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01 - Mas o objetivo da produção, mesmo com meios modestos, não era um fim abstrato como hoje, mas prazer e ócio. 
Esse conceito antigo e medieval de ócio não deve ser confundido com o conceito moderno de tempo livre. Isso porque 
o ócio não era uma parcela da vida separada do processo de atividade remunerada, antes estava presente, por assim 
dizer, nos poros e nos nichos da própria atividade produtiva. 

KURZ, Robert. A expropriação do tempo. Folha de São Paulo, 3 jan.1999. p. 5 (Adaptado). 

 
A noção de tempo livre assumiu uma qualidade positiva distinta daquela de ócio, em função de estar articulada a um 
conjunto de transformações socioeconômicas, localizadas a partir de fins da Idade Média, e que se caracterizava 
 
a) Pelo incremento da produção agrícola para o mercado interno, responsável pelo chamado renascimento feudal do 

século XV. 
b) Pela crescente mercantilização das terras da Igreja, cada vez mais alinhada com as modernas concepções sobre o 

trabalho. 
c) Pela descentralização político-administrativa das emergentes monarquias nacionais, fator de estímulo para o cres-

cimento da produção mercantil 
d) Pela aceleração das atividades urbanas e comerciais, com o crescimento da produção mercantil e das camadas 

burguesas da sociedade. 
 
02 - A tranquilidade dos súditos só se encontra na obediência. [...] Sempre é menos ruim para o público suportar do 
que controlar incluso o mau governo dos reis, do qual Deus é único juiz. Aquilo que os reis parecem fazer contra a lei 
comum funda-se, geralmente, na razão de Estado, que é a primeira das leis, por consentimento de todo mundo, mas 
que é, no entanto, a mais desconhecida e a mais obscura para todos aqueles que não governam. 

LUÍS XIV, Rei da França. Memorias. (Versão espanhola de  
Aurelio Garzón del Camino). México: Fondo de Cultura Económica, 1989. p. 28-37 (Adaptado). 

 
As palavras do rei Luís XIV exemplificam um complexo e longo processo sociopolítico, identificado com o que comu-
mente chamamos de Idade Moderna e que podia ser caracterizado 
 
a) Por um crescente deslocamento do poder político da burguesia, que passou a ver a ascensão da nobreza feudal, 

cada vez mais próxima do poder e ocupando importantes cargos políticos. 
b) Pela centralização administrativa sobre os particularismos locais e pela crescente unificação territorial, ainda que 

os senhores de terra não perdessem inteiramente seus privilégios. 
c) Pelo fortalecimento do poder político da Igreja Católica, resultado de um processo de crescente mercantilização de 

suas terras e de sua consequente adequação ao mercado. 
d) Pelo processo de cercamento dos campos, com o consequente fortalecimento da nobreza feudal, a qual, com os 

altos impostos que pagava, contribuiu decisivamente para o fortalecimento do poder real. 
 
03 - No final da década de 1970 e início da década de 1980, vários trabalhos foram publicados abordando a temática 
do mercado interno. Trabalhos esses, de base empírica, que se encarregaram de demonstrar a forte presença de 
relações de troca e a sua significação para o desenvolvimento interno da colônia. Trata-se agora de avaliar as especi-
ficidades do mercado interno brasileiro, as diversas modalidades em cada região e a sua integração com a sociedade 
local. 

CHAVES, Cláudia Maria das Graças. Mercadores das minas setecentistas.  
São Paulo: Annablume, 1999, p. 27 (Adaptado). 

 
A historiografia recente sobre a economia do Brasil colonial tem enfatizado uma dinâmica econômica mais diversificada, 
que pode ser exemplificada 
 
a) Pela crescente presença de um tráfico interno de indígenas escravizados, com apoio da Igreja, e responsável pela 

formação de grupos mercantis no interior da colônia. 
b) Pelo fortalecimento, ao longo de todo o século XVIII, da economia açucareira que, ao contrário da economia mine-

radora, era muito mais voltada ao mercado interno. 
c) Pela presença de mecanismos de acumulação endógena de capital e pela formação de grupos mercantis que cons-

tituíram riqueza para além das barreiras impostas pelo sistema colonial. 
d) Pelas atividades bandeirantes de exploração do interior que, financiadas essencialmente pela Igreja, foram decisi-

vas na ampliação do mercado doméstico a partir do desenvolvimento de novas culturas. 
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04 - Eles não tinham deixado a Inglaterra para escapar a toda forma de governo, mas para trocar o que acreditavam 
ser um mau governo por um bom, ou seja, formado livremente por eles mesmos. Tanto no plano político como no 
religioso, acreditavam que o indivíduo só poderia se desenvolver em liberdade. Entretanto, convencidos de que a liber-
dade consiste em dar ao homem a oportunidade de obedecer aos desígnios divinos, ela apenas permitia ao indivíduo 
escolher o Estado que deveria governá-lo e a Igreja na qual ele iria louvar a Deus. [...] 

CRÉTÉ, Liliane. As raízes puritanas. Disponível em: <http://www2.uol. 
com.br/historiaviva/reportagens/as_raizes_puritanas.html.>Acesso em: 28 de janeiro de 2016 (Adaptado). 

 
A historiografia sobre a colonização da América costuma realçar as peculiaridades da colonização britânica nas colô-
nias do Norte. As diferenças, entretanto, em relação às colonizações portuguesa e inglesa não são absolutas, pois 
 
a) Ambos os modelos de colonização eram predominantemente mercantis, ainda que a agricultura de subsistência 

fosse mais presente na colonização portuguesa. 
b) Tanto os colonos ingleses quanto os portugueses eram profundamente marcados pelas disputas entre as potências 

europeias, sendo que os portugueses eram aliados preferenciais da França. 
c) Em ambas as modalidades de colonização, a administração colonial era formalmente descentralizada, havendo 

espaço para uma expressiva margem de autonomia dos colonos. 
d) O sentido de missão religiosa estava presente nas duas modalidades de colonização, refletindo a ainda forte pre-

sença do misticismo no mundo europeu. 
 
05 - Saído do regime servil sem condições para se adaptar rapidamente ao novo sistema de trabalho, à economia 
urbano-comercial e à modernização, o “homem de cor” viu-se duplamente espoliado. Primeiro, porque o ex-agente de 
trabalho escravo não recebeu nenhuma indenização, garantia ou assistência; segundo, porque se viu repentinamente 
em competição com o branco em ocupações que eram degradadas e repelidas anteriormente, sem ter meios para 
enfrentar e repelir essa forma mais sutil de despojamento social. Só com o tempo é que iria aparelhar-se para isso, 
mas de modo tão imperfeito que ainda hoje se sente impotente para disputar “o trabalho livre na Pátria livre” 

FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Difel, 1971, p.47. 

 
Os primeiros anos pós-Abolição, no Brasil, foram marcados por ameaças de convulsão social e de reorganização do 
sistema produtivo. Nesse cenário, a força de trabalho estava marcada 
 
a) Pelos fortes fluxos migratórios de ex-escravos para a região Nordeste, onde a permanência da lavoura açucareira 

constituía um importante polo de trabalho assalariado. 
b) Pela aceleração do emprego nas atividades industriais, cuja preponderância do setor de bens de produção propiciou 

um forte crescimento da economia nas primeiras décadas do século XX. 
c) Por um processo de transformações, nas quais os imigrantes passavam a ocupar um papel de relevo, especialmente 

por causa da marginalização de expressivas parcelas de libertos. 
d) Pelo crescimento do trabalho livre em setores de subsistência, especialmente após a forte crise do setor cafeeiro 

provocada pela Abolição. 
 
06 - A realidade religiosa de hoje em dia na América Latina demonstra à evidência o caráter superficial da cristianização 
autoritária conduzida outrora pelo poder colonial. No Brasil, especialmente, cultos clandestinos subsistiram – e agora 
afloram novamente – entre os índios e sobretudo entre os negros trazidos da África. Os escritores e os viajantes dos 
séculos XVI-XVIII não puderam deixar de assinalá-los. Ao lê-los, percebe-se que o dia pertencia aos brancos e a noite, 
aos escravos. Posto o sol, os caminhos do Brasil se fechavam aos brancos que se trancafiavam em suas vastas 
moradas por temor dos escravos. 

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente. São Paulo: Companhia  
das Letras, 1989, p. 266-267 (Adaptado). 

 
A catequese, indissociável do projeto colonizador português, jamais conseguiu subverter totalmente o diversificado 
conjunto de crenças e costumes dos indígenas e dos negros. 
 
A respeito de tal constatação, faça o que se pede. 
 
a) Apresente duas características do sincretismo religioso que marcou a colonização portuguesa no Brasil. 
 
b) Caracterize a ambiguidade da posição da Igreja Católica em relação à escravidão de indígenas e negros. 
 
07 - Assim, era possível crescer apostando no consumo de bens duráveis dos segmentos mais endinheirados da classe 
média que perfaziam um mercado de cerca de vinte milhões de pessoas, pouco mais de 20% da população. O Estado, 
cujo caixa estava reforçado por novos impostos e pelos empréstimos internacionais, continuaria investindo em grandes 
obras, estimulando o mercado de construção civil, que passaria a crescer cerca de 15% ao ano até 1973. 

NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro.  
São Paulo: Contexto, 2014, p.149 (Adaptado). 
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O período de grande crescimento da economia sob o governo Médici alimentou as esperanças de um “milagre” que 
pudesse conduzir o Brasil ao tão sonhado Primeiro Mundo. 
 
A respeito da economia brasileira neste período, 
 
a) Caracterize o papel do fechamento do sistema político, especialmente pós AI-5, para a aceleração da economia 

durante o governo Médici. 
 
b) Explique dois fatores que produziram a crise da economia brasileira, já no final do governo Médici, e o fim do “milagre 

econômico”. 
 
08 - Em 1519, a cidade do México-Tenochtitlán contava com cerca de 400 mil habitantes, o que significa que, na época, 
era provavelmente a maior cidade do mundo, e que essa sociedade urbanizada com certeza dispunha de elites perfei-
tamente formadas para que pudesse funcionar de maneira eficaz. Compreende-se que, para administrar uma cidade 
de tal importância, os invasores não pudessem se abster dos saberes sofisticados, do prestígio e da influência da 
nobreza índia. Essa nobreza tinha uma formação notável. Antes da conquista espanhola, era formada em colégios de 
ensino superior, os calmecac, onde aprendia os saberes, os mitos, os rituais e as artes do mundo pré-colombiano. [...] 

GRUZINSKI, Serge. O renascimento ameríndio. In: NOVAES, Adauto (org.).  
A outra margem do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 285-286 (Adaptado). 

 
O texto discorre acerca das relações entre os conquistadores espanhóis e os indígenas durante o longo período de 
colonização da América. 
 
A respeito desse tema, faça o que se pede. 
 
a) Discuta como o impacto da presença de uma elite letrada nativa em terras americanas afetou a colonização espa-

nhola. 
 
b) Considerando as diferenças culturais existentes entre os indígenas da América Espanhola e da América Portu-

guesa, caracterize as distintas estratégias usadas por colonizadores espanhóis e portugueses em relação aos na-
tivos. 

 
09 - A 11 de Setembro ruíam as torres gêmeas em Nova Iorque. Depois disso foi ruindo outro edifício perante uma 
certa ingenuidade: a ideia de uma democracia acima de suspeita, de uma América tolerante, de uma nação que pode 
inspirar a humanidade. 
O Iraque revelou a impotência daquele que é hoje a grande única potência. 

COUTO, Mia. Pensatempos. Lisboa: Caminho, 2005, p. 41-44 (Adaptado). 

 
Os desdobramentos geopolíticos dos atentados de 11 de setembro geraram profundas incertezas sobre a ordem mun-
dial. Sobre este cenário, 
 
a) Caracterize dois aspectos da política exterior norte-americana pós-11 de setembro que justificam as preocupações 

do escritor Mia Couto quanto ao futuro da democracia. 
 
b) Discuta a relação entre a política exterior dos países ocidentais, no pós-11 de setembro, com a intensificação dos 

ataques de grupos radicais islâmicos, como o Estado Islâmico. 
 
10 - Enfim, sabemos que a “história nacional” e a “cultura brasileira” não eram entidades naturais. E todo o esforço dos 
homens de letras foi o de transformar determinados valores, personagens, sentimentos e acontecimentos em tradições 
que deveriam por sua vez ser experimentadas e guardadas como entidade natural. Se essas tradições correspondiam 
ou não à verdade dos acontecimentos não importa, nem constitui uma questão, na medida em que elas não visavam 
a descrever uma realidade, mas sim conferir-lhe um sentido, bem como produzir a solidariedade social e viabilizar um 
projeto coletivo, de nação e de República. 

DANTAS, Carolina Vianna. Cultura história, República e o lugar dos descendentes de africanos na nação. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel e 
GONTIJO, Rebeca (orgs.). Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 

245 (Adaptado). 

 
A transição para a República, no Brasil, também foi marcada por “batalhas de memórias” e pela criação e recriação de 
mitos políticos entre os grupos políticos que procuravam afirmar seu poder. Esta dimensão simbólica pode ser ainda 
exemplificada 
 
a) Pela forte expansão do positivismo que pode ser exemplificada pelo grande número de igrejas positivistas na cidade 

do Rio de Janeiro. 
b) Pela reabilitação de personagens importantes do período colonial que eram identificados com a causa republicana, 

como Tiradentes. 
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c) Pelo esvaziamento das forças militares responsáveis pela Proclamação, cada vez mais vistas como retrógradas e 
incapazes de promover o republicanismo. 

d) Pelo afastamento ideológico em relação aos países do continente americano, os quais, com exceção dos Estados 
Unidos, eram vistos como repúblicas frágeis e atravessadas por conflitos internos. 

 


