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 UNESP 2013/2 – 2ª Fase (Questões 1 a 4) 
 
1. Era uma doença exótica, contra a qual os organismos dos europeus não tinham defesas. Veio 
da Ásia pela rota da seda. Veja: a epidemia, essa catástrofe, é, portanto, também um dos efeitos 
do progresso, do crescimento. 

(Georges Duby. Ano 1000, ano 2000. Na pista de nossos medos, 1998.) 
 
O texto refere-se à peste que atingiu a Europa no século XIV. Indique dois fatores, além da falta 
de defesa dos organismos dos europeus, que ajudaram na propagação da doença, e explique a 
associação, feita pelo texto, da peste com o progresso. 
 
 
2. 

 
 
O rei, nosso Senhor e amo, dorme o sono da... indiferença. 
Os jornais, que diariamente trazem os desmandos desta situação, parecem produzir em Sua 
Majestade o efeito de um narcótico. 
Bem aventurado, Senhor! Para vós, o reino do céu e para o nosso povo... o do inferno! 

(Angelo Agostini. Revista Illustrada, 05.02.1887. Adaptado.) 
 
Cite dois elementos presentes na charge ou na sua legenda, que mostrem críticas ao imperador 
D. Pedro II, e identifique duas dificuldades enfrentadas pela monarquia nas décadas de 1870 e 
1880. 
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 3.  

 
 

A charge representa João Goulart e Juscelino Kubitschek. A que episódio político a imagem se 
refere? Qual é o contexto político interno em que tal episódio se insere? Justifique sua resposta. 
 
 
4. Nelson Mandela tomou posse ontem como o primeiro presidente negro da África do Sul, 
marcando o fim de três séculos e meio de dominação branca e o retorno do país à comunidade 
internacional. “Que reine a liberdade”, afirmou o líder de 75 anos após prestar juramento. Numa 
vibrante cerimônia que reuniu dezenas de milhares de negros e muitos brancos no antigo centro 
do poder branco, Mandela pediu que os sul-africanos esqueçam os rancores do passado e se 
unam para pôr fim à pobreza, ao sofrimento e a todo tipo de discriminação. 

(O Estado de S.Paulo, 11.05.1994. Adaptado.) 
 
Caracterize o regime político que antecedeu à chegada de Nelson Mandela à presidência sul-
africana, em 1994. Por que é possível afirmar que, além das mudanças políticas que provocou na 
África do Sul, a posse de Nelson Mandela na presidência teve importante caráter simbólico? 


