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Leia o texto abaixo e responda a questão nº 1 

“No dia 26 de abril, pela manhã, os pilotos concretizaram a missão de massacrar Guernica e Durango com 
bombas incendiárias. A estratégia perdurou durante todo o mês de maio. Em 19 de junho de 1937, Bilbao cai. 
Os bascos insatisfeitos tiveram que partir para o norte dos Pirineus ou para o exílio”. 
(RICHARD, Lionel. Guernica, agonia de uma guerra. Le monde Diplomatique. Abril de 2007.) 
(http://diplo.org.br/2007-04,a1541.  

 
Questão nº 1 

Com base nos seus conhecimentos, aponte qual fato histórico pode ser relacionado o texto acima. (0,5) 

 
Observe a imagem abaixo e responda a questão nº 2 

 

 
 

Questão nº 2 

A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a 
participação dos Estados Unidos na 2ª Guerra Mundial (1939-1945). 

Indique contra quem o ‘Capitão América’ lutava na 2ª Guerra Mundial (1939-1945). (0,5) 
 

 

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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Leia o texto abaixo e responda a questão nº 3 

 “As medições mais recentes indicam níveis de radiação compatíveis com os de outras cidades. Não há mais riscos 
à saúde”, afirma a física Emico Okuno, da USP, especialista no assunto. Como os solos não estão mais 
contaminados, já dá para consumir sem medo os alimentos ali cultivados. É claro que isso não apaga o horror das 
bombas. Pelo menos um quarto da população das duas cidades morreu nas explosões, em agosto de 1945, no 
final da Segunda Guerra Mundial. Nas décadas seguintes, uma pesquisa feita pelo instituto nipo-americano 
Radiation Effects Research Foundation (Fundação de Pesquisa dos Efeitos da Radiação) revelou que a radiação 
fez aumentar a incidência de câncer entre os sobreviventes. Dos 50 mil sobreviventes estudados entre 1950 e 
1990, 176 morreram de leucemia. Desses casos, 89 (51%) foram causados pela radiação. Entre as pessoas que 
estavam a menos de 1 quilômetro do centro das explosões, as bombas foram responsáveis por 100% das mortes 
por leucemia.” 
 
Questão nº 3 

O texto acima fala dos efeitos da radiação das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki pelos EUA no final da 

2ª Guerra Mundial (1939-1945). 
Indique o objetivo dos Estados Unidos ao lançarem duas bombas nucleares no Japão no final da 2ª Guerra 

Mundial(1939-1945). (0,5) 
 

Leia o texto abaixo e responda a questão nº 4 
“Em 25 de junho de 1950, tropas da Coreia do Norte ultrapassaram o Paralelo 38, que delimitava a fronteira com 
a Coreia do Sul. Com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, quinze países enviaram tropas em defesa 
da Coreia do Sul, comandadas pelo general norte-americano Douglas MacArthur. Após três anos de 
combate, foi assinado um armistício em 27 de julho de 1953, mantendo a divisão entre as Coreias.” 
Adaptado de cpdoc.fgv.br. 
 

Questão nº 4 

Com base no texto e nos seus conhecimentos, relacione a Guerra da Coreia (1950-1953) com a Guerra Fria. 
(0,5) 

 
Questão nº 5 

O Muro de Berlim foi o grande símbolo da Guerra Fria, o qual dividia a capital da Alemanha em duas: Berlim 

Ocidental e Berlim Oriental, respectivamente sobre a influência capitalista e socialista. Com a crise no mundo 
soviético, o muro acabou sendo derrubado em 1989 pelo lado comunista. 

Faça uma pesquisa e compare como era a vida nessas duas cidades durante a Guerra Fria. (1,0) 
 

Observe o mapa abaixo e responda a questão nº 6 
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Questão nº 6 
O mapa acima demonstra a divisão política atual do continente africano. Essa divisão é muito parecida com 

aquela realizada na Conferência de Berlim (1884-1885), no início do imperialismo na África. 

Pesquise e indique um conflito na África que tenha ocorrido por rivalidade étnica, após a independência. (0,5) 
 

Questão nº 7 
As lutas sociais na América Latina mostram suas dificuldades econômicas e a falta de maior convivência com a 

democracia. Muitas questões continuam pendentes, e a desigualdade provoca injustiças e violência. Um dos casos 
mais emblemáticos foi a Revolução Cubana (1959) que retirou Fulgência Batista do poder. 

Explique uma causa para a Revolução Cubana (1959). (0,5) 

 
Leia o texto abaixo e responda a questão nº 8 

“Os três primeiros anos da década de 1970 constituíram-se num dos momentos mais significativos na história do 
Chile contemporâneo. As atenções de boa parte do mundo voltaram se para aquele país que, com a ascensão de 
Salvador Allende à presidência da República, passava a viver uma situação inédita. Pela primeira vez na História 
um presidente declaradamente marxista chegava ao poder através de eleições gerais e livres e propunha 
implantar o socialismo como resultado da aplicação de seu programa eleitoral.” 
AGGIO, Alberto. Democracia e Socialismo; a experiência chilena. São Paulo: Editora da Universidade Estadual 
Paulista, 1993, p.15. 

 
Questão nº 8 

O texto acima fala das transformações na sociedade chilena com a eleição de Salvador Allende da Unidade 

Popular ao governo do Chile que ficou conhecida como ‘a via chilena para o socialismo’. 
Indique duas medidas do governo Salvador Allende (1970-1973). (0,5) 

 
Leia o texto abaixo e responda a questão nº 9 

“Visto que, de fato, a Constituição de 1946 estabeleceu normas e medidas para a instalação de uma estrutura 

democrática no país, dando ensejo a uma abertura do processo político nos dezoito anos subseqüentes, ao 
observador mais descuidado a redemocratização pode parecer mais radical do que na realidade o foi.”  

SOUZA, Maria do Carmo Campello de. Estado e Partidos políticos no Brasil (1930-1964). São Paulo: Alfa-Omega, 
1976, p. 105. 

 

Questão nº 9 
De acordo com o texto acima e com os seus conhecimentos, indique duas características da constituição de1946 

e estabeleça uma diferença com a constituição atual (constituição cidadã de 1988). (1,0) 
 

Observe a imagem abaixo e responda a questão nº 10 
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Questão nº 10 
Tendo subido ao poder de Estado em outubro de 1930, Getúlio Vargas aí permaneceria como chefe de um 

governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto e depois ditador, por um período de quinze anos. 

Retornando à presidência pelo voto popular em 1950, não completaria, entretanto, seu mandato, devido a seu 
suicídio em 1954. 

Explique a postura do governo Getúlio Vargas (1951-1954) em relação à exploração do petróleo brasileiro. (0,5) 
 

Questão nº 11 
O Governo de Juscelino Kubitschek sintetizou seu projeto desenvolvimentista num conjunto de projetos que ficou 

conhecido como “Plano de Metas”, que definia as prioridades de governo e os estágios de atraso social e 

econômico que deveriam ser superados pela nova política, sobretudo a partir da estratégia econômica da 
substituição de importações. 

Indique uma diferença entre a política econômica do governo Getúlio Vargas (1951-1954) e a do governo 
Juscelino Kubitschek (1956-1961). (1,0) 

 

Observe a imagem abaixo e responda a questão nº 12 
 

 
 

Questão nº 12 
O jornal ‘Última Hora’ demonstra a participação das classes populares no Comício da Central do Brasil no dia 13 

de março de 1964. O principal tema do discurso do presidente João Goulart, era as reformas de base que tinha 
um grande apoio das Ligas Camponesas e do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT). 

Cite duas reformas de base proposta pelo presidente João Goulart. (0,4) 

 
Leia o texto abaixo e responda a questão nº 13 

“Há soldados armados, amados ou não, 
Quase todos perdidos de armas na mão, 

Nos quartéis lhes ensinam antigas lições, 

De morrer pela pátria e viver sem razão. 
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Nas escolas, nas ruas, campo, construções, 
Somos todos soldados, armados ou não, 

Caminhando e cantando e seguindo a canção, 

Somos todos iguais braços dados ou não, 
Vem, vamos embora que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora não espera acontecer.” 
(Geraldo Vandré, Pra não dizer que não falei de flores, 1968) 

 
Questão nº 13 

A música do Geraldo Vandré é marcada na história como uma referência à resistência aos militares no poder. 

Tivemos ao todo cinco presidentes militares e uma Junta Militar que governou por poucos meses. 
Faça uma pesquisa e indique pelo menos uma medida de cada governo militar durante a ditadura. (1,0) 

 
Observe a imagem abaixo e responda a questão nº 14 

 

 
 
Questão nº 14 

A imagem acima é o deputado Ulysses Guimarães segurando a nova constituição do Brasil de 1988, conhecida 
como a ‘Constituição Cidadã’. Essa carta constitucional é muito importante porque foi a primeira constituição após 

o período da ditadura e  atualmente rege as normas políticas no país. 

Cite três determinações da Constituição de 1988. (0,6) 
 

Leia o texto abaixo e responda a questão nº 15 
“No ano de 1994, durante a gestão do presidente Itamar Franco, de quem FHC era ministro da Fazenda, veio a 

público o Plano Real que teve, de fato, efeitos imediatos em conter a inflação e estabilizar os preços. Este êxito 

baseou-se em dois pontos-chave. Por um lado, o plano uniformizou todos os reajustes de preços, câmbio e 
salários, mediante a aplicação de um novo índice, a Unidade Real de Valor (URV). Por outro, criou uma nova 

moeda para o país, o Real, que foi artificialmente equiparada ao dólar, criando a paridade cambial. Isso 
significava dizer que, em todas as operações comerciais com o Exterior, um Real equivaleria a US$ 1.” 

(Sonia R. de Mendonça. A Industrialização Brasileira). 
 

Questão nº 15 

Explique o que consistiu as privatizações durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). Aponte 
um exemplo de privatização ocorrido durante esse governo. (1,0) 

 
 


