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A banca elaboradora espera obter da maioria dos candidatos respostas como as que seguem. No entanto, para a 
correção das provas, outras respostas também poderão ser consideradas, desde que

1ª QUESTÃO 

A) A Peste Negra ou Peste Bubônica ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVIII
devastador em numerosas cidades da Europa
meio da qual a Yersina pestis, em forma de bacilo, era introduzida na pele humana.

Não obstante ser a pulga do rato o 
proliferação dessa epidemia na Europa
Guerra dos Cem Anos entre França e Inglaterra
ruas das cidades; o crescimento populacional
consequentemente, o contágio.   
 

B) A epidemia devastou cidades inteiras, resultando na maior mortandade que a Europa já tinha conhecido. 
Milhares de vidas foram ceifadas;
dessa doença, resultando na escassez da mão de obra, 
generalizada. 

Como havia, por parte da Igreja e da população
divino, em razão da degeneração das pessoas, 
passou-se a imputar aos judeus a culpa 
perseguidos. 

 

2ª QUESTÃO  

A) Para atender às solicitações dos colonos, a Coroa
determinava que os indígenas brasileiros 
justa”. Tal regulação régia previa que poderiam ser capturados e escravizados os indígenas que fizessem 
oposição à pregação do Evangelho; que fugissem às obrigações 
serviços agrícolas ordenados pela Coroa; que praticassem antropofagia e/ou sacrifício humano; que se 
aliassem aos inimigos da Coroa; que se envolvessem em práticas que lesassem o comércio dos colonos
quando os gentios guerreassem entre si. 
 

B) I) Os Descimentos eram expedições realizadas por colonos com a 
tinham como objetivo convencer os indígenas capturados 
em novos aldeamentos criados pelos portugueses especialmente para esse fim, nas proximidades dos núcleos 
coloniais.   

II) As aldeias de repartição e
espécie de armazém, onde índios 
distribuídos – repartidos – entre os colonos, os missioná

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

 
COMISSÃO COORDENADORA DO VESTIBULAR

 
PROCESSO SELETIVO UFES 201

A banca elaboradora espera obter da maioria dos candidatos respostas como as que seguem. No entanto, para a 
correção das provas, outras respostas também poderão ser consideradas, desde que corretas.

 

HISTÓRIA 
 

A Peste Negra ou Peste Bubônica ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVIII
devastador em numerosas cidades da Europa. Essa doença era causada pela picada da pulga do rato, por 

, em forma de bacilo, era introduzida na pele humana.

Não obstante ser a pulga do rato o agente transmissor da doença, várias condições
na Europa: o deslocamento humano por migração, em razão

Guerra dos Cem Anos entre França e Inglaterra; a falta de saneamento básico e a sujeira que proliferava nas 
o crescimento populacional, que favorece a maior proximidade entre as pessoas e, 

cidades inteiras, resultando na maior mortandade que a Europa já tinha conhecido. 
ilhares de vidas foram ceifadas; acredita-se que um quarto da população europe

na escassez da mão de obra, na desorganização da produção e 

por parte da Igreja e da população, uma associação do aparecimento da epidemia 
divino, em razão da degeneração das pessoas, buscaram-se culpados para esse fenômeno

imputar aos judeus a culpa pelo aparecimento do flagelo, sendo 

Para atender às solicitações dos colonos, a Coroa, que proibia a captura e a 
que os indígenas brasileiros só poderiam ser presos e escravizados em situação de 

regulação régia previa que poderiam ser capturados e escravizados os indígenas que fizessem 
oposição à pregação do Evangelho; que fugissem às obrigações fiscais; que se recusassem às praticas dos 
serviços agrícolas ordenados pela Coroa; que praticassem antropofagia e/ou sacrifício humano; que se 
aliassem aos inimigos da Coroa; que se envolvessem em práticas que lesassem o comércio dos colonos

gentios guerreassem entre si.  

expedições realizadas por colonos com a presença obrigatória de missionários
como objetivo convencer os indígenas capturados a descerem de suas aldeias de origem para viverem 

em novos aldeamentos criados pelos portugueses especialmente para esse fim, nas proximidades dos núcleos 

eram as aldeias que integravam o sistema colonial, funciona
espécie de armazém, onde índios “descidos” eram estocados. Depois de catequizados, eram alugados e 

entre os colonos, os missionários e o serviço real da Coroa P
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A banca elaboradora espera obter da maioria dos candidatos respostas como as que seguem. No entanto, para a 
corretas. 

A Peste Negra ou Peste Bubônica ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVIII e provocou efeito 
picada da pulga do rato, por 

, em forma de bacilo, era introduzida na pele humana. 

várias condições contribuíram para a 
em razão do comércio e da 

a falta de saneamento básico e a sujeira que proliferava nas 
que favorece a maior proximidade entre as pessoas e, 

cidades inteiras, resultando na maior mortandade que a Europa já tinha conhecido. 
ue um quarto da população europeia tenha morrido vítima 

desorganização da produção e na fome 

uma associação do aparecimento da epidemia com o castigo 
culpados para esse fenômeno. Dessa forma, 

aparecimento do flagelo, sendo eles exemplarmente 

a escravização dos nativos, 
só poderiam ser presos e escravizados em situação de “guerra 

regulação régia previa que poderiam ser capturados e escravizados os indígenas que fizessem 
fiscais; que se recusassem às praticas dos 

serviços agrícolas ordenados pela Coroa; que praticassem antropofagia e/ou sacrifício humano; que se 
aliassem aos inimigos da Coroa; que se envolvessem em práticas que lesassem o comércio dos colonos, ou 

presença obrigatória de missionários, que 
descerem de suas aldeias de origem para viverem 

em novos aldeamentos criados pelos portugueses especialmente para esse fim, nas proximidades dos núcleos 

ram as aldeias que integravam o sistema colonial, funcionando como uma 
eram estocados. Depois de catequizados, eram alugados e 

rios e o serviço real da Coroa Portuguesa. 
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3ª QUESTÃO 

A) As relações entre Estados Unidos e Cuba foram rompidas em
devido ao fato de o governo norte
Castro, em Cuba. 

 

B) Entre as principais características da Guerra do 
mais longos depois da Segunda Guerra Mundial,
na floresta e em que lutaram,
eram simpáticos ao regime comunista e ao governo de Ho Chi Minh. Trata
durante a Guerra Fria, que opunha, de um lado, o governo dos Estados Unidos e
confrontando-se países simpáticos ao capitali
socialismo. Foi uma guerra na qual armas químicas como o napa
americanos, ao lado do uso sistemático de lança
os quais provocavam enormes danos e mortandade à população civil. Uma característica da Guerra do Vietnã, 
semelhante à da Guerra da Core
terrestres. E, como no final da Segunda Guerra, os americanos utilizaram pesados bombardeios
toneladas de bombas explosivas e incendiárias de grandes altitudes para driblar as baterias antiaéreas no 
Vietnã e evitar mais mortes de soldados em combates no solo. Es
acompanhada pela imprensa e, 
exigiam o fim da guerra e que clamavam pela paz
comoção devido ao recrutamento em massa e 
mas também pelas fortes imagens que revelaram ao mundo as atrocidades da guerra em tempo real e a 
morte de milhares de vietnamitas
aproximadamente um milhão de pessoas tenha morrido e que quase dois milhões de pessoas tenham sido 
mutiladas ou feridas durante a Guerra do Vietnã. 

 

4ª QUESTÃO 
 

A) Os jogos da Sexta Olimpíada da Era Moderna
1916, mas foram cancelados devido à Primeira Guerra Mundial, conflito no qual 
outras potências europeias, como Rússia, Inglaterra e 
principal da guerra, não existiam condições polí
dos Jogos Olímpicos na Alemanha, de modo que o comitê organizador resolveu cancelar o evento, que 
voltaria a ser realizado em 1920, em Antuérpia, na Bélgica.

 

B) Entre as características da Guerra do
sangrentas revoltas camponesas da história da humanidade, que ocorreu durante a República Velha
Brasil; possuiu ingredientes de fanatismo e milenarismo
de uma sociedade igualitária; travou
governos do Paraná e de Santa Catarina; durou 46 meses e se estendeu de 1912 a 1916, tendo
governo de Hermes da Fonseca e terminado no governo Venceslau Brás; 
de terras pelo governo brasileiro à empresa Brazil Railway Company (15 quilômetros de cada lado da ferrovia 
que  seria construída e ligaria São Paulo ao Rio Gra
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Unidos e Cuba foram rompidas em 1961, logo após a Revolução Cubana, de 1959, 
devido ao fato de o governo norte-americano não ter aceitado o governo socialista recém

Entre as principais características da Guerra do Vietnã, podem-se apontar as seguintes
epois da Segunda Guerra Mundial, em que predominaram combates sob o formato de guerrilhas 

, de um lado, as tropas americanas e, de outro
simpáticos ao regime comunista e ao governo de Ho Chi Minh. Trata-se de mais um conflito ocorrido 

durante a Guerra Fria, que opunha, de um lado, o governo dos Estados Unidos e, de outro
países simpáticos ao capitalismo e países que eram incorporados ou tentavam aderir ao 

socialismo. Foi uma guerra na qual armas químicas como o napalm e o agente laranja foram utilizadas pelos 
americanos, ao lado do uso sistemático de lança-chamas, para a abertura de rotas em meio à fl

provocavam enormes danos e mortandade à população civil. Uma característica da Guerra do Vietnã, 
eia, foi o uso de helicópteros e caças a jato para dar suporte 

da Segunda Guerra, os americanos utilizaram pesados bombardeios
toneladas de bombas explosivas e incendiárias de grandes altitudes para driblar as baterias antiaéreas no 
Vietnã e evitar mais mortes de soldados em combates no solo. Essa guerra tam

e, sobretudo, pela televisão, tendo despertado muitas manifestações que 
exigiam o fim da guerra e que clamavam pela paz. Essas manifestações foram
comoção devido ao recrutamento em massa e à morte de milhares de jovens americanos naquele conflito, 

fortes imagens que revelaram ao mundo as atrocidades da guerra em tempo real e a 
morte de milhares de vietnamitas, entre os quais crianças, mulheres e idosos. Estima

adamente um milhão de pessoas tenha morrido e que quase dois milhões de pessoas tenham sido 
mutiladas ou feridas durante a Guerra do Vietnã.  

Os jogos da Sexta Olimpíada da Era Moderna deveriam ser realizados em Berlim, capital da Alemanha
devido à Primeira Guerra Mundial, conflito no qual 

ias, como Rússia, Inglaterra e França, estava envolvida. Como a Europa era o palco 
principal da guerra, não existiam condições políticas, financeiras, tampouco de segurança para a realização 
os Jogos Olímpicos na Alemanha, de modo que o comitê organizador resolveu cancelar o evento, que 

voltaria a ser realizado em 1920, em Antuérpia, na Bélgica. 

ísticas da Guerra do Contestado podem-se citar as seguintes: Foi
sangrentas revoltas camponesas da história da humanidade, que ocorreu durante a República Velha
Brasil; possuiu ingredientes de fanatismo e milenarismo, tendo-se pedido a volta da Monarquia e a construção 

travou-se em um território de 20 mil km2 que tinha terras contestadas pelos 
governos do Paraná e de Santa Catarina; durou 46 meses e se estendeu de 1912 a 1916, tendo

de Hermes da Fonseca e terminado no governo Venceslau Brás; estava relacionada
de terras pelo governo brasileiro à empresa Brazil Railway Company (15 quilômetros de cada lado da ferrovia 

construída e ligaria São Paulo ao Rio Grande) e com  a  desapropriação e 
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1961, logo após a Revolução Cubana, de 1959, 
o governo socialista recém-instaurado de Fidel 

as seguintes: Foi um dos conflitos 
em que predominaram combates sob o formato de guerrilhas 

de outro, os vietcongs, que 
se de mais um conflito ocorrido 

de outro, a União Soviética, 
incorporados ou tentavam aderir ao 

m e o agente laranja foram utilizadas pelos 
para a abertura de rotas em meio à floresta tropical, 

provocavam enormes danos e mortandade à população civil. Uma característica da Guerra do Vietnã, 
jato para dar suporte às batalhas 

da Segunda Guerra, os americanos utilizaram pesados bombardeios, lançando 
toneladas de bombas explosivas e incendiárias de grandes altitudes para driblar as baterias antiaéreas no 

a guerra também foi amplamente 
televisão, tendo despertado muitas manifestações que 

foram motivadas não só pela 
mericanos naquele conflito, 

fortes imagens que revelaram ao mundo as atrocidades da guerra em tempo real e a 
crianças, mulheres e idosos. Estima-se que 

adamente um milhão de pessoas tenha morrido e que quase dois milhões de pessoas tenham sido 

em Berlim, capital da Alemanha, em 
devido à Primeira Guerra Mundial, conflito no qual a Alemanha, ao lado de 

. Como a Europa era o palco 
segurança para a realização 

os Jogos Olímpicos na Alemanha, de modo que o comitê organizador resolveu cancelar o evento, que 

Foi uma das maiores e mais 
sangrentas revoltas camponesas da história da humanidade, que ocorreu durante a República Velha, no 

a volta da Monarquia e a construção 
em um território de 20 mil km2 que tinha terras contestadas pelos 

governos do Paraná e de Santa Catarina; durou 46 meses e se estendeu de 1912 a 1916, tendo-se iniciado no 
estava relacionada com a concessão 

de terras pelo governo brasileiro à empresa Brazil Railway Company (15 quilômetros de cada lado da ferrovia 
desapropriação e  expulsão de  centenas de 
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famílias que viviam naquela região; opôs famílias e pessoas humildes lideradas por beatos como João Maria, 
Adeodato e José Maria, que viviam e se refugiavam na zona rural, organizando
segundo os preceitos cristãos, cujos cultos, procissões e festas eram utilizados como ferramentas de adesão, 
mas também de reação (às investidas das forças policiais e das tropas governamentais) e de luta (motivando 
ataques a fazendas, povoados, cartórios e serrarias)
guerra santa contra a República, 
fazendeiro analfabeto como imperador. A concessão das terras e
sobrevivência de uma grande população que vivia da produção da erva
população se viu expulsa das terras de onde tirava seu sustento, pois não possuía o registro de propriedade. 
Pela primeira vez no Brasil, a Força Aérea Brasileira
aéreos contra os revoltosos. A Guerra do Contestado terminou com a morte de aproximadamente 20 mil 
pessoas e com a destruição de mais de 9 mil casas.

  

5ª QUESTÃO 

A) Entre as realizações do governo de 
podem-se citar as seguintes: construção de vias férreas
de trazer imigrantes estrangeiros, 
Doce, feita por pequenas embarcações, para transporte de carga e passageiros
expansão da área urbana de Vitória (Novo Arrabalde), 
Brito para executá-lo. 

 

B) No seu segundo mandato, o governo de 
gastos públicos, reduziu o aparelho do Estado, diminuindo numericamente a força pública e o número de 
funcionários; fechou escolas; tornou mais eficiente
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famílias que viviam naquela região; opôs famílias e pessoas humildes lideradas por beatos como João Maria, 
Adeodato e José Maria, que viviam e se refugiavam na zona rural, organizando-se em comunidades 
segundo os preceitos cristãos, cujos cultos, procissões e festas eram utilizados como ferramentas de adesão, 
mas também de reação (às investidas das forças policiais e das tropas governamentais) e de luta (motivando 

, cartórios e serrarias). Essa população chegou a acreditar que travava uma 
 tendo José Maria até declarado a independência da região e nomeado um 

fazendeiro analfabeto como imperador. A concessão das terras e, depois, 
sobrevivência de uma grande população que vivia da produção da erva-mate e da exploração da

expulsa das terras de onde tirava seu sustento, pois não possuía o registro de propriedade. 
Força Aérea Brasileira participou dos combates, lançando bombas e ataques 

aéreos contra os revoltosos. A Guerra do Contestado terminou com a morte de aproximadamente 20 mil 
a destruição de mais de 9 mil casas. 

Entre as realizações do governo de Muniz Freire em seu primeiro mandato como presidente de estado
onstrução de vias férreas; povoamento de regiões interioranas

 em especial os italianos, e com a implantação da navegação a vapor no 
por pequenas embarcações, para transporte de carga e passageiros;

expansão da área urbana de Vitória (Novo Arrabalde), sendo convidado o engenheiro sanitarista

No seu segundo mandato, o governo de Muniz Freire, visando estabelecer regime de austeridade e cortes nos 
reduziu o aparelho do Estado, diminuindo numericamente a força pública e o número de 

tornou mais eficientes os mecanismos de arrecadação de impostos
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famílias que viviam naquela região; opôs famílias e pessoas humildes lideradas por beatos como João Maria, 
se em comunidades religiosas, 

segundo os preceitos cristãos, cujos cultos, procissões e festas eram utilizados como ferramentas de adesão, 
mas também de reação (às investidas das forças policiais e das tropas governamentais) e de luta (motivando 

ssa população chegou a acreditar que travava uma 
tendo José Maria até declarado a independência da região e nomeado um 

 a guerra prejudicaram a 
mate e da exploração da pinha. Essa 

expulsa das terras de onde tirava seu sustento, pois não possuía o registro de propriedade. 
participou dos combates, lançando bombas e ataques 

aéreos contra os revoltosos. A Guerra do Contestado terminou com a morte de aproximadamente 20 mil 

Freire em seu primeiro mandato como presidente de estado, 
povoamento de regiões interioranas, com a política 

implantação da navegação a vapor no Rio 
; elaboração de projeto de 

convidado o engenheiro sanitarista Saturnino de 

Freire, visando estabelecer regime de austeridade e cortes nos 
reduziu o aparelho do Estado, diminuindo numericamente a força pública e o número de 

os mecanismos de arrecadação de impostos. 


