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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em sua obra Tempos Interessantes, escrita após a chamada
Tetralogia das Eras, o historiador Eric J. Hobsbawn fez uma
incursão no gênero autobiográfico. A respeito de suas reflexões
sobre o papel desse gênero no trabalho do historiador, julgue os
itens a seguir.

61 Em sua autobiografia, Hobsbawn se ocupa em fazer um acerto
de contas com o passado, haja vista, que, devedor de uma
tradição devotada à construção de metanarrativas, a biografia
é gênero puramente de natureza confessional, um mero “acerto
de contas” com o passado.

62 Ao escrever a respeito de si próprio, Hobsbawn defende que a
autobiografia escrita por um intelectual é semelhante àquela
escrita por celebridades em geral, principalmente porque a
função desse tipo de obra é a exposição da vida íntima do autor
ao público em geral.

63 A obra Tempos Interessantes, de Hobsbawn, é um exemplo
de como o historiador pode fazer uso das memórias pessoais
como fonte de seu trabalho.

64 Hobsbawn, cuja obra se insere na tradição do marxismo,
defende que o uso do gênero autobiográfico encontra
limitações em razão da confusão que faz entre fato e ficção.

Os historiadores não estão em absoluto de acordo quanto
ao nome das tribos selvagens que, no tempo do descobrimento,
habitavam entre o Cabapuana e o Rio Doce, mas sabe-se que, na
época em que o Rei Dom João III repartiu o litoral do Brasil, ele
doou a Província do Espírito Santo (1534) ao nobre português
Vasco Fernandes Coutinho. Os portugueses conseguiram,
inicialmente, muitas vitórias sobre os apavorados indígenas;
fundaram, perto da Baía do Espírito Santo, a cidade que se chama
Vila Velha; construíram um forte e plantaram cana-de-açúcar. Essa
situação favorável não foi, porém, duradoura.

Auguste de Saint-Hilaire. Viagem ao Espírito Santo e Rio Doce. Belo Horizonte:

Itatiaia; São Paulo: Universidade de São Paulo, 1974, p. 7 (com adaptações).

Acerca dessas relações iniciais entre portugueses e índios e dos
primeiros anos da colonização portuguesa no Espírito Santo, julgue
os itens seguintes.

65 Na capitania do Espírito Santo, a resistência indígena provocou
o fracasso das primeiras iniciativas portuguesas, o que obrigou
diversos colonos a deixar a capitania.

66 A capitania do Espírito Santo foi entregue para Vasco
Fernandes Coutinho que, anteriormente, havia se destacado
pelos serviços prestados à Coroa portuguesa no Oriente.

67 Na exploração do Oriente, os portugueses, por meio da
diplomacia e do contato pacífico, sem a utilização de
estratégias agressivas, estabeleceram relações comerciais e
fundaram feitorias e cidades, fato que não se repetiu quando
entraram no contato com as sociedades do Novo Mundo. 

68 Na capitania do Espírito Santo, uma colônia voltada à
produção agrícola, desde cedo se instalaram engenhos de
cana-de-açúcar. Dada essa vocação agrícola, ao contrário do
que ocorrera em outros locais, proibiu-se o recebimento de
degredados na capitania.

Acerca dos impactos da expansão marítima europeia a partir do

século XV, julgue os itens subsequentes.

69 Com a chegada dos colonizadores europeus, parte da

população das Américas foi dizimada em razão de não possuir

imunidade contra diversas doenças até então desconhecidas no

novo continente.

70 Espanha e Portugal, ao contrário do que viriam a fazer outros

Estados europeus, criaram nas Américas colônias voltadas para

produção de alimentos para consumo local.

71 O mercado de escravos na África orientou-se para o

abastecimento de mão de obra para as colônias europeias no

Novo Mundo.

72 Após as viagens iniciais de Vasco da Gama, Portugal foi capaz

de constituir um império comercial ao largo do oceano Índico

e em partes da Índia.

A partir do século XVIII, os direitos do homem passaram a fazer

parte do debate político. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

73 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

originou-se do processo revolucionário francês e da escola de

pensamento conhecida como Iluminismo.

74 A abolição da escravidão nos EUA foi expressa pela primeira

vez na Bill of Rights, publicada em 1791.

75 Apesar de assegurar as liberdades individuais, a Declaração

dos Direitos do Homem e do Cidadão não foi, por si só, capaz

de impedir o surgimento do processo revolucionário conhecido

como Terror.

76 De acordo com a Declaração de Independência dos Estados

Unidos da América (EUA), um dos textos políticos fundadores

da ideia de direitos do homem, todos os homens são criados

iguais.

De acordo com Claude Jessua, em Capitalismo, o início do

capitalismo, tal como o entendido hoje em dia, deu-se a partir da

Idade Média, ainda que a sociedade medieval nem de longe

constituísse uma civilização homogênea. A partir dessa informação,

julgue os itens a seguir.

77 A passagem do feudalismo para o capitalismo caracterizou-se,

entre outros aspectos, pela expansão monetária, estimulada

pela importação de metais preciosos das Américas.

78 China e Estados islâmicos não se tornaram capitalistas porque

nunca desenvolveram inovações tecnológicas significativas, tal

como ocorreu na Europa.

79 A expansão comercial das cidades italianas, na baixa Idade

Média, levou ao desenvolvimento de novas instituições

jurídicas que visavam, por exemplo, superar as proibições

religiosas em relação à cobrança de juros.
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Acerca dos movimentos de expansão imperialista ocidental em

direção à África e à Ásia, julgue os itens subsequentes.

80 Na virada do século XIX para o XX, EUA e Espanha

estiveram em guerra, que resultou na perda das colônias

espanholas no Extremo Oriente.

81 Na Ásia, a primeira contestação ao poder europeu resultou na

vitória da China sobre a Rússia, em 1905. Em razão disso, teve

início, na Rússia, um processo revolucionário que levou, de

imediato, à emergência do socialismo.

82 A expansão dos impérios atinge seu auge com o Congresso de

Berlim em 1885, quando toda a África, sem exceção, cai em

mãos dos estados europeus.

83 Ainda hoje, grande parte das fronteiras políticas dos países

africanos permanece como estabelecido pelos países

imperialistas europeus em fins do século XIX.

A Justiça do Trabalho, que declaro instalada neste

histórico primeiro de maio, tem essa missão. Cumpre-lhe defender

de todos os perigos nossa modelar legislação social-trabalhista,

aprimorá-la pela jurisprudência coerente e pela retidão e firmeza

das sentenças. Da nova magistratura outra coisa não esperam

governos, empregados e empregadores.

Discurso de Getúlio Vargas, 1.º de maio de 1941.

Acerca do processo de conquistas dos direitos dos trabalhadores

brasileiros, julgue os próximos itens.

84 A edição, em 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho,

documento que reunia todas as normas trabalhistas produzidas

até então, causou intensos debates entre governo e deputados,

resultando na elaboração da Constituição de 1937, também

conhecida como Polaca, em razão de sua natureza democrática.

85 Fundada no princípio de proteção aos trabalhadores, a

legislação trabalhista de Vargas permitiu a greve de

trabalhadores, bem como a livre organização dos sindicatos.

86 A preocupação com os trabalhadores remonta aos momentos

iniciais do governo de Vargas, que, logo após assumir o poder,

em 1930, criou um ministério dedicado a cuidar das questões

trabalhistas.

87 Paralelamente ao que foi feito em relação às questões

trabalhistas durante a década de 30 do século XX, o Governo

Vargas ampliou o acesso à previdência social, que passou a

englobar novas categorias profissionais.

A revolução francesa representa um momento fundador

essencial, não apenas da história da França, mas da humanidade. Os

contemporâneos pressentiram isso, e inventaram desde o princípio

o conceito de antigo regime para exprimir a cesura irreversível entre

um antes sem volta e um depois.

Michel Vovelle. A Revolução Francesa: 1789-1799.

São Paulo: Unesp, 2012, p. 1 (com adaptações).

A respeito das causas que deram origem à Revolução Francesa, cuja

importância é ressaltada por Michel Vovelle, julgue os itens que se

seguem.

88 A nobreza francesa se revoltou em razão das tentativas do rei

de aumentar o seu poder, seja por meio da tributação única,

seja pela edição de um código civil, que unificava a aplicação

das leis para todos os súditos franceses.

89 A década anterior à Revolução Francesa foi marcada por

colheitas excepcionalmente produtivas, que ocasionou queda

dos preços dos produtos agrícolas e, consequentemente,

deflação, que afetou o restante da economia da França.

90 O sistema de tributação do antigo regime não era uniforme,

sendo camponeses e plebeus os mais tributados, enquanto

nobreza e clero recebiam imunidades e isenções.

91 O antigo regime foi, em parte, responsável por enormes gastos

militares, como no caso do auxílio dado aos colonos

norte-americanos em sua guerra de independência contra a

Inglaterra.

Nos primeiros dias de janeiro de 1945, sob a pressão do

exército vermelho, já nas proximidades, os alemães desocuparam

às pressas a bacia mineira silesiana. Todavia, em outros lugares, e

em análogas condições, não hesitaram em destruir com fogo ou com

as armas o Lager, campo de concentração ou de extermínio,

juntamente com os seus ocupantes; no distrito de Auschwitz agiram

de maneira diversa: ordens superiores impunham a “recuperação”,

a qualquer preço, de todos os homens aptos para o trabalho.

Primo Levi. A trégua. São Paulo: Companhia das

Letras, 2010, p. 9 (com adaptações).

Com relação ao assunto tratado no texto acima, julgue os itens a

seguir.

92 O holocausto foi responsável pelo surgimento da ideia de que

os crimes contra a humanidade, uma das acusações contra os

nazistas no tribunal de Nuremberg, devem ser julgados e

punidos.

93 Os nazistas planejaram eliminar a maioria da população eslava

do Leste Europeu.

94 Para os campos de concentração ou de extermínio eram

enviados, além de judeus, outros grupos sociais, incluindo-se

testemunhas de Jeová, homossexuais ou comunistas.
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Acerca do Império Brasileiro, julgue os itens subsequentes.

95 A atividade agrícola, base da economia brasileira à época da
escravidão, inibia o surgimento de indústrias ou ferrovias, que
só apareceriam no cenário brasileiro a partir da República.

96 Apesar das revoltas regionais que marcaram os primeiros anos
do Império, a integridade do território é uma dos aspectos
marcantes do Império Brasileiro, mesmo com a independência
da província Cisplatina, atual Uruguai.

97 A despeito do caráter elitista das instituições brasileiras
durante o Império, as reformas políticas levadas a cabo nesse
período ampliaram gradativamente o número de eleitores e
eliminaram as fraudes e os vícios que viriam a ocorrer na
Primeira República.

98 A escravidão, no que se refere à mão de obra, marcou esse
período, o que pode ser verificado pela proibição à importação
de trabalhadores por meio da imigração.

Julgue os itens a seguir, no que se refere à participação do Brasil
nas duas grandes guerras mundiais do século XX e ao contexto
histórico do país nos dois eventos em questão.

99 Durante a Segunda Guerra Mundial, o país vivia sob o regime
ditatorial do Estado Novo.

100 Os conflitos da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria,
apesar de terem ocorrido em territórios geograficamente
distantes do Brasil, geraram impactos significativos na
economia brasileira da época.

101 A presidência do Brasil, durante a maior parte da Primeira
Guerra Mundial, foi ocupada por Wenceslau Braz, considerado
o último representante da política conhecida por
"Café-com-Leite".

102 As tropas do Brasil, na Segunda Guerra Mundial, eram
denominadas de Força Expedicionária Brasileira (FEB).

103 Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra mundial o Brasil
aliou-se, no início dos conflitos aos países que
combateram a Alemanha.

104 Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, o Brasil
enviou tropas que travaram combates contra os alemães. As
batalhas do Somme e a de Monte Castelo foram as mais
importantes das que contaram com a presença das forças
brasileiras.

As formas da organização totalitária, em contraposição
com o seu conteúdo ideológico e os slogans de propaganda, são
completamente novas. Visam a dar às mentiras propagandísticas do
movimento — tecidas em torno de uma ficção central, como a
conspiração dos judeus, dos trotskistas, das trezentas famílias etc.
— a realidade operante e a construir, mesmo em circunstâncias não
totalitárias, uma sociedade cujos membros ajam e reajam segundo
as regras de um mundo fictício.

(…)
O movimento totalitário realmente leva a sério a sua

propaganda e essa seriedade se expressa muito mais
assustadoramente na organização de seus adeptos do que na
liquidação dos seus oponentes. A organização e a propaganda, e
não o terror e a propaganda, são duas faces da mesma moeda.

Hannah Arendt. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia
das Letras, 1989, p.  413-4 (com adaptações).

A partir das ideias do texto acima, julgue os itens de 105 a 108.

105 A conspiração dos judeus e a dos trotskistas, mencionadas no
texto, foram uma forma de ficção utilizada como propaganda
nos regimes nazista, na Alemanha, e stalinista, na União
Soviética.

106 Segundo a autora, práticas totalitárias são exclusivas de
regimes totalitários. 

107 A principal função da organização totalitária é construir uma
sociedade de acordo com o mundo ficcional da ideologia
totalitária.

108 O nacional-socialismo, organização totalitária que assumiu o
poder na Alemanha em 1933, era composto por segmentos
como SA, SS e Juventude Hitlerista.

Muitas guerras no século XX foram registradas pelo cinema, entre
elas, a do Vietnã, no período de 1964 a 1973, quando houve a
participação dos EUA no conflito. Acerca da produção
cinematográfica da Guerra do Vietnã, julgue os itens a seguir.

109 Apesar de a Guerra do Vietnã ser tratada no cinema como um
fracasso da política externa dos EUA, o país não sofreu uma
derrota, pois conseguiu alcançar o objetivo de impedir o
avanço do comunismo no mundo.

110 A Guerra do Vietnã estava relacionada à Guerra Fria, sendo a
intervenção militar estadunidense uma tentativa de não permitir
a propagação do comunismo no sudeste asiático.

Acerca do contexto atual e da história dos países islâmicos, julgue
os itens seguintes.

111 Os mais numerosos grupos islâmicos entre os árabes são os
sunitas e os curdos.

112 Após a Revolução Islâmica de 1979, o Irã abandonou o regime
monárquico do Xá Reza Pahlevi e tornou-se uma República
Islâmica.

113 A maioria dos países islâmicos encontra-se no Oriente Médio,
sendo a Turquia o país árabe mais importante.

114 Gamal Abdel Nasser foi um importante líder egípcio que
combateu o pan-arabismo e defendeu uma sociedade árabe
religiosamente mais rígida.

115 Após o regime do ditador Saddam Hussein, o Iraque tornou-se
uma democracia.

116 O Império Otomano foi desmembrado após a Primeira Guerra
Mundial, em 1920, pelo Tratado de Sèvres, dando origem a
países como Síria, Líbano e Palestina; além disso, regiões
como a de Esmirna passaram a ser controladas pela Grécia.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos regimes autoritários
sul-americanos entre os anos 1960 e 1980.

117 Após as eleições de 1973, o general Augusto Pinochet assumiu
o poder no Chile, ficando no cargo até o término de seu
mandato em 1980.

118 O atual presidente do Uruguai, José Mujica, eleito para o cargo
em março de 2010, desempenhou um importante papel durante
o regime ditatorial em seu país, enfrentando diretamente os
Tupamaros, grupo paramilitar de extrema-direita.

119 Entre os regimes mais cruéis daqueles que se instalaram na
América do Sul esteve o da ditadura militar na Argentina, que
durou de 1976 a 1983 e, estima-se, tenha causado a morte de
aproximadamente 30 mil civis.

120 O golpe de Estado que destituiu o governo de João Goulart, em
1964, estava envolvido pelo contexto internacional da Guerra
Fria.
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