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(UFPR) Durante o período das Cruzadas, São Bernardo de Claraval (1090-1153) escreveu:
“Mas os soldados de Cristo combatem confiantes nas batalhas do Senhor, sem nenhum temor de pecar por
pôrse em perigo de morte e por matar o inimigo. Para eles, morrer ou matar por Cristo não implica qualquer
crime, pelo contrário, traz a máxima glória. (...) Em outras palavras: o soldado de Cristo mata com a
consciência tranquila e morre com a consciência mais tranquila ainda.” (São Bernardo de Claraval apud
COSTA, Ricardo da. Apresentação: A Cruzada Renasceu? BLASCO VALLÈS, Almudena, e COSTA, Ricardo da
(coord.). Mirabilia 10. A Idade Média e as Cruzadas. jan.jun. 2010/ISSN 1676 5818, p. XIII)
No que se refere às Cruzadas no período medieval, determine quem eram esses soldados de Cristo
referenciados no trecho acima, quais as motivações para empreender suas batalhas e quais as suas
consequências para o mundo ocidental daquele período.

(UFPR) Considere os dois extratos de documentos abaixo:

1.Ilustrações publicadas na obra “De humani corporis fabrica”, do médico belga André Vessálio (1543).
(Fonte: http://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/vesalius_home.html).

2. “Aconselhote, meu filho, a que empregues a tua juventude em tirar bom proveito dos estudos e das
virtudes (...) Do direito civil quero que saibas de cor os belos textos e que mos compare com filosofia.
Enquanto ao conhecimento das coisas da natureza, quero que a isso te entregues curiosamente (...) depois
(...) revisita os livros dos médicos gregos, árabes e latinos, sem desprezar os talmudistas e cabalistas, e por
frequentes anatomias adquire perfeito conhecimento do outro mundo [o microcosmos] que é o homem.”

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nlm.nih.gov%2Fexhibition%2Fhistoricalanatomies%2Fvesalius_home.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGBgYtn2Wtnyj1wSSY6fV3WYVarA


(RABELAIS, François. Pantagruel [1532]. In: FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de História. Lisboa:
Plátano, 1976, v. 11)

Considerando os documentos acima, além dos conhecimentos sobre o período, disserte sobre as principais
características do Renascimento, relacionando-as com as transformações sociais em curso na Europa.

(UFPR) “Diria o historiador cearense Gustavo Barroso sobre os cangaceiros: foram heróis e bandidos.
Barroso prefere unir os dois adjetivos com a conjunção ‘e’ do que usar ‘ou’ para excluir uma das opções”
(MILLAN, Polianna. “Heróis ou bandidos?”. Gazeta do Povo. 12/07/2008.
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=786236)

Comente a ideia defendida pelo historiador, explicando o contexto histórico da atuação dos bandos de
cangaceiros do final do século XIX até 1940 e explorando as diferentes interpretações conferidas a esses
personagens.

(FUVEST) A população indígena brasileira aumentou 150% na década de 1990,
passando de 294 mil pessoas para 734 mil, de acordo com uma pesquisa divulgada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento médio anual
foi de 10,8%, quase seis vezes maior do que o da população brasileira em geral.
http://webradiobrasilindigena.wordpress.com, 21/11/2007.

A notícia acima apresenta

a) dado pouco relevante, já que a maioria das populações indígenas do Brasil
encontrase em fase de extinção, não subsistindo, inclusive, mais nenhuma população
originária dos tempos da colonização portuguesa da América.
b) discrepância em relação a uma forte tendência histórica observada no Brasil, desde
o século XVI, mas que não é uniforme e absoluta, já que nas últimas décadas não
apenas tais populações indígenas têm crescido, mas também o próprio número de
indivíduos que se autodenominam indígenas.
c) um consenso em torno do reconhecimento da importância dos indígenas para o
conjunto da população brasileira, que se revela na valorização histórica e cultural que
tais elementos sempre mereceram das instituições nacionais.
d) resultado de políticas públicas que provocaram o fim dos conflitos entre os
habitantes de reservas indígenas e demais agentes sociais ao seu redor, como
proprietários rurais e pequenos trabalhadores.
e) natural continuidade da tendência observada desde a criação das primeiras políticas
governamentais de proteção às populações indígenas, no começo do século XIX, que
permitiram a reversão do anterior quadro de extermínio observado até aquele
momento.

(FUVEST) Oh! Aquela alegria me deu náuseas. Sentiame ao mesmo tempo
satisfeito e descontente. E eu disse: tanto melhor e tanto pior. Eu entendia que o povo
comum estava tomando a justiça em suas mãos. Aprovo essa justiça, mas poderia
não ser cruel? Castigos de todos os tipos, arrastamentos e esquartejamentos, tortura,
a roda, o cavalete, a fogueira, verdugos proliferando por toda parte trouxeram tanto
prejuízo aos nossos costumes! Nossos senhores colherão o que semearam.
Graco Babeuf, citado por R. Darnton. O beijo de Lamourette. Mídia, cultura e revolução.
São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 31. Adaptado.
O texto é parte de uma carta enviada por Graco Babeuf à sua mulher, no início da
Revolução Francesa de 1789. O autor



a) discorda dos propósitos revolucionários e defende a continuidade do Antigo
Regime, seus métodos e costumes políticos.
b) apoia incondicionalmente as ações dos revolucionários por acreditar que
não havia outra maneira de transformar o país.
c) defende a criação de um poder judiciário, que atue junto ao rei.
d) caracteriza a violência revolucionária como uma reação aos castigos e à repressão
antes existentes na França.
e) aceita os meios de tortura empregados pelos revolucionários e os considera uma
novidade na história francesa.

(UERJ)

Martírio de Tiradentes

tela de Francisco Aurélio de Figueiredo e melo (1893).
museuhistoriconacional.com.br

Na história brasileira, a representação de Tiradentes, um dos protagonistas da
Inconfidência Mineira (1788-1789), exemplifica um processo de transformação de alguns
de seus personagens em heróis nacionais.



Apresente duas propostas políticas da Inconfidência Mineira e justifique a transformação
de Tiradentes em herói nacional, com a implantação da República no Brasil.

(UERJ)

Os cartazes acima foram produzidos para atrair apoio popular para um movimento de
oposição ao governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934). Esse movimento colocou
do mesmo lado o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, tradicionais
adversários políticos no estado de São Paulo.

Nomeie esse movimento e indique uma justificativa apresentada pelos paulistas para
considerar o governo provisório de Vargas “uma ditadura”.


