
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 
COMISSÃO COORDENADORA DO VESTIBULAR 

 

PROCESSO SELETIVO UFES 2014 

 

PS/UFES 2014 – HISTÓRIA Página 1 

 

HISTÓRIA  

 

1ª QUESTÃO 

 “Jornadas de Junho” foi a denominação que se atribuiu ao ciclo de manifestações populares que, 

recentemente, levaram milhões de pessoas às ruas pelo Brasil afora. As manifestações também vêm 

ocorrendo em outros países, por diferentes motivos e anseios. São manifestações de cidadania, legitimadas 

pelo princípio da soberania popular, que é a base da democracia, desde a experiência ateniense, na 

Antiguidade Clássica. Nesse sentido, descreva 

A) as características essenciais da Democracia Ateniense, à época de Sólon e Clístenes; 

B) as características do princípio da soberania popular, em relação à Declaração de Independência das Treze 

Colônias (1776). 

 

 

2ª QUESTÃO 

 

“[...] O historiador Franz Fanon afirmou aos 40 pied-noirs (pés-negros) da Argélia que, depois da queda do 

Império Romano e dos reinos bárbaros, houve um florescimento da civilização árabe; os ouvintes, todos 

muçulmanos, começaram a rir: civilização e árabe eram palavras que pareciam não poder andar juntas [...].” 

(MACEDO, José Rivair. Repensando a Idade Média no ensino de História. In: KARNAL, Leandro. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2005, p.115).  

 

A) Explique o significado de “visão eurocêntrica da História”. 

B) Cite e explique dois aspectos da contribuição muçulmana à Civilização Ocidental. 

 

 

3ª QUESTÃO 

Em 24 de outubro de 1964, a Rodésia do Norte, uma antiga colônia inglesa, tornou-se independente sob o nome de 

República de Zâmbia. Esse episódio integrou o processo de descolonização e de formação de Estados independentes na 

África, durante o século XX. Cite e explique 

a) duas características da exploração imperialista no continente africano, legitimada pela partilha da África, pactuada na 

Conferência de Berlim, em 1885; 

b) duas consequências desse processo de descolonização do continente africano, que se estenderam até o final do 

século XX. 
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4ª QUESTÃO 

 

“Na Convenção de Ottawa, de 1997, os EUA recusaram-se a assinar pacto sobre a proibição de uso, 

armazenagem, produção e transferência de minas antipessoais. Segundo a ONU, há mais de 110 milhões 

delas espalhadas por 68 países. Todos os meses, mais de 2000 pessoas, sobretudo mulheres e crianças, são 

mortas ou mutiladas. Ora, o maior produtor e distribuidor desses artefatos são os EUA.” 

(COMPARATO, Fábio Konder. Um Estado delinquente. Folha de São Paulo, p. 3, 14 dez. 2010). 

 

A) Justifique a necessidade do aumento crescente de produção bélica pelos EUA, mesmo com o fim da 

Guerra Fria. 

B) Explique uma intervenção da  política  externa  dos  Estados Unidos  na  América Latina ou na Ásia, 

durante os séculos XX ou XXI. 

 

 

5ª QUESTÃO 

A Copa do Mundo foi idealizada pelo francês Jules Rimet em 1928. Realizada a cada quatro anos, a primeira 

competição ocorreu em 1930, no Uruguai. Além de ter participado de todas as Copas do Mundo, o Brasil é o 

único pentacampeão, tendo conquistado as competições em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, quando foram 

presidentes da República, respectivamente: Juscelino Kubitscheck (1956-1961), João Goulart (1961-1964), 

Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), Itamar Franco (1992-1995) e Fernando Henrique Cardoso, em seu 

segundo mandato (1999-2003).  

A) Escolha um dos períodos de governo da República em que a Seleção Brasileira conquistou a Copa do 

Mundo e descreva dois fatos importantes que caracterizaram aquele governo. 

B) As competições da Copa do Mundo ocorreram, regularmente, em 1930, 1934 e 1938, sendo interrompidas 

e reiniciadas em 1950. Descreva as circunstâncias internacionais que inviabilizaram a realização das 

competições em 1942 e 1946. 

 


