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 UNESP 2014 – 2ª Fase (Questões 1 a 4) 
 
1. O início foi o problema mais complexo que a colonização do Brasil teve de enfrentar. Tornou-se 
tal — e é nisto que se distingue do caso norte-americano tão citado em paralelo com o nosso — 
pelo objetivo que se teve em vista: aproveitar o indígena na obra da colonização. Nos atuais 
Estados Unidos, como no Canadá, nunca se pensou em incorporar o índio, fosse a que título, na 
obra colonizadora do branco. O caso da colonização lusitana foi outro. 

(Caio Prado Júnior. Formação do Brasil contemporâneo, 1987. Adaptado.) 
 
Caracterize a relação entre colonos e indígenas na colonização dos Estados Unidos e identifique 
duas formas de “aproveitamento” do indígena na colonização do Brasil. 
 
 
2.  

 
 

A charge ilustra as três ordens sociais existentes na França antes da Revolução de 1789. 
Identifique essas três ordens e justifique o posicionamento dos personagens na charge. 
 
 
3.  
1. Exigimos, baseando-nos no direito dos povos a disporem de si mesmos, a reunião de todos os 
alemães em uma Grande Alemanha. 
2. Exigimos a ab-rogação [revogação] dos Tratados de Versalhes e de Saint-Germain. 
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 3. Exigimos territórios para a alimentação de nosso povo e para o estabelecimento de seu 
excedente de população. 
4. Não pode ser cidadão senão aquele que faz parte do povo. Não pode fazer parte do povo 
senão aquele que tem sangue alemão, qualquer que seja sua confissão. Consequentemente, 
nenhum judeu pode fazer parte do povo. 
5. Aquele que não é cidadão não pode viver na Alemanha senão como hóspede e deve ser 
submisso à legislação aplicável aos estrangeiros. 

(Programa do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, 1920. In: Kátia M. de 
Queirós Mattoso. Textos e documentos para o estudo da história contemporânea (1789-1963), 

1977. Adaptado.) 
 
Explique as origens da exigência contida no item 2 do Programa do Partido Nacional-Socialista 
dos Trabalhadores Alemães e cite duas ações, realizadas pelos nazistas após sua chegada ao 
poder, que derivaram do que é proposto nos itens 4 e 5 desse Programa. 
 
 
4. Nos primeiros anos da década de 1980, a Argentina e o Brasil trilharam, finalmente, o caminho 
da democracia. Naquele período, em um e outro país, as manifestações da sociedade vieram à 
tona, em vários níveis. 

(Boris Fausto e Fernando Devoto. Brasil e Argentina: um ensaio de história comparada (1850-
2002), 2004.) 

 
Compare os processos de democratização ocorridos no Brasil e na Argentina nos anos 1980, a 
partir de dois aspectos: situação econômica interna; punição aos responsáveis por violências 
praticadas durante os respectivos regimes militares. 
 
 


