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1. (Unesp 2015)   

 
 
A imagem 1 deriva de uma campanha governamental e a imagem 2 é uma charge, ambas referentes ao 
Brasil dos anos 1970. É correto dizer que cada uma delas trata o lema “Brasil: ame-o ou deixe-o” de forma 
diferente? Justifique sua resposta, associando as imagens ao regime político brasileiro do período.  
   
2. (Unesp 2015)  Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. 
Deus quis que a terra fosse toda uma, 
Que o mar unisse, já não separasse. 
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma, 
 
E a orla branca foi de ilha em continente, 
Clareou, correndo, até ao fim do mundo, 
E viu-se a terra inteira, de repente, 
Surgir, redonda, do azul profundo. 
 
Quem te sagrou criou-te português. 
Do mar e nós em ti nos deu sinal. 
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez. 
Senhor, falta cumprir-se Portugal! 
 
PESSOA, Fernando. “O Infante”. Mensagem. Obra poética, 1960. 
 
Identifique quatro características que, segundo o texto, marcaram a expansão marítima portuguesa dos 
séculos XV e XVI. Exemplifique com os versos do próprio poema.  
   
3. (Unesp 2015)  [Na Idade Média] A arte das catedrais significa acima de tudo, na Europa, o despertar das 
cidades. Muitos dos vitrais são oferecidos pelas associações de trabalhadores, que pretendiam assim 
consagrar ostensivamente as primícias de sua jovem prosperidade. Esses doadores não eram camponeses, 
mas pessoas de ofício. Homens que, na cidade, nos bairros em constante expansão, trabalhavam a lã, o 
couro e os metais, que vendiam belos tecidos, bem como joias, e corriam de feira em feira, em caravana. 
Esses artesãos, esses negociantes quiseram que na igreja matriz de sua cidade, nos vãos, transfigurados 
pela luz de Deus, se representassem os gestos e as ferramentas do seu mister. Que seu ofício e sua função 
produtiva fossem assim celebrados nesse monumento que a todos reunia por ocasião das grandes festas, 
suficientemente vasto para acolher a população inteira da cidade. Os burgueses, com efeito, não entravam 
na catedral apenas para rezar. Era ali que se reuniam suas confrarias e toda a comuna para suas 
assembleias civis. A catedral era a casa do povo. Do povo citadino. 
 
DUBY, Georges. A Europa na Idade Média, 1988. 
 
Identifique o momento da Idade Média em que ocorre o “despertar das cidades”, mencionado no texto, e 
aponte três características do papel exercido pelas catedrais na vida cotidiana dos moradores das cidades.  
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4. (Unesp 2015)  Examine a charge do cartunista Pestana. 
 

 
 
Como a charge representa a abolição da escravidão? Justifique sua resposta com um elemento extraído da 
imagem. Identifique um resultado da abolição, ocorrida em 1888, e caracterize, exemplificando, a condição 
da população afro-brasileira cem anos depois.  
   
5. (Unesp 2015)  No concernente à mão de obra, a economia colonial hispano-americana baseou-se em 
variadas formas de trabalho compulsório [...]. 
(Ronaldo Vainfas. Economia e sociedade na América Espanhola, 1984.) 
 
Cite e caracterize duas formas de trabalho compulsório presentes na América Hispânica colonial.  
   
6. (Unesp 2014)  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.  
   
7. (Unesp 2014)  É particularmente no Oeste da província de São Paulo – o Oeste de 1840, não o de 1940 
– que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária 
estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico da lavoura canavieira e do “engenho” de 
açúcar. 
(Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil, 1987.) 
 
Cite duas semelhanças e duas diferenças significativas entre a exploração agrária cafeeira no Oeste 
paulista do século XIX e a que predominou na lavoura canavieira no Nordeste colonial.  
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8. (Unesp 2014)  A transformação do Rio de Janeiro em corte real começou apenas dois meses antes da 
chegada do príncipe regente, quando notícias do exílio real – tão “agradáveis” quanto “chocantes”, cheias 
de “sustos e alegrias” – foram recebidas. Entretanto, como descobriram os residentes da cidade, os 
preparativos iniciais para acomodar Dom João e os exilados marcaram apenas o começo da transformação 
do Rio de Janeiro em corte real, pois o projeto de construir uma “nova cidade” e capital imperial perdurou 
por todo o reinado brasileiro do príncipe regente. Construir uma corte real significava construir uma cidade 
ideal; uma cidade na qual tanto a arquitetura mundana como a monumental, juntamente com as práticas 
sociais e culturais dos seus residentes, projetassem uma imagem inequivocamente poderosa e virtuosa da 
autoridade e do governo reais. 
 
(Kirsten Schultz. Versalhes tropical, 2008. Adaptado.) 
 
Explique o principal motivo da transferência da Corte portuguesa para o Brasil, em 1808, e indique duas 
mudanças importantes por que o Rio de Janeiro passou para receber e abrigar a família real.  
   
9. (Unesp 2014)  A chamada “abertura política”, do final da década de 1970 e início da década de 1980, foi 
um fator importante, ao lado de outros, para o encerramento do regime militar e para a redemocratização 
brasileira. Caracterize essa “abertura”, citando dois exemplos de ocorrências relacionadas a ela.  
   
10. (Unesp 2014)  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.  
   
11. (Unesp 2014)  Sob qualquer aspecto, este [a Revolução Industrial] foi provavelmente o mais importante 
acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. E foi 
iniciado pela Grã-Bretanha. É evidente que isto não foi acidental. 
(Eric Hobsbawm. A era das revoluções: 1789-1848, 1986.) 
 
Aponte dois fatores que justifiquem a importância dada pelo texto à Revolução Industrial e indique dois 
motivos do pioneirismo britânico.  
   
12. (Unesp 2014)   

 
 
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.  
   



História  - UNESP -2015-2014- 2°fase 

 

Página 4 de 7 

 

13. (Unesp 2014)  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. 
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.  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 Sim. A primeira imagem remete a uma propaganda oficial do governo militar enquanto a segunda é uma 
sátira sobre esta mesma propaganda. As duas imagens foram elaboradas na década de 1970, no auge da 
ditadura militar, sobretudo no governo Médici, 1969-1974. Após a edição do AI-5 de 13 de dezembro de 
1968 ainda no governo de Costa e Silva, o regime militar endureceu começando os “anos de chumbo”, o 
“ame-o ou deixe-o”. Como forma de resistência política surgiu a luta armada através de guerrilhas rurais e 
urbanas que foram duramente reprimidas e banidas pelos militares. O governo pretendia com este lema 
“ame-o ou deixe-o” estimular o patriotismo dos brasileiros. Este contexto de violação aos direitos humanos é 
uma triste página de nossa história que foi analisado pela recente “Comissão Nacional da Verdade”.   
 
Resposta da questão 2: 
 Fernando Antônio Nogueira Pessoa, 1888-1935, conhecido como Fernando Pessoa, grande poeta português elaborou 

diversas poesias sobre a Expansão Marítima Comercial Europeia que ocorreu nos séculos XV e XVI na qual a jovem 

nação Portuguesa foi a pioneira. O auge da história de Portugal foi exatamente o contexto das Grandes Navegações, 

durante a dinastia de Avis, conforme exalta o poeta português Luís Vaz de Camões na obra “Os Lusíadas”. No entanto 

nos séculos XVIII e XIX, Portugal vivia uma grave crise econômica e política corroborada pela vinda da Corte 

portuguesa para o Brasil em 1808. Neste sentido, o poeta Fernando Pessoa vivendo em contexto de profunda crise 

reflete sobre as Grandes Navegações. O poeta faz referência a este contexto histórico quando escreve “Deus quis que a 

terra fosse toda uma, / Que o mar unisse, já não separasse”. Aponta dúvidas sobre a esfericidade do planeta terra “E viu-

se a terra inteira, de repente, surgir, redonda, do azul profundo”. Faz menção ao pioneirismo português “Quem te sagrou 

criou-te português”. Aponta também para a crise do império lusitano no Oriente “Cumpriu-se o Mar, e o Império se 

desfez”. Ainda faz referência ao mito do Sebastianismo criado no contexto da morte do rei Sebastião em 1578 na 

batalha de Alcácer-Quibir. O mito sugere que a nação portuguesa retomará sua importância histórica, “Senhor, falta 

cumprir-se Portugal!”.   
 
Resposta da questão 3: 
 O texto do historiador Georges Duby remete a Baixa Idade Média, séculos XII ao XV, quando a Europa 
estava sob a égide do Renascimento Comercial e Urbano caracterizado pela crise do sistema feudal e pelo 
surgimento de cidades, bancos, universidades, catedrais em estilo gótico, maior uso de moedas, economia 
mais urbana, dinâmica e monetária e o surgimento da burguesia. Surgiram cidades e no seu interior eram 
construídas as catedrais com apoio das Corporações de Ofício que consistiam em uma associação de 
artesãos. Estes monumentos religiosos eram a casa do povo, um local sagrado para as orações para Deus 
e Santos, celebração das festas católicas, reuniões das diversas confrarias que surgiram neste contexto.   
 
Resposta da questão 4: 
 O aluno pode mencionar a questão da permanência. Pouca coisa mudou em relação à comunidade afro-
brasileira desde o 13 de maio de 1888. Basta observar a condição de miséria da criança negra apresentada 
na charge, sua inferioridade social e econômica. A elite política brasileira no contexto da Abolição era 
branca e racista, libertou os negros da escravidão, porém não criou condições para sua melhoria no campo 
econômico e social, além de restringir a cidadania considerando que pela constituição de 1891, para ser 
cidadão, era preciso ser homem e alfabetizado marginalizando a grande maioria do povo brasileiro. Ainda 
hoje, mais de cem anos após a Abolição, pouca coisa mudou para os afro-brasileiros, que ainda são ínfima 
minoria nas universidades e maioria no sistema carcerário. No Brasil atual, há muita permanência em 
relação à estrutura colonial e Imperial. Racismo, preconceito e violência ainda compõem nosso cotidiano.   
 
Resposta da questão 5: 
 Mita e encomendas foram formas de trabalho compulsório indígena na América Espanhola no contexto da 
colonização. Na mita, os indígenas eram tirados de suas comunidades para trabalhar nas minas por um 
prazo determinado e sob um pagamento irrisório. Foi muito utilizado pelos espanhóis nas minas de prata de 
Potosí e acabou por arruinar a estrutura comunitária, culminando com o extermínio da população indígena. 
A encomenda, sistema mais usado, consistia na exploração dos nativos como servos nos campos e nas 
minas em troca da educação cristã. Vale lembrar que havia a escravidão dos negros que predominava na 
agricultura de exportação.   
 
Resposta da questão 6: 
 A relação entre colonos e indígenas nas Treze Colônias foi marcada, na maior parte do tempo, pela visão 
negativa do europeu sobre o indígena. As terras indígenas foram ocupadas sob o argumento teológico da 
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predestinação dos peregrinos e houve a escravização do indígena, principalmente nas colônias do Sul. 
 
No Brasil Colônia, as duas principais relações estabelecidas entre colonos e indígenas foram os 
ESCAMBOS na extração do pau-brasil e a EXPLORAÇÂO DAS DROGAS DO SERTÃO na Região Norte.   
 
Resposta da questão 7: 
 Semelhanças: o aluno pode citar, entre outros, o latifúndio, a monocultura visando o mercado externo. 
Diferenças: o aluno pode citar, entre outros: em São Paulo surgiu uma elite que podemos denominar de 
“burguesia cafeeira paulista” com mentalidade empresarial e empreendedora vinculada ao capitalismo 
internacional (bem diferente da elite tradicional do nordeste colonial). No nordeste colonial prevaleceu a 
utilização do trabalho escravo africano enquanto em São Paulo ocorreu a transição do trabalho escravo 
para o trabalho livre com a chegada dos imigrantes.   
 
Resposta da questão 8: 
 Havia uma disputa na Europa entre Inglaterra e França pela hegemonia sobre o mundo. Desde o século 
XVI, a Inglaterra foi derrotando as nações europeias. No século XVI, 1588, a Inglaterra superou a famosa 
“invencível armada” de Filipe II da Espanha. Em meados do século XVII, a Inglaterra venceu a Holanda no 
contexto do “Ato de Navegação”. Venceu também a França na “Guerra dos Sete Anos”, entre 1756-1763. 
Assim, no início do século XIX, Napoleão Bonaparte, imperador da França montou um império na Europa. 
Tentando enfraquecer a Inglaterra, Napoleão criou em 1806 o famoso Bloqueio Continental visando isolar 
sua rival que passava pela Revolução Industrial e necessitava de mercado. A Inglaterra, em busca de 
mercado, apoiou a transferência da corte portuguesa para o Brasil visando afastá-la de uma ameaça 
francesa e, também, abrir o mercado brasileiro para os produtos ingleses. Em 1808, a corte portuguesa 
chegou ao Brasil. O Rio de Janeiro, capital do Brasil, foi a cidade escolhida para sediar a corte. Inúmeras 
mudanças ocorreram o Brasil, entre elas: Criação do Banco do Brasil e da imprensa régia, jardim botânico, 
teatro, faculdade de medicina, biblioteca e a chegada da “Missão Francesa”, entre outros.   
 
Resposta da questão 9: 
 A abertura política começou com o governo de Ernesto Geisel, 1974-1979, afirmando fazer uma abertura 
“lenta, gradual e segura”, ou seja, controlada pelo governo. As greves do “ABC” no final da década de 1970 
e início da década de 80, lideradas por Lula caracterizando um “Novo Sindicalismo” contribuíram para 
desgastar o regime militar. A extinção do AI-5, a Lei da Anistia, o fim do bipartidarismo ocorridos no fim da 
década de 70 e as “Diretas Já”, no início da década de 1980, estão vinculados ao processo de abertura 
política.   
 
Resposta da questão 10: 
 Situação econômica interna do Brasil: Por volta de 1984, a alta no preço do petróleo e o alto valor dos juros 
das transações internacionais abalaram a economia brasileira. A balança comercial brasileira ficou 
deficitária e os índices de inflação ficaram altos. A dívida externa aumentou, a industrialização estagnou e o 
desemprego atingiu altos índices. Mesmo assim, o governo militar manteve os programas de crescimento 
previstos anteriormente.  
 
Punição aos responsáveis no Brasil: esse tema constitui grande polêmica no Brasil até hoje. A Lei de 
Anistia, promulgada em 1979, está sendo até hoje discutida no país, inclusive pelo STJ, para avaliar a 
validade ou não da anistia aos agentes do Estado que promoveram a tortura durante o Regime Militar. Há 
uma divisão na opinião de juristas e da sociedade sobre o tema: alguns acham correto os agentes do 
Estado serem beneficiados pela Lei, outros acham errado.  
 
Situação econômica interna da Argentina: durante o processo de transição argentino, houve uma 
equiparação entre o peso e o dólar, o que deu aos argentinos um maior poder compra que, mais tarde, 
levou ao aumento da inflação no país. Houve também um aumento na privatização das empresas 
argentinas, seguindo o modelo econômico neoliberal.  
 
Punição aos responsáveis na Argentina: os torturadores argentinos que participaram da chamada “Guerra 
Suja” (processo de tortura) receberam do governo argentino um indulto, ficando, assim, sem punição.   
 
Resposta da questão 11: 
 A Revolução Industrial gerou uma série de transformações no mundo, tais como: a consolidação do 
capitalismo, o surgimento de proletariado, a separação entre capital (burguesia) e trabalho (operário), 
intensificou o êxodo rural, entre outros. O pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial se deve a um 
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conjunto de fatores, entre eles: marinha forte, recursos naturais como ferro e carvão, acúmulo de capital, 
estabilidade política, ética protestante, entre outros.   
 
Resposta da questão 12: 
 A sociedade francesa do Antigo Regime era hierarquizada e estratificada, dividida em três estados: 
Primeiro Estado: Clero; 
Segundo Estado: Nobreza; 
Terceiro Estado: Trabalhadores e Burguesia. 
 
Na dinâmica social francesa, apenas o Terceiro Estado pagava impostos, sustentando, assim, toda a 
sociedade. Por isso, na charge, o nobre e o clérigo estão “nas costas” do trabalhador.   
 
Resposta da questão 13: 
 Os Tratados de Versalhes e de Saint-Germain foram assinados após a Primeira Guerra como forma de 
“punição” aos países derrotados no conflito. A Alemanha foi o país que mais sofreu sanções a partir desses 
dois tratados. De acordo com o Tratado de Versalhes, a Alemanha tinha seu exército reduzido, sua indústria 
bélica paralisada e perdeu alguns territórios, como Alsácia-Lorena. Já o Tratado de Saint-Germain previa a 
desintegração do Império Austro-Húngaro.  
 
Os judeus eram considerados pelos nazistas como uma raça “deformada”, capaz de ameaçar a pureza da 
raça ariana. Perseguidos por questões econômicas e religiosas, os judeus não eram considerados cidadãos 
alemães e, por isso, estava submetido à legislação aplicada aos estrangeiros.   


