UFJF – MÓDULO I DO PISM – TRIÊNIO 2011-2013 – PROVA DE HISTÓRIA
PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA

Questão 1 – Observe o mapa abaixo:

O Império de Alexandre (334 a.C – 323 a.C)
Fonte: Disponível em: <http://www.historiadigital.org>. Acesso em: 5 nov. 2011.

Localizada ao norte da Grécia, a Macedônia era governada pelo rei Filipe II desde 356 a.C. Depois de organizar
um poderoso exército, Filipe conquistou territórios da Grécia. Seu sucessor e filho, Alexandre, derrotou os persas,
invadiu a Fenícia e dominou o Egito, inaugurando o período helenístico.
Sobre o período helenístico, atenda ao que se pede.
a) Analise uma característica cultural do período helenístico.

b) Analise uma diferença entre o modelo político da Grécia Clássica e o do período helenístico.

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 2 – A Utopia é uma das obras mais importantes da Época Moderna. Escrita por Thomas Morus, no início
do século XVI, esse livro descreve as modificações que se processavam na área rural da Inglaterra, no início dos
tempos modernos.
Leia o trecho abaixo que reproduz algumas passagens dessa obra e, em seguida, responda ao que se pede.
A nobreza e a lacaiada não são as únicas causas dos assaltos e dos roubos que vos deixam
desolados; há uma outra exclusivamente peculiar à vossa ilha.
- E qual é ela? – disse o cardeal.
- Os inumeráveis rebanhos de carneiros que cobrem hoje toda a Inglaterra. Estes animais tão dóceis
e tão sóbrios em qualquer outra parte, são entre vós de tal sorte vorazes e ferozes que devoram mesmo os
homens e despovoam os campos, as casas e as aldeias.
De fato, a todos os pontos do reino, onde se recolhe a lã mais fina e mais preciosa, acorrem em
disputa do terreno, os nobres, os ricos e até santos abades. Essa pobre gente não se satisfaz com as
rendas, benefícios e rendimentos de suas terras; não está satisfeita de viver no meio da ociosidade e dos
prazeres, às expensas do público e sem proveito para o Estado. Eles subtraem vastos tratos de terra da
agricultura e os convertem em pastagens; abatem as casas, as aldeias, deixando apenas o templo para
servir de estábulo para os carneiros. Transformam em desertos os lugares mais povoados e mais
cultivados.
Assim um avarento faminto fecha, num cercado, milhares de jeiras; enquanto que honestos
cultivadores são expulsos de suas casas, uns pela fraude, outros pela violência, os mais felizes por uma
série de vexações e de questiúnculas que os forçam a vender suas propriedades.
THOMAS MORUS, A Utopia.
MORUS, Thomas. A Utopia. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, s/d. p.44.

a) A que processo o autor se refere?

b) Analise duas implicações desse processo para a história da Inglaterra na Época Moderna, no que diz
respeito:
I - às transformações econômicas:

II - às transformações nas condições de trabalho:

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