
 

Vestibular UFSC/2016 
Relatório da prova de História 

(Prova 2 – Amarela) 
 
INTRODUÇÃO 
 A prova de História do concurso vestibular 2016 foi elaborada com o intuito de oferecer 
questões equilibradas em relação ao programa estabelecido, contemplando diferentes períodos 
históricos. Buscou-se conciliar questões específicas de História do Brasil e História Geral com 
questões temáticas que possibilitaram a reflexão sobre uma mesma problemática através de 
diferentes contextos. Cabe destacar que a análise a seguir foi baseada na formatação das questões 
apresentadas na prova amarela. 

 
 
 

QUESTÃO 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação a fontes e escrita da história, é CORRETO afirmar que: 
 
01. por muito tempo as pesquisas históricas privilegiaram as fontes escritas, mas atualmente 

entende-se que todo tipo de registro dos atos e pensamentos da sociedade pode ser usado 
como fonte para a escrita da história, como, por exemplo, utensílios domésticos, vestuário, 
fotografias, monumentos ou mesmo registros orais. 

02. a escrita da história depende da análise de fontes e da interpretação de quem a analisa, por 
isso ela deve ser entendida como uma versão. 

04. a forma de dividir a história em quatro grandes épocas – antiga, média, moderna e 
contemporânea –, apesar de ser um invento europeu, deve ser empregada para o 
entendimento do processo histórico dos diferentes povos do mundo. 

08. os conceitos de tombamento e patrimônio imaterial foram instituídos como forma de preservar 
bens dos mais variados, materiais e imateriais, como fotografias, livros, imóveis, cidades, 
receitas culinárias, que sejam considerados importantes para a memória coletiva. 

16. apesar da ampliação da noção de documentos históricos, os documentos oficiais ainda são 
tomados pelos historiadores como as únicas legítimas fontes para o conhecimento histórico. 

32. os estudos históricos da atualidade procuram dar voz a diferentes sujeitos, como mulheres, 
trabalhadores rurais, crianças etc.; no entanto, as pesquisas sobre o passado ainda têm maior 
concentração nas ações dos reis, generais, comandantes de revoltas e revoluções, pois são os 
atos dos grandes governantes e líderes que modificam o rumo dos acontecimentos. 

 

O jovem Alexandre conquistou a Índia. 
Sozinho? 
César bateu os gauleses. 
Não levava sequer um cozinheiro? 
Filipe da Espanha chorou, quando sua Armada naufragou. 
Ninguém mais chorou? 
Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. 
Quem venceu além dele? 
Cada página uma vitória. 
Quem cozinhava o banquete? 
A cada dez anos um grande homem. 
Quem pagava os gastos? 
 
BRECHT, Bertolt. Perguntas de um trabalhador que lê. In:____. Poemas. Tradução de Paulo Cesar Souza. São Paulo: Brasiliense, 
1986, p. 167. 



 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

831 (11,08%) 
Fácil 
Difícil 

 
A primeira questão de História versou sobre as fontes e a escrita da História, tema bastante 

caro tanto à historiografia quanto às atuais perspectivas de ensino desta área. As proposições 
estavam permeadas por discussões apresentadas pelos livros didáticos do Ensino Médio e 
buscavam reconhecer a ampliação da legitimidade de outras fontes históricas que não somente as 
escritas, bem como de concepções que afastam a centralidade dos estudos dos “grandes homens”. 
Verificou-se, no entanto, que, apesar de a questão ter sido classificada como fácil e de os candidatos 
em sua maioria terem feito diferentes combinações com as proposições corretas, eles se 
equivocaram ao tratar a proposição 32 também como correta (4,64%), curiosamente a proposição 
que contradizia o poema de Bertold Brecht na abertura da questão.  
 
 
QUESTÃO 02 
 

 
Sobre o Império Romano, é CORRETO afirmar que: 
 
01. a arquitetura do período imperial romano concentrou-se na construção de edifícios com 

finalidade religiosa, dedicando pouca atenção às obras de infraestrutura urbana. 
02. o governo do imperador Constantino (313-337 d.C.) foi marcado pela perseguição aos 

cristãos, cujas crenças chocavam-se com o respeito religioso dos romanos pelos seus 
imperadores, que eram considerados como deuses. 

04. a estabilização das fronteiras com a pax romana praticamente definiu os limites geográficos 
do Império Romano.  

08. os germanos eram chamados depreciativamente de bárbaros pelos romanos porque não 
falavam o latim e tinham costumes diferentes, em clara referência à ideia de oposição entre 
civilização e barbárie. 

16. durante o século II d.C., com a conquista de territórios na Ásia, na África e na Europa, o 
Império Romano atingiu sua maior extensão, dominando toda a costa mediterrânea. 

32. a decadência do Império Romano esteve relacionada ao intenso êxodo rural, desencadeado 
pela adoção progressiva do colonato em função da ampliação da oferta de mão de obra 
escrava. 

 
Número de acertos: 

Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

559 (7,46%) 

Médio 

Difícil 

 
A segunda questão da prova de História estava relacionada à Antiguidade Ocidental, em 

especial à história da civilização romana e seu vasto império. Apesar do baixo percentual de acerto 
integral da questão (7,46%), duas das três proposições corretas (08 e 16 na prova amarela) estavam 
contempladas nas respostas mais frequentes. Entre os candidatos inscritos, 13,73% das respostas 
apresentadas consideraram como correta apenas a proposição que tratava dos ideais de civilização 
e barbárie presentes na cultura romana e 11,34% somaram esta proposição com outra correta, que 

Os homens da Igreja e os grandes príncipes do renascimento italiano costumavam exaltar o esplendor de 
seus palácios urbanos e de suas casas de campo com as ruínas da Roma Imperial, que jaziam a seu redor. 
Retiravam e transportavam dos locais em que haviam descansado durante 1500 anos as estátuas de 
deuses e imperadores, os bustos de antigos heróis e as ninfas de pedra que um dia haviam dançado nas 
bordas de antigas fontes. 
ROMA: ecos da glória imperial. Coleção Civilizações Perdidas. Rio de Janeiro: Abril, 1998, p. 45.  



 

tratava do domínio romano em toda a costa do Mar Mediterrâneo. Ao que parece, a terceira 
proposição correta, que destacava o processo de estabilização das fronteiras, conhecido como pax 
romana, não foi considerada por um grande número de candidatos inscritos. Cabe destacar que o 
termo pax romana é amplamente mencionado nos mais diversos livros didáticos de História. 
 
 
QUESTÃO 03 
 
Sobre os povos africanos, é CORRETO afirmar que: 
 
01. a partir do século XV, diversos povos africanos, ao serem desenraizados e transplantados para 

diferentes regiões, foram vítimas da maior migração forçada da história da humanidade. 
02. a compra e venda de pessoas escravizadas já era amplamente praticada na África antes 

mesmo do interesse europeu pela atividade, o que facilitou os acordos comerciais. 
04. a pequena variedade de etnias africanas e a proximidade de suas manifestações culturais 

facilitaram o processo de desenraizamento e de aceitação daqueles povos da condição de 
escravos na América. 

08. na época do tráfico atlântico, os milhares de sujeitos escravizados não tinham a ciência de que 
eram “africanos”, pois esta identidade foi forjada muitos anos depois. 

16. muito do que se conhece sobre o passado dos povos africanos deve-se ao papel exercido 
pelos contadores de histórias, geralmente anciãos, que através da tradição oral buscam a 
preservação da memória coletiva. 

 
Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

507 (6,77%) 
Fácil 
Difícil 

 
Apesar de a questão temática que versava sobre os povos africanos ter sido classificada como 

fácil pela banca, o número de acertos dos candidatos indicou ter sido uma questão de grande 
dificuldade. Percebe-se que embora a Lei 10.639, sancionada em 2003, objetivasse o ensino da 
história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, ainda assim os candidatos apresentaram 
dificuldades ao tratar de questões relativas à época da diáspora africana. Neste caminho, a 
proposição 02 foi assinalada equivocadamente por muitos, que consideraram que a compra e venda 
de pessoas escravizadas já era amplamente praticada na África quando, de fato, o comércio já 
ocorria, mas em pequenas proporções, já que os nativos tinham outras atividades-fim que não as 
comerciais. Ainda em relação aos erros, ao contrário do esperado, muitos candidatos não 
consideraram correta a proposição 08, que tratava da construção da identidade dos “africanos”, 
ocorrida apenas durante os processos de independência no século XX. 
 
 
 
  



 

QUESTÃO 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre as relações de trabalho e seus movimentos de resistência ao longo da história, é CORRETO 
afirmar que: 
 
01. como reflexo das alterações nas relações de trabalho decorrentes da Revolução Industrial, 

originaram-se movimentos de resistência como o Ludismo, reconhecido pela destruição das 
máquinas como forma de protesto contra as relações de trabalho. 

02. a publicação da Carta de Obrigações em 1830, resultante do movimento conhecido como 
Cartismo, foi uma reação vitoriosa da burguesia industrial britânica contra os movimentos 
operários que lutavam por melhores condições de trabalho. 

04. no contexto da Revolução Industrial, os industriais recorriam ao trabalho feminino e à 
exploração da mão de obra infantil como opção para não aumentar os custos da produção. 

08. nas últimas décadas, o aumento da participação da mulher na força de trabalho em todo o 
mundo, somado às lutas feministas, acabou garantindo a paridade salarial com os homens. 

16. em 1848, os alemães Karl Marx e Friedrich Engels lançaram o Manifesto Liberal, obra em que 
sintetizavam a visão de que a luta de classes era o motor da história e defendiam a 
organização da burguesia industrial para redefinir a estrutura social e econômica existente. 

32. apesar da abolição da escravatura no Brasil em 1888, diversas denúncias de condições de 
trabalho análogas às da escravidão continuam sendo registradas no país.   

 
Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

1.613 (21,45%) 
Médio 
Médio 

 
A quarta questão da prova foi dedicada à história das relações de trabalho. O grau de 

dificuldade médio, previsto pela banca, foi confirmado. O tema proposto buscou abordar o assunto de 
forma ampla através de proposições que mencionaram relações resultantes tanto da Revolução 
Industrial no cenário internacional como do trabalho escravo no Brasil. Apenas como destaque, a 
segunda resposta mais frequente (13,36%) não considerou como correta, equivocadamente, a 
proposição que tratava do Ludismo como movimento de resistência aos problemas trabalhistas 
decorrentes da Revolução Industrial. 
 
 
 
  

 
As fábricas inglesas e os usos e significados do relógio 

 
Era exatamente naquelas atividades – fábricas têxteis e oficinas – em que se impunha 
rigorosamente a nova disciplina do tempo que a disputa sobre o tempo se tornava mais 
intensa. No princípio, os piores mestres tentavam expropriar os trabalhadores e todo 
conhecimento sobre o tempo. “Eu trabalhava na fábrica do sr. Braid”, declarou uma 
testemunha: “Ali trabalhávamos enquanto ainda podíamos enxergar no verão, e não 
saberia dizer a que horas parávamos de trabalhar. Ninguém, a não ser o mestre e o filho 
do mestre, tinha relógio, e nunca sabíamos que horas eram. Havia um homem que tinha 
relógio [...] Foi-lhe tirado e entregue à custódia do mestre, porque ele informava aos 
homens a hora do dia [...]”. 
 
THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em comum: estudos sobre cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 
293. 



 

QUESTÃO 05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre as tensões, os conflitos e as resistências na América portuguesa, é CORRETO afirmar que: 
 

01. o estopim que deu início à Conjuração Mineira (1789) foi o Decreto da Derrama, cobrança dos 
impostos devidos que mobilizou os mineradores a pegar em armas e efetivar o levante contra a 
coroa portuguesa. 

02. no cenário que desencadeou a Revolta dos Beckman (1684) estavam as altas taxas cobradas 
pela Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão para o embarque de 
mercadorias e a falta de fornecimento de escravos, o que contribuiu para a insatisfação dos 
colonos. 

04. para combater o contrabando e aumentar a arrecadação de impostos, foram instituídas as 
Casas de Fundição na região das minas, contra as quais se organizou um levante liderado 
pelos mineradores com tumultos em várias vilas da região. 

08. os movimentos da Conjuração Mineira (1789) e da Conjuração Baiana (1798) tinham como 
finalidade criar uma nação brasileira, pois seus integrantes almejavam a independência de toda 
a América portuguesa. 

16. as mortes por enforcamento de personagens como Filipe dos Santos e Manuel Beckman 
representam casos únicos de punição aos revoltosos.  

 
Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

807 (10,78%) 
Médio 
Difícil 

 
As tensões, conflitos e resistências na América portuguesa, temas abordados na questão, 

são de suma importância para compreendermos os processos de revoltas contra os altos impostos 
que assolavam o Brasil desde a época da colonização de Portugal. Em relação aos índices de 
acertos da questão, a soma correta (06) foi a resposta mais frequente para apenas 10,78% dos 
candidatos. Em parte, isso se deveu ao fato de os candidatos assinalarem também como correta a 
proposição 01 (12,92%), que tratava como o estopim inicial da Conjuração Mineira o Decreto da 
Derrama, quando ao certo ele nunca chegou a ser decretado e por esse motivo o movimento acabou 
desarticulado e sem a promoção de ações contra Portugal. Cabe ressaltar ainda que grande número 
de candidatos não assinalaram a proposição 02 (17,16%), que tratava sobre a Revolta do Beckman 
(1684), assunto presente nos livros didáticos mas que talvez não esteja sendo muito explorado nas 
aulas de História, apesar de ser um movimento bastante reconhecido contra os abusos da 
exploração portuguesa. 
 
 
 
 
  

 

Portugal não deu trégua aos moradores da América. Farejava oportunidade de tributar onde 
germinassem riquezas. Os engenhos começavam a moer cana-de-açúcar e já apareciam 
taxas para as caixas de açúcar; uma nova taberna abria as portas e os barris de vinho 
chegavam mais caros. O gado que pisava nos pastos exigia do seu dono uma contribuição; 
os carregadores que palmilhavam os caminhos deixavam nas contagens um pagamento 
pelos secos e molhados que as tropas levavam [...]. Esse fiscalismo assombrou o Brasil. Mas 
assombravam mais ainda as reações da população. Um furacão de revoltas contra os 
impostos varreu a colônia. Revoltas, mas também rumores, pasquins, abaixo-assinados, 
conspirações. 
 
FIGUEIREDO, Luciano. Morte aos impostos! Viva o rei. Revista de História, jul. 2007.  
Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/morte-aos-impostos-viva-o-rei>. Acesso em: 17 ago. 2015. 



 

QUESTÃO 06 
 

Sobre o Primeiro Reinado brasileiro (1822-1831), é CORRETO afirmar que: 
 

01. o rápido crescimento econômico do país após a independência, baseado na consolidação do 
café como principal produto nacional de exportação, garantiu a estabilidade política que 
caracterizou o reinado de D. Pedro I. 

02. ao estabelecer o sufrágio censitário, a primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824, 
sustentava a tese liberal de que “todos os homens nascem livres e iguais”. 

04. a Confederação do Equador, que eclodiu no Nordeste em 1824, foi um movimento 
revolucionário de tendência liberal, separatista e republicana. 

08. a oposição interna contra D. Pedro I reduziu-se com a conquista da província Cisplatina, 
ocorrida após a guerra travada entre 1825 e 1828 que resultou na separação da República da 
Banda Oriental do Uruguai. 

16. após a ruptura definitiva com Portugal em setembro de 1822, grupos políticos alinhados com a 
Corte portuguesa resistiram ao comando de D. Pedro I em algumas províncias do império. 

 

 
Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

956 (12,76%) 
Fácil 
Difícil 

 
O Primeiro Reinado brasileiro (1822-1889) foi o tema da sexta questão da prova de História. 

O assunto proposto é amplamente abordado por todos os livros didáticos aprovados no PNLD para o 
triênio (2015-2017). Apesar disso, diferentemente do esperado pela banca, o resultado da questão 
apresentou alto grau de dificuldade, sendo que apenas 12,76% dos candidatos inscritos conseguiram 
acerto integral. Nas cinco proposições da prova, foram abordados assuntos frequentemente 
estudados a respeito dos anos iniciais da monarquia brasileira. A questão apresentava apenas duas 
proposições corretas e, ao que parece, foi justamente em função de uma delas que o grau de 
dificuldade fácil, previsto pela banca, não se confirmou. De acordo com os dados estatísticos, 
15,35% dos candidatos inscritos consideraram apenas uma das proposições correta e acabaram não 
somando a proposição que tratava da Confederação do Equador. Esse movimento, ocorrido em 
Pernambuco, em 1824, foi uma das mais representativas demonstrações de resistência às posturas 
do Imperador D. Pedro I, especialmente após a outorga da Constituição brasileira de 1824. 
 
 
QUESTÃO 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
América Latina e suas lutas sociais 

 
Apesar de sua independência política, conquistada a partir do século XIX, os países da 
América Latina mantiveram laços de dependência econômica com as grandes potências 
capitalistas mundiais, inicialmente a Inglaterra e posteriormente os Estados Unidos. 
As forças tradicionais, defensoras do vínculo político-econômico com grandes centros 
capitalistas, não poucas vezes têm se chocado com as forças reformistas e nacionalistas e 
também com as de extrema esquerda, num quadro de busca pela reformulação das 
estruturas vigentes. Por isso, ditaduras militares, governos pró-libertação, movimentos 
reformistas, revolucionários e guerrilheiros têm caracterizado o conturbado quadro político da 
América Latina desde o século XIX. 
 
VICENTINO, Claudio; DORIGO, Gianpaolo. História Geral e do Brasil, São Paulo: Scipione, 2010, p.195, v. 3. 



 

Sobre a Revolução Mexicana e seus desdobramentos, é CORRETO afirmar que: 
 

01. durante o governo de Porfírio Diaz foi estabelecida a Lei dos Baldios, que, a fim de desenvolver 
a agricultura, procurava demarcar as terras improdutivas para que fossem distribuídas a 
pequenos proprietários e indígenas que não tinham acesso à terra. 

02. o Plano Ayala, lançado por Emiliano Zapata, era um manifesto pela reforma agrária que exigia 
a retomada das terras que haviam sido tomadas dos camponeses e sua redistribuição em 
forma de ejidos, antigo sistema indígena de terras coletivas. 

04. Pancho Villa, um dos líderes revolucionários do norte do México, em uma amostra de 
alinhamento ao governo estadunidense, vendeu os direitos autorais das filmagens de suas 
batalhas a uma companhia cinematográfica dos Estados Unidos. 

08. em 1917 foi promulgada uma nova Constituição que incorporava alguns ideais da Revolução 
Mexicana, como a expropriação de latifúndios improdutivos e a sua repartição em pequenas 
propriedades que deveriam obedecer a uma extensão máxima. 

16. devido à insatisfação de diferentes setores – liberais, camponeses, trabalhadores urbanos – 
com o governo de Porfírio Diaz, grande foi a mobilização em apoio à sua renúncia após as 
eleições de 1909. 

32. um dos fatores que levaram o movimento a ganhar força foi a constituição de um programa 
único, voltado para a reforma agrária, com o qual se identificavam todos os grupos sociais 
envolvidos. 

 
Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

371 (4,98%) 
Difícil 
Difícil 

 
Conforme previsto pela banca, a questão apresentou alto índice de dificuldade, pois apenas 

4,98% dos candidatos acertaram a pontuação em sua totalidade. O tema proposto para a questão, 
Revolução Mexicana e seus desdobramentos, tem ganhado espaço e visibilidade nos espaços 
acadêmicos como referência das lutas sociais na América Latina, no entanto seu complexo contexto 
aparentemente não tem sido muito abordado no Ensino Médio. Curiosamente, as proposições mais 
assinaladas foram justamente as corretas, mas os candidatos escolheram apenas uma das 
proposições, 02 (8,74%), 08 (8,38%) e 16 (6,68%), talvez por sentirem-se mais seguros para a 
garantia de uma pontuação parcial. 
 
QUESTÃO 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apesar de você  
(Chico Buarque) 
 
Hoje você é quem manda,  
Falou, tá falado 
Não tem discussão 
A minha gente hoje anda 
Falando de lado 
E olhando pro chão, viu 
Você que inventou esse estado 
E inventou de inventar 
Toda a escuridão 
Você que inventou o pecado 
Esqueceu-se de inventar 
O perdão 
Apesar de você 
Amanhã há de ser 
Outro dia 
[...] 

Inda pago pra ver 
O jardim florescer 
Qual você não queria 
Você vai se amargar 
Vendo o dia raiar 
Sem lhe pedir licença 
E eu vou morrer de rir 
Que esse dia há de vir 
Antes do que você pensa 
Apesar de você 
Amanhã há de ser 
Outro dia  
[...] 
 
Disponível em: 
<http//www.chicobuarque.com.br/letras/apesarde_70.htm>. Acesso em: 
13 out. 2015. 

  



 

Essa música de Chico Buarque, escrita na época da ditadura civil-militar, representa ao mesmo 
tempo uma crítica aos ditadores que impunham regras ao povo e o desejo de um Brasil melhor com 
o fim do regime. Sobre os contextos político, econômico e social do Brasil após a ditadura civil-militar, 
é CORRETO afirmar que: 
 
01. em 1985, após a vitoriosa campanha pelas “diretas já”, a emenda constitucional foi aprovada 

no Congresso Nacional e os brasileiros recuperaram imediatamente o direito de escolher 
seu presidente através do voto direto. 

02. a grave crise econômica e financeira que atingiu o Brasil nos últimos anos da ditadura civil-
militar foi solucionada com os planos Cruzado I e Cruzado II, que reduziram a inflação e a 
dívida externa do país. 

04. apresentando-se como caçador de marajás – alusão a funcionários públicos com altos 
salários –, Fernando Collor foi o primeiro presidente do Brasil eleito de forma direta desde a 
eleição de Jânio Quadros. 

08. a Constituição brasileira de 1988, em função da amplitude dos direitos sociais promulgados, 
foi chamada de “Constituição cidadã” por Ulysses Guimarães, presidente do Congresso 
Constituinte. 

16. após a renúncia de Tancredo Neves, José Sarney assumiu a Presidência da República 
provisoriamente até a convocação de novas eleições. 

32. a política econômica de Fernando Collor foi marcada pelo nacionalismo desenvolvimentista 
e pela estatização de diversas empresas estrangeiras que atuavam no território nacional, 
fato que fez crescer a oposição ao seu governo. 

 
Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

997 (13,31%) 
Médio 
Difícil 

 
A oitava questão da prova de História apresentou seis proposições relacionadas ao contexto 

político, econômico e social do Brasil resultante do fim da ditadura civil-militar. Entre os aspectos 
abordados estavam: a campanha das “Diretas já”, a morte do presidente eleito Tancredo Neves, os 
planos econômicos propostos pelo governo José Sarney, a Constituição brasileira de 1988, a 
campanha presidencial de 1989 e as estratégias políticas do governo Collor. Apesar da diversidade, 
a questão tratou de assuntos amplamente discutidos a respeito da conjuntura brasileira da década de 
1980 e do início dos anos 1990. A expectativa da banca era de grau de dificuldade médio, entretanto 
os resultados apontaram para uma questão difícil. Mesmo assim, cabe destacar que a resposta mais 
frequente foi justamente a de soma correta (13,31%). Entre as possibilidades para o rendimento 
abaixo do esperado pode estar o cada vez mais evidente desinteresse dos estudantes em estudar 
aspectos importantes da História política do país.  
  



 

QUESTÃO 09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a conjuntura internacional após a Segunda Guerra Mundial, é CORRETO afirmar que: 
 
01. após a queda do muro de Berlim, em 1989, a construção de muralhas de separação entre os 

povos passou a ser considerada “crime de guerra” pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e tornou-se uma estratégia praticamente inexistente na atualidade. 

02. o movimento sionista, promovido por árabes muçulmanos, articulou-se como resistência à 
fundação de um Estado judeu na região da Palestina.  

04. a independência da Índia, liderada por Mahatma Gandhi e oficializada em 1947, fez parte de 
um processo de desagregação do império colonial britânico. 

08. a expressiva vitória estadunidense na Guerra do Vietnã elevou o prestígio interno e externo das 
lideranças políticas do país. 

16. no contexto da Guerra Fria, interessadas em ampliar suas respectivas áreas de influência, as 
superpotências Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS) passaram a apoiar 
movimentos de independência na África e na Ásia. 

32. na Conferência de Bandung, realizada em 1955 na Indonésia, as potências europeias 
estabeleceram a reorganização e a redistribuição das áreas coloniais na Ásia e na África. 

64. na América Latina, diferentemente do que aconteceu com Cuba e seu processo revolucionário, 
o Chile implantou um governo de ideais socialistas após a vitória de Salvador Allende nas 
eleições democráticas de 1970. 

 
Número de acertos:  
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

204 (2,72%) 
Difícil 
Difícil 

 
A conjuntura internacional após a Segunda Guerra Mundial foi o assunto da penúltima 

questão da prova de História. Durante o ano de 2015, em função dos setenta anos de seu término, 
este grande conflito mundial e seus impactos estiveram ainda mais presentes nos meios de 
comunicação, nas discussões acadêmicas e, certamente, no contexto escolar. Os acontecimentos 
históricos abordados estavam relacionados à Guerra Fria, aos conflitos no Oriente Médio e ao 
grande movimento de independências na África e na Ásia no pós-guerra. A abrangência dos 
assuntos apresentados em sete proposições já indicava um alto grau de dificuldade, confirmado 
pelas respostas dos candidatos. Entre as proposições determinantes para o baixo índice de acerto 
integral está a que se refere à eleição democrática do socialista Salvador Allende para presidente do 
Chile em 1973. O maior percentual de respostas na prova (11,63%) somou apenas as outras duas 
proposições corretas, sem considerar este importante acontecimento histórico chileno como 
verdadeiro. A diversidade de respostas apresentadas pelos candidatos inscritos e o baixíssimo índice 
de acertos integrais apontam para a necessidade de ampliarmos as discussões em torno de temas 
de grande relevância para os rumos da sociedade mundial nas últimas décadas. 
 
 
 
 
  

 

O mundo 70 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial 
 

São 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Um conflito que mostrou um mundo 
dividido entre raças, religiões, poder econômico e político, extremismo ideológico e, sobretudo, uma falta 
de civilidade que deixou mais de 60 milhões de mortos, sendo uma travessia para a Guerra Fria, só 
dizimada no início de 1990. São sete décadas que nos afastam da batalha mais devastadora da nossa 
história e qual dessas mazelas o mundo já conseguiu superar? Um olhar atento pelos desafios atuais do 
planeta mostra que ainda estamos longe de extirpar algumas delas.  
 

Por Marcos Oliveira. Publicado em 29/08/2015, no Jornal do Commercio.  
Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/internacional/noticia/2015/08/29/o-mundo-70-anos-apos-o-fim-da-segunda-guerra-
mundial-196668.php>. Acesso em: 30 ago. 2015. 



 

QUESTÃO 10 
 
Sobre a história de Santa Catarina, é CORRETO afirmar que: 
 
01. Florianópolis, capital do estado, tem seu nome em homenagem a Floriano Peixoto, único 

presidente da República nascido em Santa Catarina. 
02. em meados do século XVIII, o Conselho Ultramarino Português resolveu promover a imigração 

para o sul do Brasil, incluindo o litoral catarinense, de famílias originárias do Arquipélago dos 
Açores e da Ilha da Madeira. 

04. a colonização europeia e a configuração agrária, baseadas na pequena propriedade familiar, 
garantiram a Santa Catarina a assinatura da abolição da escravatura quase três décadas antes 
do restante do país. 

08. Nossa Senhora do Desterro tinha nos escravizados, cuja mão de obra era empregada tanto 
nos engenhos de farinha quanto na pesca da baleia pelas armações baleeiras, um grande 
percentual de sua população no século XIX. 

16. durante o período da ditadura civil-militar, o MDB não conseguiu visibilidade política no cenário 
catarinense, pois a ARENA convergiu para sua estrutura interna todas as principais forças 
políticas estaduais. 

32. as companhias colonizadoras, ao promover a migração para o oeste de Santa Catarina, 
estabeleceram políticas de demarcação de terras e assentamentos para as sociedades 
indígenas que ocupavam a região. 

 
 

 Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

572 (7,64%) 
Fácil 
Difícil 

 
A última questão da prova de História procurou relacionar diferentes contextos temporais em 

torno da História de Santa Catarina. Apesar de ter sido classificada como fácil pela banca, ela foi 
considerada difícil pelos índices de acertos das proposições (7,64%). Grande parte dos candidatos 
assinalou apenas a proposição 02 (19,94%), que trata de um assunto bastante recorrente nos 
estudos sobre a imigração açoriana e madeirense das terras do litoral de Santa Catarina. No entanto, 
a outra proposição correta da questão, a 08, que tratava indiretamente da composição étnica de 
Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis), não foi considerada. Isso pode indicar que os 
candidatos tenham se prendido a um conhecimento “generalizante” que dá a Santa Catarina o 
estigma de um estado branco e europeu sem a visibilidade da presença e contribuição dos povos de 
origem africana.  
 
 


