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1. (Questão 1)  Examine a seguinte imagem: 
 

 
 
a) Identifique e analise dois elementos representados na imagem, relativos ao contexto 
sociopolítico de Portugal na segunda metade do século XVIII. 
b) Aponte e explique uma medida relativa ao Brasil, adotada por Portugal nessa mesma época. 
 
 
2. (Questão 2) O movimento político conhecido como “Confederação do Equador”, ocorrido em 
1824 em Pernambuco e em províncias vizinhas, contou com a liderança de figuras como Manuel 
Carvalho Paes de Andrade e Frei Joaquim do Amor Divino Caneca.  
 
Relacione esse movimento com: 
a) O projeto político desenvolvido pela Corte do Rio de Janeiro, na mesma época; 
b) Outros dois movimentos ocorridos em Pernambuco, em anos anteriores. 
  
 
3. (Questão 3) Leia os dois fragmentos abaixo. 
 
I.” É necessário, pois, aceitar como princípio e ponto de partida o fato de que existe uma 
hierarquia de raças e civilizações, e que nós pertencemos a raça e civilização superiores, 
reconhecendo ainda que a superioridade confere direitos, mas, em contrapartida, impõe 
obrigações estritas. A legitimação básica da conquista de povos nativos é a convicção de nossa 
superioridade, não simplesmente nossa superioridade mecânica, econômica e militar, mas nossa 
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 superioridade moral. Nossa dignidade se baseia nessa qualidade, e ela funda nosso direito de 
dirigir o resto da humanidade. O poder material é apenas um meio para esse fim.” 
Declaração do francês Jules Harmand, em 1910. Apud: Edward Said. Cultura e imperialismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. Adaptado. 
 
II. ”(...) apesar das suas diferenças, os ingleses e os franceses viam o Oriente como uma entidade 
geográfica — e cultural, política, demográfica, sociológica e histórica — sobre cujos destinos eles 
acreditavam ter um direito tradicional. Para eles, o Oriente não era nenhuma descoberta 
repentina, mas uma área ao leste da Europa cujo valor principal era definido uniformemente em 
termos de Europa, mais particularmente em termos que reivindicavam especificamente para a 
Europa — para a ciência, a erudição, o entendimento e a administração da Europa — o crédito 
por ter transformado o Oriente naquilo que era.” 

Edward Said. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
 
a) Identifique a principal ideia defendida no texto I e explique sua relação com a expansão 
imperialista europeia no final do século XIX. 
b) Relacione o texto I com o texto II, quanto à concepção política neles presente. 
 
 
4. (Questão 4)   
 

 
 

Os cartazes acima circularam durante a Guerra Civil Espanhola (1936‐1939). 

a) Identifique, em cada um dos cartazes, um elemento que permita associá‐los, 

respectivamente, às principais forças políticas envolvidas nessa guerra. 
b) Caracterize as principais propostas das forças políticas representadas nos cartazes. 
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 5. (Questão 5) “A cidade do Rio de Janeiro abre o século XX defrontando-se com perspectivas 
extremamente promissoras. Aproveitando-se de seu papel privilegiado na intermediação dos 
recursos da economia cafeeira e de sua condição de centro político do país, a sociedade carioca 
via acumularem-se no seu interior vastos recursos enraizados principalmente no comércio e nas 
finanças, mas derivando já para as aplicações industriais. A mudança da natureza das atividades 
econômicas do Rio foi de monta, portanto, a transformá-lo no maior centro cosmopolita da nação, 
em íntimo contato com a produção e o comércio europeus e americanos, absorvendo-os e 

irradiando‐os para todo o país. Muito cedo, no entanto, ficou evidente o anacronismo da velha 

estrutura urbana do Rio de Janeiro diante das demandas dos novos tempos.” 
Nicolau Sevcenko. Literatura como missão. Tensões sociais e criação cultural na Primeira 

República.  São Paulo: Brasiliense, 1983. Adaptado. 
 
a) Cite dois exemplos que justifiquem o mencionado “anacronismo da velha estrutura urbana do 
Rio de Janeiro”. 
b) Cite duas importantes mudanças socioeconômicas pelas quais a cidade do Rio de Janeiro 
passou no princípio do século XX. 
 
 
6. (Questão 6) Em 25 de abril de 1984, a Câmara dos Deputados do Brasil rejeitou a Emenda 
Constitucional que propunha o restabelecimento das eleições diretas para a presidência da 
República. Durante quase nove meses, situação e oposição realizaram articulações políticas, 
visando à escolha do novo presidente. Em 15 de janeiro de 1985,Tancredo Neves foi eleito 
presidente do Brasil por um Colégio Eleitoral. 
 
a) Explique em que consistia esse Colégio Eleitoral e como ele era composto. 
b) Identifique e caracterize a articulação política vitoriosa na eleição presidencial de 1985. 
 
 


