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1ª Fase - História                                                                               

Introdução 
A prova de História considerou a atualidade e a complexidade do conhecimento histórico, bem como 
valorizou a construção desse conhecimento a partir da leitura e interpretação de fontes documentais 
diversas. Com a prova, almejava-se estimular os candidatos a relacionar cada tema examinado nas 
questões com um todo mais abrangente. A valorização dessa complexidade e das relações entre os 
documentos e seus contextos objetivava reforçar a percepção dos candidatos sobre as relações entre o 
tempo presente e os usos do passado. Como em vestibulares anteriores, buscou-se destacar os 
procedimentos de uma história não eurocêntrica, e a noção de cidadania, dos direitos civis, sociais e 
políticos. 
 
 

Questão 49 
Os gregos sentiram paixão pelo humano, por suas capacidades, por sua energia construtiva. Por isso, 
inventaram a polis: a comunidade cidadã em cujo espaço artificial, antropocêntrico, não governa a 
necessidade da natureza, nem a vontade dos deuses, mas a liberdade dos homens, isto é, sua capacidade 
de raciocinar, de discutir, de escolher e de destituir dirigentes, de criar problemas e propor soluções. O 
nome pelo qual hoje conhecemos essa invenção grega, a mais revolucionária, politicamente falando, que já 
se produziu na história humana, é democracia.  
 
(Adaptado de Fernando Savater, Política para meu filho. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 77.) 
 
Assinale a alternativa correta, considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Grécia Antiga. 
 
a) Para os gregos, a cidade era o espaço do exercício da liberdade dos homens e da tirania dos deuses. 

 
b) Os gregos inventaram a democracia, que tinha então o mesmo funcionamento do sistema político 

vigente atualmente no Brasil. 
 

c) Para os gregos, a liberdade dos homens era exercida na polis e estava relacionada à capacidade de 
invenção da política. 
 

d) A democracia foi uma invenção grega que criou problemas em função do excesso de liberdade dos 
homens. 

 

Objetivo da Questão 
A primeira questão da prova concentrou-se em dois temas clássicos do programa: “O surgimento do Estado 
e as formas de poder político na Antiguidade” e “As civilizações da Antiguidade clássica: Grécia e Roma – 
aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais”. A partir da citação do excerto de Fernando Savater, 
filósofo espanhol dedicado à divulgação científica, a questão discute temas comuns à História e à Filosofia, 
os conceitos de polis e de democracia. A proposta era estimular reflexões historicizadas sobre conceitos 
basilares de nossa contemporaneidade.  
 

Alternativa Correta: c 
A alternativa correta c relaciona a liberdade dos homens, caracterizada no texto como um exercício próprio 

do espaço artificial da polis, à capacidade inventiva da política. As alternativas a, b e d são incorretas, pois: 

a polis, ou cidade, não era o espaço da tirania dos deuses; a democracia brasileira da atualidade não é uma 

cópia da democracia grega; e, por fim, a democracia não gera problemas pelo excesso de liberdade dos 

homens.  
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Desempenho dos candidatos 
 

 
 

Comentários Gerais 
A questão 49 foi projetada pela banca como uma questão de fácil leitura, interpretação e reflexão, adequada 
para abrir a prova de História funcionando, nesse sentido, como um convite para o candidato pensar as 
relações passado/presente e as funções do conhecimento histórico nos dias atuais. Com um total de 
80,95% de acerto, a questão correspondeu às expectativas da banca elaboradora.  
 
 

Questão 50 
Estamos acostumados a considerar que o sistema centro/periferia, ao menos no Ocidente, é um eixo 
essencial da estrutura e do funcionamento no espaço das economias, das sociedades, das civilizações. O 
historiador Fernand Braudel estimou que tal sistema só existiu e funcionou plenamente a partir do século 
XV. Essa definição não se aplica à Cristandade Medieval sem importantes correções. A noção de centro e a 
oposição centro/periferia são menos decisivas que outros sistemas de orientação espacial. O principal 
sistema é o que opõe o baixo ao alto, quer dizer, o Aqui, esse “mundo” imperfeito e marcado pelo Pecado 
Original, ao céu, morada de Deus.  
 
(Adaptado de Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, “Centro/Periferia”, em Dicionário temático do 
ocidente medieval, v. 2. São Paulo: Edusc, 2002, p. 203.) 
 
A partir do texto acima, assinale a alternativa correta. 
 
a) Usada nas Ciências Humanas para a compreensão de períodos históricos desde a Antiguidade, a 

noção de centro/periferia perdura até a atualidade e estrutura o sistema econômico global 
contemporâneo. 

 
b) As noções de baixo e alto têm um sentido histórico mais preciso para a compreensão da Cristandade 

Medieval do que o sistema centro/periferia. 
 

c) O sistema centro/periferia é aplicável ao estudo da Cristandade Medieval, já que os feudos constituíam 
o centro da vida econômica e cultural naquele contexto. 
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d) O sistema centro/periferia aplicado durante a Era Medieval espelhava o sistema de orientação baixo e 
alto, sendo o baixo o mundo do pecado e o alto o mundo da virtude cristã.  

 

Objetivo da Questão 
A questão foi formulada a partir de dois conteúdos programáticos: “Significados e usos do conceito de 
medievo” e “Poder político e imaginário cristão; organização social, arte e cultura; fé e razão no pensamento 
medieval”. Escrito por Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, o verbete “Centro/Periferia”, reproduzido na 
questão, indica a dificuldade de se trabalhar com noções como “centro/periferia” em relação ao contexto da 
Cristandade Medieval. O objetivo do texto e das alternativas que se seguiram era destacar a historicidade 
dos conceitos e, em especial, a especificidade do contexto histórico em foco.  
 

Alternativa Correta: b 
A alternativa correta b destaca como os sentidos históricos de “alto e baixo” são mais precisos para explicar 
as organizações espaciais próprias da Cristandade Medieval, pautadas por questões como “céu e inferno”, 
“Deus e o Diabo”, entre outras vinculadas a “alto e baixo”. O texto frisa que termos como “centro e periferia”, 
amplamente difundidos no campo das ciências humanas, teriam melhor funcionalidade em outros contextos 
históricos. As alternativas a, c e d são incorretas por assinalar atemporalidade dos conceitos “centro e 
periferia”; por afirmar que, de acordo com o texto fornecido na questão, o sistema “centro e periferia” é 
pertinente ao contexto da Cristandade Medieval; e, por fim, por atestar o espelhamento dos conceitos em 
questão.  
 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Em termos de dificuldade, a questão 50 foi arquitetada pela banca elaboradora para ser média. A questão 
exigia do candidato a habilidade para refletir sobre um texto historiográfico e traçar relações diretas com 
contexto histórico estudado previamente. A porcentagem de acertos na questão confirma as expectativas da 
banca. Os erros foram predominantemente distribuídos entre as alternativas d e a, indicando, em especial, 
uma dificuldade de interpretação do próprio documento histórico (no caso, o verbete historiográfico).  
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Questão 51 
Na formação das monarquias confessionais da Época Moderna houve reforço das identidades territoriais, 
em função de critérios de caráter religioso ou confessional. Simultaneamente, houve uma progressiva 
incorporação da Igreja ao corpo do Estado, através de medidas de caráter patrimonial e jurisdicional que 
procuravam uma maior sujeição das estruturas e agentes eclesiásticos ao poder do príncipe. Na busca pela 
homogeneização da fé dentro de um território político, a Igreja cumpria também papel fundamental na 
formação do Estado moderno por meio de seus mecanismos de disciplinamento social dos 
comportamentos.  
 
(Adaptado de Frederico Palomo, A Contra-Reforma em Portugal, 1540-1700. Lisboa: Livros Horizonte, 2006, 
p.52.) 
 
Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Europa Moderna, assinale a alternativa correta. 
 
a) Cada monarquia confessional adotou uma identidade religiosa e medidas repressivas em relação às 

dissidências religiosas que poderiam ameaçar tal unidade. 
 
b) Monarquias confessionais são aquelas unidades políticas nas quais havia a convivência pacífica de 

duas ou mais confissões religiosas, num mesmo território. 
 
c) São consideradas monarquias confessionais os territórios protestantes que se mostravam mais 

propícios ao desenvolvimento do capitalismo comercial, tornando-se, assim, nações enriquecidas. 
 
d) As monarquias confessionais contavam com a instituição do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em 

seu território, uma forma de controle cultural sobre religiões politeístas.  
 

Objetivo da Questão 
A questão 51 foi elaborada a partir do item programático “O pensamento moderno: filosofia, religiosidade e 
ação política; O Estado Moderno: a formação das monarquias confessionais, o absolutismo e o 
mercantilismo”. Seu objetivo era explorar as relações entre o Estado, Religião e Território no início da Era 
Moderna. O tema permitia a correlação das discussões produzidas na História, na Filosofia e na Sociologia.  
 

Alternativa Correta: a 
A alternativa a é correta por apontar as relações entre as identidades religiosas e as medidas repressivas 
adotadas pelas monarquias confessionais. As alternativas b, c e d estão erradas, pois afirmam a existência 
da tolerância do Estado Moderno em relação às dissidências religiosas; singularizam a monarquia 
confessional como protestante; e, por fim, restringem a função do Tribunal de Santo Oficio às religiões 
politeístas.  
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A questão focaliza um tema clássico da Europa Moderna. A expectativa da banca era de uma questão de 
dificuldade média, selecionando candidatos conscientes das relações entre o Estado e a Fé no período. 
Essa expectativa se confirmou de acordo com o índice de acerto da questão. Note-se a quantidade 
expressiva de candidatos que escolheram a alternativa d como correta, possivelmente pela popularidade do 
tema do Tribunal de Santo Oficio nos materiais didáticos.  
 
 

Questão 52 
As plantações de mandioca encontradas pelas saúvas cortadeiras nas roças indígenas eram apenas uma 
entre várias outras. Em muitas situações, a composição química das folhas favorecia a escolha de outras 
plantas e a folhagem da mandioca era cortada apenas quando as preferidas das saúvas não eram 
suficientes. Já na agricultura comercial, machados e foices de ferro permitiam abrir clareiras em uma escala 
maior, resultando em grande homogeneidade da flora. Nas lavouras de mandioca de finais do século XVII e 
do início do século XVIII, as folhas da mandioca tornavam-se uma das poucas opções das formigas. Depois 
de mais algumas colheitas, a infestação das formigas tornava-se insuportável, por vezes causando o 
completo despovoamento humano da área.  
 
(Adaptado de Diogo Cabral, 'O Brasil é um grande formigueiro’: território, ecologia e a história ambiental da 
América Portuguesa – parte 2. HALAC - História Ambiental Latinoamericana y Caribeña. Belo Horizonte, v. 
IV, n. 1, p. 87-113, set. 2014-fev. 2015.) 
 
A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre História do Brasil Colônia, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) A principal diferença entre as lavouras indígenas e a agricultura comercial colonial estava no uso de 

queimadas pelos europeus, o que não era praticado pelas populações autóctones.  
 

b) Comparadas à mandioca cultivada pelos indígenas, as novas espécies de mandioca trazidas da 
Europa eram menos resistentes às formigas cortadeiras, e por isso mais susceptíveis à infestação. 
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c) Os colonizadores introduziram no território colonial novas espécies de mandioca e milho, que 
desequilibraram o sistema agrícola ameríndio, baseado no sistema rotativo de plantação.  
 

d) A agricultura comercial tendia à homogeneização da flora nas lavouras da América Portuguesa, 
combinando tradições europeias de plantio com práticas indígenas. 

 

Objetivo da Questão 
A questão 52 contempla dois itens do conteúdo programático: “Conquista e colonização das Américas: 
religião, política, cultura, economia e sociedade coloniais” e “Indígenas e africanos: missionação, 
identidades, formas de resistência e de interação no mundo colonial americano”. Sua proposta era destacar 
saberes indígenas e europeus presentes nas formas de colonização das Américas, em especial, na questão 
do plantio. A questão exigia uma boa leitura de texto e das próprias alternativas para que os saberes dos 
grupos culturais mencionados na questão não fossem desprezados e para que igualmente as ações 
coloniais não fossem descartadas. A questão dialoga com temas da biologia ao inserir-se nos debates 
produzidos pela História Ambiental. 
 

Alternativa Correta: d 
A alternativa d é a correta por caracterizar a lavoura comercial em sua tendência à homogeneização e, ao 

mesmo tempo, em seu diálogo com práticas indígenas de plantio (por exemplo, na adoção do cultivo da 

própria mandioca). As alternativas a, b e c são incorretas por identificar novas espécies de mandioca e 

milho como procedentes do Velho Mundo, e por ignorar práticas de queima das populações autóctones.  

 
Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Pela expectativa da banca a questão seria de dificuldade média. Exigia-se do candidato habilidade na 
leitura e interpretação do texto, relacionando as informações contidas nas alternativas com o contexto do 
Brasil Colônia. O índice de acertos corresponde ao esperado. Destaca-se uma distribuição dos erros 
sobretudo entre as alternativas b e c, indicando um desconhecimento dos candidatos sobre a história da 
alimentação no mundo atlântico desse período.  
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Questão 53 
Consideramos estas verdades como autoevidentes: que todos os homens e mulheres foram criados iguais; 
que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre os direitos inalienáveis estão a vida, a 
liberdade e a busca da felicidade. Para garantir esses direitos, os governos são instituídos. Os poderes do 
governo emanam do consentimento daqueles que são governados. Qualquer governo que se torna 
destrutivo para os direitos inalienáveis pode ser destituído por aqueles que sofrem. Os que sofrem podem 
recusar lealdade e exigir a instituição de um novo governo. E assim tem sido o sofrimento das mulheres sob 
este governo. E, por isso, é necessário exigir uma mudança.  
 
(Adaptado de Elizabeth Cady Stanton, A History of Woman Suffrage, v. 1. Rochester: Fowler and Wells, 
1889, p. 70-71.) 
 
Assinale a alternativa correta.  
 
O documento acima integra  
 
a) a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, baseada nos princípios de Jean-

Jacques Rousseau e do Pacto Social.  
 

b) a Declaração da primeira Convenção dos Direitos das Mulheres nos Estados Unidos da América, que 
reconhece os princípios liberais de John Locke e o direito à propriedade privada, ampliando-os.  
 

c) a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, baseada nos princípios de Thomas 
Paine, que reconhece como direitos inalienáveis a vida, a liberdade e a busca da felicidade. 
 

d) a Declaração da primeira Convenção dos Direitos das Mulheres nos Estados Unidos da América, 
baseada nos princípios de Alexis de Tocqueville, que se opunha à democracia na América. 

 

Objetivo da Questão 
A questão 53 aborda três itens do programa das provas: “Pensamento e cultura no século XIX: Filosofia, 
arte e política”, “O pensamento filosófico no século XIX” e “Protagonismos, conquistas femininas e debates 
de gênero”. Estabelecendo o diálogo entre questões do pensamento filosófico, história dos Estados Unidos 
e feminismo, a questão se situava na interface da História, Filosofia e Sociologia.  
 

Alternativa Correta: b 
A alternativa correta é a b, que identifica o texto como parte da Declaração da primeira Convenção dos 

Direitos das Mulheres nos Estados Unidos da América (informação que é facilitada pela legenda do texto), 

aproxima essa declaração à Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em particular, 

no que tange à ampliação dos princípios liberais de John Locke e o direito à propriedade privada. As 

alternativas a, c e d são incorretas por identificar o texto como a Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América, e por afirmar que os princípios de Alexis de Tocqueville se opõem à democracia na 

América.  
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A questão foi formulada pela banca elaboradora como uma questão entre média e difícil, o que se confirmou 
nos índices de acerto dos candidatos e na distribuição da porcentagem de erros entre as alternativas a, c e 
d.  
 
 

Questão 54 
Em julho de 1917, convocou-se, em São Paulo, uma greve geral, com adesão de 45.000 trabalhadores, 
para pedir aumento salarial. A greve se estendeu ao Rio de Janeiro e levou o governo a reforçar o aparato 
repressivo e decretar estado de sítio em 1918. Nos anos de 1917-1919, o Chile registrou o recrudescimento 
da agitação sindical. Mobilizavam-se com facilidade 100.000 trabalhadores, como durante as manifestações 
contra o custo dos alimentos em 1918 e 1919. A Argentina foi outro país que teve um movimento sindical 
poderoso. Entre 1917 e 1921, o movimento sindical conheceu seu apogeu. Apenas durante o ano de 1919, 
registraram-se 367 greves na capital Buenos Aires.  
 
(Adaptado de Olivier Dabène, América Latina no século XX. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 64-65.) 
 
Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 
a) Os movimentos grevistas foram espontâneos e apartidários nos anos de 1910, rejeitando a infiltração 

ideológica das lideranças sindicais, de maioria marxista e comunista, pouco mobilizadoras no período. 
 
b) Os movimentos sindicais estavam em processo de fortalecimento, entre outras razões, pela intensa 

ruralização dos países latino-americanos na década de 1900. 
 
c) O processo de fortalecimento dos movimentos sindicais enfrentou um forte aparato repressivo, nos 

anos de 1920, marcado pela colaboração entre os Estados latino-americanos. 
 
d) Os movimentos sindicais latino-americanos apresentavam, em 1917, especificidades em relação aos 

da Europa quanto às pautas reivindicatórias dos trabalhadores. 
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Objetivo da Questão 
A questão foi elaborada a partir de dois eixos dos itens programáticos: “Transformações no mundo do 
trabalho” e “A República no Brasil até 1930: política, movimentos sociais, economia, crises e cultura”. O 
tema das greves de 1917 era esperado pelos professores de História de todo o país como um provável 
assunto para os vestibulares, fundamentalmente em razão dos 100 anos da Greve Geral. A banca 
elaboradora, atenta às mudanças dos atuais direitos dos cidadãos no Brasil e no mundo, e aos atos de 
reflexão sobre a Greve Geral, optou por abordar o tema pelo viés transnacional, comparando, de forma 
central, os contextos latino-americanos ao europeu. A questão exigia uma boa leitura do texto fornecido, 
com ponderações sobre os universos rurais e urbanos latino-americanos.  
 

Alternativa Correta: d 
A alternativa d é correta por destacar as singularidades dos movimentos operários europeu e latino-
americanos que vivenciavam questões muito particulares no período citado. Enquanto os operários na 
Europa se organizavam em meio à Primeira Guerra Mundial, os trabalhadores na América Latina 
vivenciavam o processo de urbanização das cidades, êxodo rural, explosão no preço dos alimentos, entre 
outros fatores. As alternativas a, b e c são incorretas por descrever os movimentos grevistas como 
apartidários, sem questões ideológicas, ou mesmo espontâneos; por relacionar o fortalecimento dos 
sindicatos a um suposto movimento de ruralização do início do século, e por identificar uma colaboração 
entre Estados latino-americanos na elaboração e aplicação de um aparato estatal repressivo.  

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Pela previsão da banca elaboradora, a questão teria um nível de dificuldade alto. A proposta era valorizar o 
candidato que relacionasse os contextos dos operários latino-americanos, compreendesse a existência de 
questões urbanas de fundo e, por fim, opusesse essas realidades ao contexto operário europeu.  As 
respostas se dividiram, majoritariamente, entre as alternativas c e d. No caso da escolha da alternativa c, 
podemos supor uma leitura anacrônica da História, que transportou colaborações dos estados latino-
americanos dos anos de 1970 para a década de 1920.  
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Questão 55 
Vistas em conjunto, as aspirações ruralistas não eram contraditórias ou incompatíveis com o programa 
desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. A ideia de incompatibilidade entre o projeto nacional-
desenvolvimentista e os interesses agrários era uma ficção.  
 
(Adaptado de Vânia Moreira, “Os Anos JK: industrialização e modelo oligárquico de desenvolvimento rural”, 
em Jorge Ferreira e Lucília Delgado (Orgs.), O Brasil Republicano. v. 3. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003, p. 169-170.) 
 
Considerando a composição do setor rural nacional e o programa desenvolvimentista do governo JK, é 
correto afirmar que: 
 

a) A "Marcha para o Oeste" obteve grande êxito porque, além dos grandes ruralistas, conseguia 
atender também aos interesses dos pequenos posseiros, trabalhadores sem terra e indígenas. 

 
b) O desenvolvimentismo atendia às ambições da oligarquia rural, em função das políticas de 

modernização da agricultura, permitindo que ela se beneficiasse da expansão do mercado 
consumidor, um dos desdobramentos da industrialização. 

 
c) O Plano de Metas do governo JK fracassou porque os interesses do agronegócio se mostraram 

posteriormente inconciliáveis com as demandas da velha oligarquia rural das regiões Norte e 
Centro-Oeste. 

 
d) Os interesses agrários e o projeto de industrialização do nacional-desenvolvimentismo eram 

compatíveis porque o Partido Trabalhista Brasileiro era composto principalmente pela oligarquia 
rural.  

 

Objetivo da Questão 
A questão 55 foi elaborada a partir do item programático “Populismos na América Latina e na Europa”. A 
temática do governo de JK é bastante frequente nas salas de aula de História em todo o país; todavia, a 
banca elaboradora optou por abordar o tema na perspectiva do universo rural, desviando, assim, o olhar 
cativo sobre o ambiente urbano no período dos “cinquenta anos em cinco”.  
 

Alternativa Correta: b 
O trecho da Vânia Moreira afirma não haver incompatibilidade entre o projeto nacional-desenvolvimentista, 
representado por JK, e os grandes interesses agrários presentes nas diversas esferas do Estado. Tendo em 
vista essa constatação, a alternativa b é correta,  por associar a política desenvolvimentista às ambições da 
oligarquia rural, por advogar a modernização da agricultura, o que garante benefícios aos grandes 
produtores rurais. Esse ciclo de favorecimento de interesses era ainda destacado com menção à expansão 
do mercado consumidor, um dos desdobramentos da industrialização. As alternativas a, c e c estão 
incorretas por afirmar que eram atendidos os interesses políticos de pequenos posseiros, trabalhadores 
sem-terra e indígenas, por se opor ao próprio texto da questão ao afirmar que o governo JK fracassou 
porque os interesses do agronegócio se mostraram posteriormente inconciliáveis com as demandas da 
velha oligarquia rural; e por afirmar que havia compatibilidade entre o projeto e o PTB sem cuja composição 
oligárquica teria predominância.  
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A questão 55, pela previsão da banca elaboradora, teria nível médio de dificuldade. Todavia, a média obtida 
pelos candidatos foi alta, o que indica que a questão foi fácil, tendo alcançado um expressivo grau de 
acerto.  
 
 

Questão 56 

  
A foto mostra, da esquerda para a direita, os atletas Peter Norman (australiano), John Carlos e Tommie 
Smith (norte-americanos), no pódio dos 200 metros rasos das Olimpíadas de 1968, no México.  
 
(Disponível em http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/the-american-sprinters-tommie-smith-john-
carlos-and-peter-news-photo/186173327#the-american-sprinters-tommie-smithjohn-carlos-and-peter-
norman-the-picture-id186173327. Acessado em 01/08/2017.) 
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Considerando a imagem acima e seus conhecimentos acerca dos Movimentos de Direitos Civis, assinale a 
alternativa correta. 
 
a) A fotografia registra o ato de resistência de atletas negros que defendiam as propostas de Martin 

Luther King e a ação pacifista como caminho para a constituição da igualdade racial.  
 
b) A fotografia registra a manifestação política de três atletas que defendiam a Nação Islã e a 

implementação da Ku Klux Klan em todo o território nacional. 
 
c) A fotografia registra a manifestação de atletas defensores dos Panteras Negras e das ações violentas, 

se necessárias, para a conquista da igualdade racial. 
 
d) A fotografia registra a resistência de atletas e do Comitê Olímpico Internacional, que combatiam o 

sistema de discriminação racial existente nos Estados Unidos da América.  
 

Objetivo da Questão 
A questão 56 conjuga três itens do programa: “Cultura de massas, artes, movimentos alternativos, 
Militarismo, ditaduras e redemocratizações na América Latina”; “O processo de globalização: dinâmicas e 
tensões” e “Os processos de descolonização na África e na Ásia”.  A questão utiliza uma fotografia 
maciçamente difundida em diversos meios de comunicação. A foto foi produzida no contexto de um 
megaevento esportivo (Olimpíada), no momento em que ocorria manifestações pelos direitos civis nos 
Estados Unidos da América, em diálogo com os movimentos de descolonização da África e Ásia. Com essa 
composição, o objetivo da questão era focalizar os movimentos dos direitos civis, mas apontando sua 
pluralidade de pensamentos e ações.  
 

Alternativa Correta: c 
A alternativa c é a correta por associar o registro a saudação dos atletas aos Panteras Negras e suas 
propostas de ações violentas, se necessárias, para a conquista da igualdade racial. As alternativas a, b e d 
são incorretas por identificar os atletas como representantes das propostas de Martin Luther King, por 
identificar os atletas como defensores da Nação Islã ou mesmo da Ku Klux Klan; e por identificar o Comitê 
Olímpico Internacional como combatente do sistema de discriminação racial existente nos Estados Unidos 
da América. 
 

Desempenho dos candidatos 
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Comentários Gerais 
A questão foi formulada pela banca elaboradora como uma questão de alto nível de dificuldade. O 
desempenho dos candidatos revela sua dificuldade com o tema, confirmando a expectativa da banca. 
Chama a atenção o expressivo número de candidatos que escolheram a alternativa que faz referência a 
Luther King, sem dúvida alguma, um ícone do movimento pacifista pelos direitos civis.  
 
 

Questão 57 
“Como na Argentina: Os corpos brotam do chão, como na Argentina. Corpo não é reciclável. Corpo não é 
reduzível. Dá para dissolver os corpos em ácido, mas não haveria ácido que chegasse para os 
assassinados do século. Valas mais fundas, mais escombros, nada adianta. Sempre sobra um dedo 
acusando. O corpo é como o nosso passado, não existe mais e não vai embora. Tentaram largar o corpo no 
meio do mar e não deu certo. O corpo boia. O corpo volta. Tentaram forjar o protocolo – foi suicídio, estava 
fugindo – e o corpo desmentia tudo. O corpo incomoda. O corpo faz muito silêncio. Consciência não é 
biodegradável. Memórias não apodrecem. Ficam os dentes.”  
 
(Luís Fernando Veríssimo, “Como na Argentina”, em A mãe do Freud. Porto Alegre: L&PM Editores, 1985, 
p. 46.) 
 
O texto se refere  
 
a) ao trauma coletivo das políticas repressivas e crimes de Estado praticados pelos regimes ditatoriais 

latino-americanos. 
 

b) à memória dos exilados fugidos dos regimes ditatoriais latino-americanos da segunda metade do 
século XX.  
 

c) ao movimento dos Montoneros, em busca de seus filhos e netos desaparecidos no período da ditadura 
na Argentina. 
 

d) aos julgamentos em andamento contra o clientelismo do regime peronista praticada na Argentina. 
 

Objetivo da Questão 
A questão 57 contempla o item “Cultura de massas, artes, movimentos alternativos, Militarismo, ditaduras e 
redemocratizações na América Latina”. A proposta era valorizar o texto literário como base para reflexão 
sobre os contextos da violência de Estado durante a Ditadura na Argentina. Apesar de abordar um contexto 
especificamente argentino, a questão tinha como função fechar a prova de História com um convite à 
reflexão sobre as ditaduras latino-americanas.  
 

Alternativa Correta: a 
A alternativa a é correta por identificar o texto como referência ao trauma coletivo resultante das políticas 
repressivas e dos crimes de Estado praticados pelos regimes ditatoriais latino-americanos; são os corpos 
que não existem mais e não vão embora, são as memórias que não apodrecem, apesar de todo um 
conjunto de esforços para apagá-las. As alternativas b, c e d são incorretas por associar o texto aos 
exilados políticos (e não aos assassinados); por apontar uma ligação direta entre o texto e o movimento dos 
Motoneros, identificando esse movimento com as Mães da Praça de Maio; e por interpretar o texto como 
referência aos julgamentos em andamento contra o clientelismo do regime peronista praticada na Argentina. 
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A questão foi elaborada pela banca com a expectativa de que seria de fácil execução. Para encerrar a prova 
de História, o objetivo era propor um tema de reflexão e sugerir uma expansão das fontes históricas a serem 
abordadas em sala de aula.  
 
 

INTERDISCIPLINARES 
 

Questão 16 (PORT + HIST) 
“ODORICO 
Eu sei. É um movimento subversivo procurando me intrigar com a opinião pública e criar problemas à minha 
administração. Sei, sim. É uma conspiração. Eles não queriam o cemitério. Desde o princípio foram contra. 
E agora que o cemitério está pronto caem de pau em cima de mim, me chamam de demagogo, de tudo..”  
(...) 
“ODORICO 
Pois eu quero que depois o senhor soletre esta gazeta de ponta a ponta. Neco Pedreira o senhor conhece? 
ZECA 
Conheço não sinhô. 
ODORICO 
É o dono do jornal. Elemento perigoso. Sua primeira missão como delegado é dar uma batida na redação 
dessa gazeta subversiva e sacudir a marreta em nome da lei e da democracia...” 
 
(Dias Gomes, O bem amado. 12.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014, p. 40 e 68.) 
 
A peça de Dias Gomes é uma crítica a um momento histórico e político da sociedade brasileira. Odorico 
Paraguassu tornou-se um personagem emblemático desse período porque por meio dele 
 
a) simbolizou-se a defesa da democracia a qualquer custo. Essa defesa resultou em uma sociedade cindida 

entre o respeito à lei e o seu uso particular, temas políticos comuns aos países latino-americanos nos 
anos de 1970. 
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b) representaram-se o atropelo da lei constitucional, a relativização da liberdade de imprensa e a construção 
de um inimigo interno que justificasse o arbítrio das decisões do executivo, próprios aos Anos de 
Chumbo.  

 
c) explicitaram-se as leis que regiam a vida política e social de uma nação subdesenvolvida da América 

Latina na década de 1970, marcada pela inércia e pela cumplicidade dos cidadãos com a corrupção 
sistêmica do país.  

 
d) fez-se a defesa da democracia e do respeito irrestrito à lei constitucional para um projeto de nação 
brasileira da década 1970, que enfrentava o espírito demagógico dos políticos latino-americanos. 
 

Objetivo da Questão 
No campo da História, a questão 16 contempla dois itens do programa: “A ditadura civil-militar no Brasil 
(1964-1985): estado de exceção, processos sociais, políticos, culturais, a questão das memórias e a 
violação dos direitos humanos” e “Cultura de massas, artes, movimentos alternativos, Militarismo, ditaduras 
e redemocratizações na América Latina”. O objetivo era provocar reflexões sobre o momento histórico e 
político da sociedade brasileira dos anos de 1970, a partir de um texto literário e representativo das 
questões sociais e políticas de um Brasil de longa duração.  
 

Alternativa Correta: b 
A alternativa b é a correta por propor uma interpretação do texto e do contexto social em que se 

reconhecem o atropelo da lei constitucional, a relativização da liberdade de imprensa e a construção de um 

inimigo interno que justificasse o arbítrio das decisões do executivo. As alternativas a, c e d são incorretas 

por atribuir ao personagem a valorização da democracia; por identificar nos cidadãos inércia e cumplicidade 

em relação a corrupção do país (o texto cita a subversão e a conspiração); e por associar ao personagem 

de Dias Gomes à defesa da democracia e do respeito irrestrito à lei constitucional para um projeto de nação.  

 
Desempenho dos candidatos 
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Comentários Gerais 
Trata-se de uma questão de fácil resolução, exigindo uma boa leitura do texto fornecido e reflexões sobre o 
contexto nacional e latino-americano durante os anos de 1970. A expressiva porcentagem de acertos na 
questão indica que o desempenho dos candidatos corresponde à expectativa da banca. 
 
 

Questão 58 (QUIM+ HIST) 

 
(Edgar Fahs Memorial Collection, Department of Special Collections, University of Pennsylvania Library. 
Disponível em sceti.library.upenn.edu. Acessado em 14/08/2017.) 
 
A ilustração anterior, com Marie Lavoisier representada à direita, foi produzida nas últimas décadas do 
século XVIII, e mostra uma experiência para entender a fisiologia da respiração e o papel do oxigênio nela. 
Considerando o contexto histórico e o seu conhecimento de química, assinale a alternativa correta. 
 
a) No século XVIII, Marie Lavoisier, como outras mulheres, não participava da produção do conhecimento 

científico. Por outro lado, seu marido, Antoine Lavoisier, ficou famoso pela frase “na natureza nada se 
cria, nada se perde, tudo se transforma”, conhecida como a lei de conservação da quantidade de 
matéria. 
 

b) A Revolução Francesa favoreceu cientistas e intelectuais franceses independentemente de suas 
posições ideológicas e das questões de gênero. É o caso de Marie Lavoisier e de Antoine Lavoisier, 
este último famoso pela frase “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, conhecida 
como a lei de conservação das massas.  

 
c) No século XVIII, as mulheres participavam da produção do conhecimento científico. Marie Lavoisier 

registrou e publicou muitos dos experimentos feitos pela equipe de seu marido, Antoine Lavoisier, 
famoso pela frase “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, conhecida como a lei 
de conservação das massas. 

 
d) A Revolução Francesa garantiu às mulheres a cidadania e a participação na produção do 

conhecimento científico. Marie Lavoisier registrou e publicou muitos dos experimentos feitos pela 
equipe de seu marido, Antoine Lavoisier, famoso pela frase “na natureza nada se cria, nada se perde, 
tudo se transforma”, conhecida como a lei de conservação da quantidade de matéria. 

 

Objetivo da Questão 
No campo da História, a questão 58 abordou dois itens programáticos: “Iluminismo: correntes filosóficas e 
experiências sociais” e “A crise do Antigo Regime europeu:  Liberalismo e revoluções burguesas”. Tendo 
como fundo a Revolução Francesa e a conquista dos Direitos do Homem e do Cidadão, a questão almejava 
destacar o papel das mulheres na construção do pensamento científico (e o silenciamento da historiografia 
sobre o tema) e estimular ponderações sobre a própria historicidade da Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão.  
 

Alternativa Correta: c 
A alternativa c é a correta, do ponto de vista histórico, por destacar uma informação fornecida pela 
ilustração (as mulheres participavam da construção do conhecimento científico).  As alternativas a, b e d são 
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incorretas por afirmar a não participação das mulheres na ciência do século XVIII, por ignorar a opção 
ideológica da Revolução Francesa e toda a violência que dela decorreu; e por afirmar que a Revolução 
Francesa teria garantido direito às mulheres.   
 

Desempenho dos candidatos 

 

 
Comentários Gerais 
A questão foi elaborada pelas bancas na expectativa de que teria um nível médio de dificuldade. A 
distribuição dos candidatos entre as cinco alternativas possíveis (considerando o Branco como uma 
alternativa) indica que a questão foi de média para difícil. Do ponto de vista histórico, é sintomático ignorar o 
papel feminino nas ciências (apesar da ilustração trazida pela questão) e imaginar que os direitos das 
mulheres tenham sido conquistados no século XVIII.  
 
 

Questão 59 (HIST + GEO) 
O pastor norte-americano Pat Robertson, dono do canal de comunicação Christian Broadcasting Network, 
afirmou que a tragédia provocada pelo terremoto no Haiti, em janeiro de 2010, foi decorrente do “pacto com 
o diabo” que setores da população haitiana teriam feito para que o país se tornasse independente. Nas 
palavras do Pastor, "Os haitianos estavam sob o jugo da França. Eles se uniram e fizeram um pacto com o 
diabo. Disseram: 'Serviremos a ti caso nos liberte da França'".  
 
(Adaptado de Haroldo Ceravolo Sereza, “Pastor americano atribui terremoto a 'pacto com o Diabo' e 
provoca protestos; país se libertou da França em 1804”. Uol notícias. 14/01/2010. Disponível em 
https://noticias.uol.com.br/ especiais/terremoto-haiti/ultnot/2010/01/14/ult9967u9.jhtm. Acessado em 
30/08/2017.) 
 
A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 
 
a) A independência do Haiti foi decisiva para que o Império Brasileiro, que projetava a construção de um 

Estado Nação reconhecido internacionalmente, reprimisse movimentos como a Revolta Malês, em 
Salvador (1835). 
 

b) A declaração do Pastor é pautada em preconceitos em relação às práticas religiosas dos 
afrodescendentes no Haiti. A conquista espiritual, parte dos projetos imperialistas, garantiu a 
eliminação de religiões consideradas pagãs nas Américas.  
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c) Colônia francesa nas Antilhas, Saint Domingue tornou-se responsável por 40% da produção mundial 

de cacau no século XVIII. A mão de obra empregada era majoritariamente escrava, com a exploração 
de africanos ou de seus descendentes.  
 

d) O processo de independência do Haiti foi apoiado por outras colônias, interrompendo o projeto 
imperialista europeu no Novo Mundo. Após 1804, os EUA conduzem as ações imperialistas na 
América, tornando-se a principal referência cultural no continente. 

 

Objetivo da Questão 
No campo da História, a questão 59 foi elaborada a partir de dois itens programáticos: “A crise dos impérios 
coloniais, os processos de independência e a formação dos Estados Nações nas Américas” e 
“Multiculturalismo, transformações sociais, comportamentais e culturais no século XXI”. A questão utiliza o 
diálogo temporal, sendo o tempo passado representado pelo próprio contexto da independência do Haiti (e 
suas reverberações), e o tempo presente, pela declaração do pastor norte americano Pat Robertson, 
marcada por preconceitos colonialistas.  
 

Alternativa Correta: a 
A alternativa a é a correta, por relacionar a independência do Haiti às ações de repressão do Império 
Brasileiro contra resistências populares como, por exemplo, sua ação contra a Revolta Malês. O pano de 
fundo da questão está na compreensão da existência de um grande projeto de Estado Nação. As 
alternativas b, c e d estão incorretas por afirmar a eliminação de religiões consideradas pagãs nas 
Américas, por identificar o cacaou como sendo produção das Antilhas; e por afirmar que houve a 
interrupção do projeto imperialista europeu no Novo Mundo após 1804.  
 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A questão foi projetada pelas bancas elaboradoras como uma questão de grau médio de dificuldade. A 
baixa porcentagem de acertos e a dispersão das escolhas das alternativas indicam que a questão foi difícil 
para os candidatos. A dificuldade pode ser explicada por um desconhecimento acerca da Revolta do Haiti e 
seus reflexos no mundo atlântico dos séculos XVIII e XIX, acerca dos Projetos Imperialistas presentes no 
contexto ou mesmo um desconhecimento sobre a economia e sobre as produções caribenhas do período.   
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