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1.  

 
 

 

Considerando a imagem:  

a) identifique a causa da tensão entre as duas superpotências da época e explique suas 

consequências para o sistema político mundial do período;  

b) cite uma ação tomada pelo governo americano ou soviético que levou à crise em Cuba em 

1962.  
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2. 

 
 

 

a) Cite dois tipos de ações que caracterizavam a estratégia de não-violência utilizada por 

Gandhi no processo de luta pela independência da Índia. 

b) Identifique dois fatores relacionados ao contexto da política internacional do período 

imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial que favoreceram a emergência de 

movimentos de independência das colônias europeias na Ásia. 

 

 

3. 

saibam: Que a África do Sul pertence a todos os que nela vivem, negros e brancos, e que 

nenhum governo é legitimo se não se basear na vontade do povo. Que o nosso povo foi 

espoliado do seu direito à terra em que nasceu, da liberdade e da paz por um governo baseado 

na injustiça e na  

A Carta da Liberdade  Programa do Povo Sul - Africano. Apud. Pereira, Francisco José. 
Apartheid: o Horror Branco na África do Sul. São Paulo, Brasiliense. Coleção Tudo é História, 

1985, p. 67.  



 
 

 
 

 

História 
William Gabriel e 

Renato Pellizzari  

(Karenn Correa) 

21.12.2016 

 

Aprovada em 25 de junho de 1955, a Carta da Liberdade tornou-se o programa de luta dos sul-

africanos contra o apartheid.  

Com base nessa afirmativa:  

a) exemplifique a política social do regime de apartheid, em relação aos negros;  

b) mencione o mais importante líder da luta contra o apartheid e ex-presidente da África do 

Sul.  

 

 

4. Leia atentamente as notícias abaixo.  

Em 10 de abril de 1964, um dia após a decretação do Ato Institucional, o governo brasileiro 

nos termos do Art. 10 do Ato Institucional, de 9 de abril de 1964, suspender, pelo prazo de dez 

anos, os direitos políticos dos seguintes cidadãos: 1  Luiz Carlos Prestes; 2  João Belchior 

Marques Goulart; 3  Jânio da Silva Quadros; 4  Miguel Arraes de Alencar; 5  Darcy Ribeiro; 

 

(O Cruzeiro, 2 de maio de 1964 Apud Nosso Século. v. 5. 1960-1980. São Paulo: Abril Cultural, 
1980, p. 85)  

 

-feira (16), em Brasília, a Comissão Nacional da 

Verdade. (...) Ao instalar a comissão, a presidenta Dilma destacou que o Brasil precisa 

conhecer a totalidade de sua história e disse que as investigações não serão movidas pelo ódio 

ou revanchismo. "A ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latente 

 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/05/16/instalada-a-comissao-nacional-da-
verdade - (Portal Brasil, 16/05/2012)  

 

a) Caracterize o contexto político brasileiro da época do Ato Institucional e indique uma razão 

alegada pelo governo para a suspensão dos direitos políticos.  

b) Cite um motivo para a criação da Comissão Nacional da Verdade, relacionando-o às duas 

notícias.  

 

 

 

  



 
 

 
 

 

História 
William Gabriel e 

Renato Pellizzari  

(Karenn Correa) 

21.12.2016 

5.  

 
A década de 1980 foi marcante no processo de luta pelo fim da ditadura militar e pela 

redemocratização do Brasil. 

a) Indique dois marcos institucionais expressivos da retomada das liberdades democráticas no 

Brasil dos anos 80. 

b) Cite dois movimentos sociais, hoje reconhecidos nacionalmente, surgidos no mesmo 

período. 
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Gabarito   
 

1. a) O candidato deverá mencionar que após a Segunda Grande Guerra a tensão entre 

americanos e soviéticos estava relacionada ao crescente arsenal atômico mantido pelos 

dois países. Como mostra a charge, americanos e soviéticos ameaçavam-se com 

ataques maciços de bombas de hidrogênio que poderiam ser acionadas em escala 

global e levariam a destruição de ambos os países. A principal consequência desse 

sistema seria o equilíbrio precário e sem vencedores que caracterizou o período da 

Guerra Fria. O candidato pod

diversos conflitos regionais que ocorreram no período, podem ser citados: a crise de 

Berlim, a Guerra da Coréia, a Guerra do Vietnã, a Independência de diversos países 

africanos (Angola e Moçambique, especialmente) e a própria crise dos mísseis em 

Cuba.  

b) Por parte do governo americano podemos citar a tentativa de derrubar o governo 

Castro com o fracassado desembarque de oposicionistas na Baía dos Porcos ou a 

instalação de mísseis na Turquia e na Itália. Por parte dos soviéticos podemos citar o 

deslocamento de tropas para Cuba e posteriormente a construção de plataformas para 

lançamento de mísseis que poderiam atingir o território americano. (FONTE: 

VESTIBULAR PUC) 

2. a) A estratégia de não-violência incluía a desobediência civil (satyagraha), marcada por 

ações como a não cooperação com as autoridades inglesas ou seus representantes 

indianos, o não pagamento de impostos, o boicote aos produtos ingleses 

(especialmente aos tecidos industrializados) e conseqüente opção pela produção 

artesanal de tecidos, dentre outras. O candidato poderá ainda citar greves, passeatas, 

comícios, jejum, palestras e peregrinações.   

b) Considerando o contexto político internacional do imediato pós-guerra, o candidato 

poderá destacar a influência das idéias e valores do liberalismo ocidental (defesa da 

liberdade e da democracia); o declínio de potências coloniais como a França e a Grã-

Bretanha, devido aos elevados custos implícitos à guerra; o fortalecimento da URSS, 

expandindo os efeitos da Revolução Russa e do marxismo-leninismo; a criação da ONU 

e a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, através das quais as 

reivindicações dos povos asiáticos assumiram feição de legalidade jurídica; a Guerra 

Fria e a ascensão dos EUA e da URSS como superpotências, as quais, visando aumentar 

suas áreas de influência, viam o colonialismo europeu como um obstáculo a ser 

superado. (FONTE: VESTIBULAR UFRJ) 

3. a) O candidato deverá responder que o regime de apartheid foi um sistema que pregou 

o desenvolvimento, em separado, de cada grupo racial existente na África, privando a 
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população não branca de direitos políticos e civis, constituindo-se, portanto, um 

racismo consagrado em lei. O candidato poderá, ainda, destacar que o apartheid 

despejou milhares de negros de suas terras, entregando-as aos brancos, o que 

significou que 87% das terras sul africanas passaram a pertencem aos brancos.O regime 

impediu ainda que os negros comprassem terras e que se tornassem agricultores 

autosuficientes. O candidato, também, poderá afirmar que, apenas um pequeno 

número de negros podia viver nas cidades, desde que aceitasse realizar serviços 

essenciais para os brancos. Também era proibido o casamento entre negros e brancos. 

O candidato poderá, ainda, destacar as Leis do Passe, que garantia o controle sobre a 

movimentação dos africanos. O regime consagrou a catalogação racial da criança. Com 

base nessa catalogação, o negro só podia morar em determinadas áreas. O candidato 

poderá, ainda, ressaltar que o apartheid aprovou uma série de leis que classificou e 

separou os negros em diversos grupos étnicos e lingüísticos, gerando os bantustões  

territórios tribais independentes, onde os negros foram confinados.  

b) Nelson Mandela (FONTE: VESTIBULAR UFF) 

4. a) O Ato Institucional, de 9 de abril de 1964, mais tarde considerado o AI-1, foi uma das 

decorrências da intervenção militar, ocorrida dias antes, que retirou João Goulart da 

presidência da República. As Forças Armadas assumiram o governo através do auto 

intitulado Comando Supremo da Revolução, que indicou o general Castelo Branco para 

a presidência da República. Castelo Branco foi eleito indiretamente, pelo Congresso 

Nacional, em 11 de abril de 1964. Os militares e civis favoráveis ao golpe alegaram que 

João Goulart favorecia os movimentos de esquerda e a implantação do comunismo no 

país, já que teria estimulado a organização dos movimentos sindicais e associações 

urbanas e rurais. O estopim da desconfiança ocorreu após o comício de 13 de março de 

1964, na Central do Brasil/Rio de Janeiro, quando o presidente discursou para centenas 

de milhares de pessoas prometendo uma reforma na estrutura agrária. No dia seguinte 

ao AI-1, os ministros militares Costa e Silva, Augusto Rademaker e Correia de Mello 

assinaram a suspensão dos direitos políticos daqueles que eram considerados 

contrários ao novo regime instituído. Entre eles, aqueles que eram dirigentes do Estado, 

dos partidos de esquerda e dos sindicatos, no período de governo de João Goulart, 

além de lideranças estudantis e religiosas.   

b) A Comissão Nacional da Verdade foi criada para esclarecer publicamente os casos 

de violação dos direitos humanos durante o período de 1946 a 1988, especialmente 

durante os governos militares, de 1964 a 1985. Refere-se, especialmente aos casos de 

torturas, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Também 

investiga outras violações relacionadas à violência sexual e ao terrorismo de Estado. 

Muitos opositores do regime militar não apenas perderam direitos políticos, mas foram 
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alijados, por meios não legais, do convívio social. Várias destas ocorrências não foram 

esclarecidas até o momento. (FONTE: VESTIBULAR PUC) 

5. a) O candidato poderá indicar dois dos seguintes marcos institucionais, dentre outros: as 

eleições diretas para governadores em 1982; a convocação da Assembléia Nacional 

Constituinte em 1986; a promulgação da nova Constituição em 1988; a eleição direta para 

presidente em 1989.  

b) O candidato poderá citar dois dos seguintes movimentos sociais, dentre outros: a CUT 

- Central Única dos Trabalhadores - surgida em 1983; o MST - Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra - em 1984; a CGT - Central Geral do Trabalhadores - em 1986 

(Confederação Geral dos Trabalhadores a partir de 1988); a UDR - União Democrática 

Ruralista  em 1986. (FONTE: VESTIBULAR UFRJ) 

 

 

 


