém. Pois não podia imaginar como Galileu, que é italiano, e mesmo estimado pelo 
papa, pudesse ter sido criminalizado, a não ser por ter desejado, por certo, demonstrar o 
movimento da Terra. 
Adaptado de DESCARTES, R. Carta de René Descartes ao Padre Mersenne, novembro de 1633. 

O discurso do método. Martins Fontes: São Paulo, 2001. 
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 René Descartes (1596-1650) e Galileu Galilei (1564-1642) são alguns dos principais integrantes 
da chamada Revolução Científica do século XVII, processo que alterou visões de mundo e 
hábitos de pensamento da época. 
Aponte uma proposta da Revolução Científica do século XVII e um motivo para o posicionamento 
contrário da Igreja Católica às proposições dessa Revolução. 
 
 
4.  

 
 
Na pintura de Pompeo Batoni, de 1769, estão representados dois imperadores austríacos do 
Antigo Regime: José II e seu irmão Leopoldo II. No detalhe, pode-se observar um exemplar em 
francês do livro O espírito das leis, de Montesquieu, expoente da Ilustração ou Iluminismo. A 
presença do livro na pintura não é meramente decorativa, mas revela modos e práticas de 
governo adotados por diversos Estados europeus no século XVIII. 
Nomeie esse modo de governar. Em seguida, apresente uma ação promovida por monarquias 
europeias que empreenderam tais práticas. 
 
 
 
5.  
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Os dados sobre a malha ferroviária do Império do Brasil e dos E.U.A. estão relacionados a 
importantes transformações ocorridas no século XIX. 
Cite um grupo social ou setor econômico que financiou a construção de ferrovias no Brasil nesse 
período. Apresente, também, duas transformações econômicas, uma no Brasil e outra nos E.U.A., 
associadas aos ritmos das alterações nas malhas ferroviárias. 


