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Questões Específicas 

1. (Fuvest 2012) Nos tempos de São Luís [Luís IX], as hordas que surgiam do leste provocaram 
terror e angústia no mundo cristão. O medo do estrangeiro oprimia novamente as populações. No 
entanto, a Europa soubera digerir e integrar os saqueadores normandos. Essas invasões tinham 
tornado menos claras as fronteiras entre o mundo pagão e a cristandade e estimulado o 
crescimento econômico. A Europa, então terra juvenil, em plena expansão, estendeu-se aos 
quatro pontos cardeais, alimentando-se, com voracidade, das culturas exteriores. Uma situação 
muito diferente da de hoje, em que o Velho Continente se entrincheira contra a miséria do mundo 
para preservar suas riquezas.  
Georges Duby. Ano 1000 ano 2000. Na pista de nossos medos. São Paulo: Unesp, 1998, p. 50-51  
 
a) Justifique a afirmação do autor de que “essas invasões tinham (...) estimulado o crescimento 
econômico” da Europa cristã.  
b) Cite um caso do atual “entrincheiramento” europeu e explique, em que sentido, a Europa quer 
“preservar suas riquezas”.  
 
 
2. (Fuvest 2012) A formação histórica do atual Estado do Rio Grande do Sul está intrinsecamente 
relacionada à questão fronteiriça existente entre os domínios das duas coroas Ibéricas na 
América meridional. Desde o século XVIII, esta região foi cenário de constantes disputas 
territoriais entre diferentes agentes sociais. Atritos que não estiveram restritos apenas às lutas 
travadas entre luso-brasileiros e hispano-americanos pelo domínio do Continente do Rio Grande.  

Eduardo Santos Neumann, “A fronteira tripartida”, Luiz Alberto Grijó (e outros). Capítulos de 
História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004, p. 25. Adaptado.  

 
a) Caracterize a “questão fronteiriça”, mencionada no texto acima.  
b) Quais são as principais diferenças e semelhanças entre a organização socioeconômica do Rio 
Grande colonial e a de regiões açucareiras, como Bahia e Pernambuco, na mesma época?  
 
 
3. (UERJ – 2013) Martírio de Tiradentes: 

 
Tela de Francisco Aurélio de Figueiredo e melo (1893).  
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Na história brasileira, a representação de Tiradentes, um dos protagonistas da Inconfidência 
Mineira (1788-1789), exemplifica um processo de transformação de alguns de seus personagens 
em heróis nacionais.  
 
Apresente duas propostas políticas da Inconfidência Mineira e justifique a transformação de 
Tiradentes em herói nacional, com a implantação da República no Brasil.  
 
 
4. (Unicamp 2012) A Primeira Guerra Mundial abalou profundamente todos os povos envolvidos, 
e as revoluções de 1917-1918 foram, acima de tudo, revoltas contra aquele holocausto sem 
precedentes, principalmente nos países do lado que estava perdendo. Mas em certas áreas da 
Europa, e em nenhuma outra mais que na Rússia, foram mais que isso: foram revoluções sociais, 
rejeições populares do Estado, das classes dominantes e do status quo.  

(Adaptado de Eric Hobsbawm, Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 262-
263.)  

 
a) Relacione a Primeira Guerra Mundial e a situação da Rússia na época.  
b) Cite e explique um princípio da Revolução Russa de 1917.  
 
 
5. (UERJ 2013) 

 
Cartaz de propaganda da Westinghouse (e.U.A., 1942-1943), em que uma operária diz: 

 “Nós podemos fazer isso!”.  
 
O cartaz acima, divulgado pelo Comitê de Coordenação e Produção de Guerra norte-americano 
durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tornou-se um dos símbolos dos esforços 
patrióticos frente ao conflito armado. Nele, retratava-se também um novo ideal para a condição 
feminina.  
 
Explicite duas repercussões da Segunda Guerra Mundial para o mundo do trabalho na sociedade 
norte-americana.  
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6. (Unicamp 2011) É interessante notar que o Brasil “padece” de quase todas as “patologias” 
institucionais identificadas como fatores responsáveis pela elevação do custo de governar: tem 
um sistema presidencialista; é uma federação; possui regras eleitorais que combinam um sistema 
de lista aberta com representação proporcional; tem um sistema multipartidário com partidos 
políticos considerados débeis na arena eleitoral; e tem sido governado por uma ampla coalizão no 
Congresso. (Adaptado de Carlos Pereira e Bernardo Mueller, “Comportamento estratégico em 
presidencialismo de coalizão: as relações entre o Executivo e Legislativo na elaboração do 
orçamento brasileiro”.  

Dados – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, 2002, v. 45, n. 2, p. 2.) 
  

a)  O Congresso Nacional no Brasil é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos 
Deputados, exercendo as funções de legislar e fiscalizar. Qual a diferença básica, no sistema 
bicameral, entre o Senado Federal e a Câmara de Deputados?  
b)  Qual a diferença entre Estado e governo?  
 

  


