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 UNESP 2013 (Questões 1, 2, 3, 4) 
 
1. (Questão 1)  

 
 
Esta representação da Bastilha, prisão política do absolutismo monárquico, foi pintada em 1789. 
Indique dois elementos da tela que demonstrem a solidez e a força da construção e o significado 
político e social da jornada popular de 14 de julho de 1789. 
 
 
2. (Questão 2)  
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 “Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e 
libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao país natal para ver sua mãe amarrada a um 
tronco! Horrível realidade!...” 

(Ângelo Agostini. A Vida Fluminense, 11.06.1870. Adaptado.) 
 
Identifique a tensão apresentada pela representação e por sua legenda e analise a importância da 
Guerra do Paraguai para a  luta de abolição da escravidão. 
 
 
3. (Questão 3) “O Governo Provisório foi deposto; a maioria de seus membros está presa. O 
poder soviético proporá uma paz democrática imediata a todas as nações. Ele procederá à 
entrega aos comitês camponeses dos bens dos grandes proprietários, da Coroa e da Igreja... Ele 
estabelecerá o controle operário sobre a produção, garantirá a convocação da Assembleia 
Constituinte para a data marcada... garantirá a todas as nacionalidades que vivem na Rússia o 
direito absoluto de disporem de si mesmas. O Congresso decide que o exercício de todo o poder 
nas províncias é transferido para os Soviets dos deputados operários, camponeses e soldados, 
que terão de assegurar uma disciplina revolucionária perfeita. O Congresso dos Soviets está 
persuadido de que o exército revolucionário saberá defender a Revolução contra os ataques 
imperialistas.” 
(Proclamação do Congresso dos Soviets, outubro de 1917. Apud Marc Ferro. A Revolução Russa 

de 1917, 1974.) 
 
O documento, divulgado em outubro de 1917, relaciona diversas decisões do novo governo russo. 
Quais eram as principais diferenças políticas e sociais entre o governo que se iniciava (Congresso 
dos Soviets) e o que se encerrava (Governo Provisório)? Cite uma das realizações do novo 
governo, explicando o contexto em que se deu. 
 
 
4. (Questão 4) „Getúlio Vargas paira entre palavras e imagens. Em um dos quadros, sorridente, 
ladeado de escolares também sorridentes, Getúlio toca o rosto de uma menina; ao seu lado, um 
menino empunha a bandeira nacional. Os textos são todos conclamativos e supõem sempre uma 
voz a comandar o leitor infantil e a incitá-lo para a ação. A mesma getulização dos textos 
escolares se faz presente na ampla literatura encomendada pelo DIP [...].” 

(Alcir Lenharo. Sacralização da política, 1986.) 
 
Explique o que o autor chama de “getulização dos textos escolares” e analise o papel do DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda) durante o Estado Novo (1937-1945). 
 
 


