Vestibular UFRGS 2013
Resolução da Prova de História
Comentário Geral:
A prova de História da UFRGS de 2013 foi muito bem elaborada. Além de bem
distribuídas, as questões de Geral e Brasil, como de praxe apareceram questões
cobrando História do Rio Grande do Sul e História da América. Com questões
envolvendo os conteúdos essenciais de História que são trabalhados no Ensino Médio,
e um bom nível de dificuldade, a prova favoreceu os alunos que se prepararam
devidamente para o concurso vestibular.

01. Alternativa (B)
O Código de Hamurábi consagrou a figura do imperador, que na Mesopotâmia
era um representante dos deuses, porém exerceu o poder de chefe de estado com
vigor e autoridade.

02. Alternativa (C)
A questão refere-se a pontos fundamentais do período republicano da antiga
Roma. Otávio marcou a transição república-império na Roma antiga, concentrando
poderes e títulos (Augusto, Imperador, Príncipe). Caio Mário representou o Partido
Popular favorecendo a participação militar dos plebeus, um dos fatores que provocou
o confronto com Cornélio Sila do Partido Aristocrático. Tibério Graco propôs a Lei
Semprônia (Reforma Agrária), que desagradou os grandes proprietários e levou ao seu
assassinato.

03. Alternativa (B)
A fidelidade era a base sobre a qual se firmava os laços feudais, e neles ficam
estabelecidos os direitos e obrigações de suseranos e vassalos. Seguia a hierarquia da
nobreza, cujos títulos têm origem nas províncias do Império Carolíngio.
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04. Alternativa (C)
A afirmação I está correta, pois Portugal, embora tivesse uma população
diminuta, teve um processo constante de emigração nos diversos confins do seu
império. A afirmação II também está correta, pois o tráfico internacional de escravos
envolveu as principais Metrópoles da época, como Espanha, Portugal, Inglaterra,
França e Holanda. A afirmativa III está incorreta, pois a colonização do Brasil baseia-se
no conceito sócio-histórico de “colônia de exploração” e não o de “colônia de
povoamento”, conforme afirma a questão.

05. Alternativa (D)
Luis XIV representou o apogeu do absolutismo bourbônico, através da
concepção de Direito Divino, como a expressão mais perfeita da autoridade delegada
por Deus.

06. Alternativa (D)
A sociedade da mineração, surgida no século XVIII no Brasil Colônia,
diferenciou-se da sociedade açucareira, por permitir uma maior possibilidade de
ascensão social, gerando assim o surgimento de setores médios urbanos, e uma
sociedade mais heterogênea. A afirmativa II está incorreta pois a agricultura em larga
escala voltada para exportação é a marca da sociedade açucareira, na mineração a
agricultura voltava-se para o mercado interno.

07. Alternativa (E)
A incorporação da região missioneira pelos portugueses de fato representou um
crescimento demográfico significativo no Rio Grande de São Pedro; e a participação de
lideranças indígenas era natural naquele contexto em que essas populações foram
sendo absorvidas pelas forças portuguesas ou espanholas. Quanto à afirmação
primeira, embora a campanha militar tenha sido coordenada desde a metrópole, não
teve a participação de oficiais de alto escalão vindos da metrópole.
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08. Alternativa (C)
Através do Congresso de Viena, as grandes potências da época (Inglaterra,
Áustria, Rússia e Prússia) garantiram a si ganhos territoriais, o que não foi concedido a
Portugal e Espanha, países que não tinham força para tal. Por isso, a afirmativa III está
incorreta.

09. Alternativa (E)
A constituição de 1824 era confessional (união Estado/Igreja), não previa a
existência da figura do Primeiro Ministro e o voto era indireto, aberto e censitário. A
divisão de poderes apresentava além do Executivo, Legislativo e Judiciário, o Poder
Moderador. Poder de uso exclusivo e discricionário do Imperador que garantia seus
plenos poderes no Brasil monárquico.

10. Alternativa (D)
A afirmativa I está errada, pois, embora predominasse na pecuária o trabalho
livre, havia também o uso da mão de obra escrava.

11. Alternativa (A)
A afirmação I está correta. A afirmação II está incorreta, visto que, embora
Machado de Assis não fosse militante do movimento abolicionista, não se caracterizou
por condenar a causa abolicionista. A afirmação III está incorreta porque o “sistema
escravista” não foi tema recorrente nas obras do autor.

12. Alternativa (C)
A afirmativa I está correta. O coronel é uma figura de muito poder na política
da República Velha, tendo forte participação nas fraudes eleitores recorrentes nesse
período e controlando uma parcela da população através do clientelismo. A afirmativa
II também é verdadeira, pois os Estado com maior poder econômico acabam por se
impor em relação aos outros. É o caso de SP e MG, populosos e detentores das
principais plantações de café. A afirmativa III é incorreta, já que os governos
oligárquicos foram predominantes após o período da República da Espada (18891894).
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13. Alternativa (D)
Os versos de Ramiro Barcellos se referem aos “chimangos”, nomeação
pejorativa dada ao grupo que tinha como liderança Borges de Medeiros, ligado ao
Partido Republicano Rio-grandense. Borges estava há mais de 25 anos – em mandatos
não sequenciais - no poder do Estado do Rio Grande do Sul através de eleições
fraudulentas. Quando na eleição de 1923, ele é novamente reeleito, o grupo dos
Maragatos (liderados por Assis Brasil do Partido Libertador, o candidato da oposição)
se opõe e tem início a Revolução de 1923.

14. Alternativa (D)
A segunda afirmativa está errada, pois os países europeus, tanto os vencidos
quanto os vencedores, saíram bastante enfraquecidos após a Primeira Grande Guerra.
Com isso, a hegemonia mundial passou da Europa para os Estados Unidos.

15. Alternativa (A)
A Coluna Prestes foi a maior marcha de guerrilha do mundo em extensão
percorrida. Foram cerca de 24.000 Km percorridos e 53 combates contra as forças
legalistas e das oligarquias. Os objetivos e propostas limitadas do movimento,
centradas em reformas políticas superficiais, não foi capaz de mobilizar grandes
contingentes populacionais, grupos operários ou mesmo militares. Prestes contou com
cerca de 1000 combatentes e optou por marchar ao longo do interior do Brasil,
evitando um confronto longo e direto com seus adversários.
16. Alternativa (C)
A afirmação I está incorreta, pois, a despeito da participação das oligarquias
dissidentes do sul no movimento de 1930, a União não era controla pelos Estados da
região norte e, sim, por Minas Gerais e São Paulo, ambos da região sudeste. A
afirmação II está incorreta porque os “militares de alto escalão” não compunham a
maioria do movimento. Além disso, os grupos do exército que mais participaram da
revolução foram os da baixa oficialidade, como, por exemplo, os tenentes. A afirmação
III está correta.

4

17. Alternativa (E)
Em 1943, Getúlio Vargas aprova a Consolidação das Leis Trabalhistas.
Basicamente a CLT organiza e racionaliza aqueles direitos que haviam sido
conquistados pelos trabalhadores desde o Governo Provisório de Vargas até o Estado
Novo. Além disso, na CLT aparecem alguns direitos trabalhistas ainda inéditos. Essa
legislação dá maior segurança aos trabalhadores em disputas judiciais travadas com os
seus empregadores.

18. Alternativa (C)
A questão explora aspectos que marcaram a II Guerra Mundial e seus
desdobramentos. A afirmação I se refere, por exemplo, à perseguição aos judeus e aos
campos de extermínio instalados pelos nazistas na Alemanha e países ocupados, como
a Polônia. A guerra completa o processo de decadência dos países europeus e reforça
a condição de potência hegemônica dos EUA no mundo capitalista. Ao final do conflito
já se esboçava o confronto político-ideológico entre os EUA e a URSS, que ficou
conhecido como Guerra Fria.

19. Alternativa (B)
Ao longo da década de 1960, cresceram os atritos entre o Partido Comunista
Chinês e o Partido Comunista da URSS. Os dois países socialistas começaram a se
diferenciar, e acabaram por romper relações diplomáticas. Os EUA, a partir de então,
aproximaram-se da China, e apoiaram seu ingresso na ONU, procurando acentuar o
distanciamento entre as duas potências comunistas. Por isso, a primeira afirmativa é
Falsa.
20. Alternativa (E)
A eleição de Salvador Allende foi, de fato, resultado de uma aliança das
forças políticas populares e progressistas e promoveu uma política de reformas sociais
e econômicas de caráter nacionalista que desagradavam os EUA e setores
conservadores da elite chilena. O golpe liderado por Pinochet instalou no país uma das
ditaduras mais violentas que a América Latina viveu nesse período.
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21. Alternativa (A)
A L.O.P. impôs a volta do pluripartidarismo que acabara com o AI-2. Do MDB,
surgiu o PMDB, PDT, PT, PTB e o PP, portanto dividindo a oposição, por outro lado, a
ARENA terá continuidade com o PDS.

22. Alternativa (D)
Um dos fatores que contribuíram para o colapso do comunismo foi o
crescimento dos movimentos separatistas entre as repúblicas que formavam a URSS e
que passaram a se constituir como Estados independentes depois da sua
desintegração. Na verdade, as reformas econômicas (perestroika) e políticas (glasnost)
propostas por Gorbachev, que nem chegaram a ser implementadas, tinham por
objetivo reformar o sistema que já mostrava sinais de esgotamento.

23. Alternativa (A)
A adoção da receita neoliberal em grande parte da América Latina e
especificamente na Argentina trouxeram, no primeiro momento, o controle da inflação
e aparente progresso, com a privatização dos setores estratégicos da economia. A
justificativa dada é de que a diminuição do Estado e a abertura da economia traria
mais competitividade e desenvolvimento. Porém o que acabou acontecendo – como
coloca corretamente a afirmativa “A” – foi a desindustrialização, a perda de
competitividade e um grande desemprego.

24. Alternativa (B)
A charge utilizada na questão refere-se claramente à crise econômica que vem
assolando os países da União Européia nos últimos anos, entre eles Portugal, Espanha,
e principalmente a Grécia. Entre as idéias para resolver os problemas desses países,
existe a proposta de saída da Grécia da Zona do Euro, o que fica evidente na charge em
que Zeus (maior deus grego) é chutado do Monte Olimpo por representantes do FMI,
da Zona do Euro e dos bancos.
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25. Alternativa (E)
A Guerra Civil norte-americana deu-se entre os estados do norte (União), com
economia industrial, e os estados do Sul, os chamados Confederados, onde
predominava o latifúndio escravista. Ao olharmos o mapa eleitoral de 2012, notamos
que o candidato republicano fez a maioria dos votos em diversos estados do Sul, dos
quais alguns faziam parte dos Estados Confederados, como corretamente coloca a
afirmativa II. Na afirmativa III, corretamente aparece o candidato democrata
conquistando a maioria dos votos dos estados do norte, ou seja, aqueles que
compunham a União. Por outro lado a afirmativa I está incorreta, pois as eleições
presidenciais norte-americanas sempre foram indiretas, através da escolha de
delegados que compõem o colégio eleitoral, responsável por eleger o presidente.
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