
UFJF  –  MÓDULO III DO PISM – TRIÊNIO 2013-2015  –  PROVA DE HISTÓRIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, S Ó SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU P RETA. 

Proibido escrever na prova informações como: apelid os, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato. 
 
3 
 
 

 
 

Questão 1: 

Leia os textos abaixo e, em seguida, responda às questões: 

 

 

“(...) os 23 anos entre a chamada “Marcha sobre Roma” de Mussolini e o auge do sucesso do Eixo na 

Segunda Guerra Mundial viram uma retirada acelerada e cada vez mais catastrófica das instituições 

políticas liberais”  

 

(HOBSBAWM, Eric. “A queda do liberalismo”. In: A Era dos Extremos, p.115) 

 

 

 

“A complexidade dos problemas morais e materiais inerentes à vida moderna alargou o poder de ação 

do Estado, obrigando-o a intervir mais diretamente, como órgão de coordenação e direção, nos diversos 

setores da atividade econômica e social”  

 

(Getúlio Vargas, Discurso, 1938, vol.3, p.135-136). 

 

 

A Era Vargas é associada ao contexto marcado por aquilo que Eric Hobsbawm chamou de “retirada acelerada e 

cada vez mais catastrófica das instituições políticas liberais”. 

 

Cite e explique DUAS políticas da Era Vargas que se relacionam com a “queda do liberalismo”. 

 

O candidato deverá ser capaz de citar e analisar du as políticas da Era Vargas que se 

relacionam com a “queda do Liberalismo”, dentre out ras: 

- criação de estatais; 

- proibição de partidos de oposição; 

- censura aos meios de comunicação; 

- organização do Departamento de Imprensa e Propaga nda (DIP); 

- organização do Estado Novo; 

- as Constituições de 1934 e 1937; 

- Nacionalismo; 

- Consolidação das Leis de Trabalho (CLT); 

- criação da Companhia Siderúrgica Nacional. 

 

Obs. VALOR DE CADA ITEM: 2,5 pontos. 
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Questão 2: 

Leia as informações a seguir: 

 

 

“A isolada Coreia do Norte comemorou o 70º aniversário do Partido dos Trabalhadores neste 

sábado (10) com uma massiva parada militar observada pelo líder Kim Jong-Un, que disse 

que seu país está pronto para lutar em qualquer guerra travada pelos Estados Unidos”. 

Fonte: G1 - 10 de outubro de 2015 

 

Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/10/coreia-do-norte-diz-que-esta-pronta-para-guerra-contra-

eua.html.Acesso em: 10, outubro, 2015. 

 

 

As ameaças e as tensões aumentaram na península da Coreia nos últimos anos. Um dos receios é que essas 

tensões desemboquem em uma outra guerra sangrenta, tal como a iniciada no princípio da década de 1950, que 

deixou mais de 1 milhão de mortos. De acordo com essas informações e seus conhecimentos responda:  

 

a) Relacione a Guerra da Coréia ocorrida entre os anos de 1950-1953 com o contexto geopolítico da época: 

(VALOR: 3 pontos) 

b) Analise o significado do fim da Guerra da Coréia, em 1953, e suas consequências para os dias atuais. 

(VALOR: 2 pontos)  

 

 

 

O candidato deverá ser capaz de relacionar a guerra  da Coréia com: o contexto pós II 

Guerra, mais especificamente, a Guerra Fria; o conf lito pela hegemonia entre EUA e 

URSS e a divisão do país em duas áreas de influênci a (Coréia do Sul capitalista e Coréia 

do Norte socialista). Também deverá demonstrar conh ecimento sobre a situação dos 

dois países hoje e a manutenção de um clima de tens ão, provocado especialmente pelo 

governo autoritário da Coréia do Norte. 
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Questão 3: 

Leia o trecho a seguir: 

 

 

“Quando tudo permite imaginar que se tornou possível a criação de um mundo veraz, o que é 

imposto aos espíritos é um mundo de fabulações, que se aproveita do alargamento de todos os contextos 

para consagrar um discurso único. Seus fundamentos são a informação e o seu império, que encontram 

alicerce na produção de imagens e do imaginário, e se põem ao serviço do império do dinheiro, fundado 

este na economização e na monetarização da vida social e da vida pessoal. 

De fato, se desejamos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e 

não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de 

pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização como 

fábula; o segundo seria o mundo tal como ele é: a globalização como perversidade; e o terceiro, o mundo 

como ele pode ser: uma outra globalização”. 

 

Fonte: SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora 

Record, 2001, p. 17-18.  

 

 

A partir do trecho de Milton Santos, atenda ao que se pede: 

 

a) Cite e analise DUAS características da globalização de acordo com o contexto político-econômico 

internacional no início dos anos 1990. (VALOR: 3 pontos)  

O candidato deverá ser capaz de citar e analisar ca racterísticas, tais como: o contexto 

do Pó-s Guerra-Fria; o desenvolvimento de novas tec nologias; a maior velocidade de 

circulação de informações, mercadorias e pessoas; a  maior atuação de grupos 

multinacionais; a formação de blocos econômicos; a expansão do ideário neo-liberal, 

entre outros.  

 

b) Indique e analise UM problema econômico-social decorrente da globalização: (VALOR: 2 pontos)  

O candidato deverá ser capaz de citar e analisar qu estões tais como: o desemprego 

gerado pelo avanço da mecanização; a terceirização da mão-de-obra; o aumento da 

desigualdade social entre países e indivíduos exclu ídos do processo de globalização, 

entre outros. 
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Questão 4: 

Observe o texto e as charges abaixo e, em seguida, responda às questões propostas: 

 

 

“Com apoio de um diligente conjunto de consultores e assessores, e de colaboradores voluntários, nós, 

conselheiros da Comissão [Nacional da Verdade], por designação presidencial, dedicamo-nos à busca 

de um grande volume de documentos, tomamos centenas de depoimentos, realizamos audiências 

públicas por todo o território nacional, dialogamos intensamente com a sociedade, buscando fazer de 

nossa missão fator de mobilização da sociedade brasileira na defesa e na promoção dos direitos 

humanos” (Trecho do Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014, p.15). 

 

 

 

 
http://blogdotarso.com/tag/comissao-da-verdade/page/2/ 

 

 
https://blogdoces.wordpress.com/tag/direitos-humanos/ 
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a) Com suas próprias palavras disserte de que maneira a Comissão Nacional da Verdade pode contribuir 

para a defesa e a promoção dos direitos humanos, conforme destacado no trecho acima:  

(VALOR: 2,5 pontos)  

O candidato deverá ser capaz de citar e identificar : as funções da CNV, os períodos 

históricos investigados, particularmente, o período  da Ditadura Civil-Militar; além disso, 

o candidato deverá ser capaz de relacionar o trabal ho da CNV com a temática dos 

direitos humanos. 

 

 

 

b) Analise de que maneira as duas charges se relacionam com os objetivos da Comissão Nacional da 

Verdade: (VALOR: 2,5 pontos)  

O candidato deverá ser capaz de identificar as char ges, relacionando-as com o papel dos 

militares na liberação dos arquivos e depoimentos c olhidos pela comissão. Além disso, 

O candidato deverá ser capaz de relacionar as charg es com a viloência cometida e 

ocultada pelos arquivos sigilosos.  

 
 


