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Questões Específicas 
 
1. (UERJ – 2014) 

 
veja1.abrilm.com.br, 22/07/2013  

 
De forma especial, queria que esse mandato ressoasse em vocês, jovens da Igreja na América 
Latina, comprometidos com a Missão Continental promovida pelos Bispos. Este continente 
recebeu o anúncio do Evangelho, que marcou o seu caminho e produziu muito fruto. Agora este 
anúncio é confiado também a vocês, para que ressoe com uma força renovada. A Igreja precisa 
de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que os caracterizam! Um grande apóstolo 
do Brasil, o Bem- aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas dezenove 
anos! Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem! Este é o 
caminho a ser percorrido por vocês.  

PAPA FRANCISCO Adaptado de estadao.com.br, 28/07/2013.  
 
A visita do Papa Francisco ao Brasil, em julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da 
Juventude, mobilizou milhares de fiéis, representando valores e práticas do projeto missionário da 
Igreja Católica para a América Latina. No texto, a menção a José de Anchieta aponta para outra 
época da ação da Igreja: a colonização da América portuguesa no século XVI.  
 
Explicite o principal objetivo do projeto missionário da Igreja Católica no século XVI. Em seguida, 
cite uma proposta atual da Igreja Católica associada ao projeto missionário para a América Latina.  
 
 
2. (UERJ – 2014) Os líderes dos estados do Norte dos Estados Unidos, durante o movimento 
contra o Sul escravista na Guerra de Secessão (1861-1865), tinham ideias a respeito da 
escravidão que podem ser resumidas com a seguinte frase: a escravidão era, para eles, 
“remanescente de um mundo agonizante de barão e servo, nobre e escravo”.  
Adaptado de MOORE Jr., Barrington. As origens sociais da ditadura e da democracia. São Paulo: 

Martins Fontes, 1983.  
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De acordo com a Constituição norte-americana, de 1787, cada estado da federação poderia 
decidir pela manutenção ou não do trabalho escravo. A permanência da escravidão no Sul, no 
entanto, ampliou os conflitos com o Norte do país, levando à Guerra de Secessão.  
 
Indique uma oposição de ordem política, econômica ou social entre os estados do Norte e os do 
Sul que tenha contribuído para deflagrar a guerra civil. Apresente, também, a principal 
consequência político-econômica da vitória dos estados do Norte para o país.  
 
 
3. (Unicamp – 2014) 

 
(Disponível em http://www.jblog.com.br/quadrinhos.php?itemid=20522. Acessado em 05/12/2013.) 
  
Angelo Agostini (1833-1910) expressou sua crítica a D. Pedro II em uma caricatura publicada na 
Revista Ilustrada, em 1887.  
a)  Conforme a imagem, qual é a crítica de Agostini ao Imperador?  
b)  Indique e explique um processo que expresse a situação de crise vivida no final do Império.  
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4. (Fuvest – 2013) Observe a foto abaixo, tirada no Gueto de Varsóvia, em 1943, durante a 
ocupação nazista da Polônia.  
 

 
 

a) Por que o menino porta uma estrela nas costas e o que essa estrela representava nas zonas 
de domínio nazista?  
b) Explique a dinâmica de funcionamento do Gueto de Varsóvia e o que ele representou na 
dominação nazista da Polônia.  
 
 
5. (Fuvest – 2013) Leia os textos abaixo: 
Coube ao Gen. Mourão Filho, Cmt. da 4a Região Militar, essa histórica iniciativa, a 31 de março, 
nas altaneiras montanhas de Minas. E a Revolução, sem que tivesse havido elaboradas 
articulações prévias entre os Chefes Militares, ─ não teria havido tempo para isto ─ empolga o 
Exército, a Marinha e a Aeronáutica, para ter seu epílogo às 11h45min do dia 2 de abril, no 
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Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com a partida do ex-Presidente João Goulart para o 
estrangeiro. 

M. P. Figueiredo. A Revolução de 1964. Um depoimento para a história pátria. Rio de Janeiro: 
APEC, 1970, p. 1-12. Adaptado. 

 
Lembro-me bem do dia 31 de março de 1964. Era aluno do curso de Sociologia e Política da 
Faculdade de Ciências Econômicas da antiga Universidade de Minas Gerais e militava na Ação 
Popular, grupo de esquerda católica [...] No dia seguinte, 1o de abril, já não havia dúvida sobre a 
vitória do golpe. Saí em companhia de colegas a vagar pelas ruas de Belo Horizonte [...] 
Contemplávamos, perplexos, a alegria dos que celebravam a vitória e assistíamos, assustados, 
ao início da violência contra os derrotados. 
J. M. de Carvalho. Forças Armadas e Política no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, 

p. 118. 
 

a) Que denominação cada autor utilizou para se referir ao regime instaurado após 31 de março de 
1964? A que se deve essa diferença de denominação?  
b) Tal diferença se relaciona com a criação da Comissão da Verdade em 2012? Justifique. 

 

 

 

 

 


