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UERJ 2014 (Questão 6 a 10) 
 
1. (Questão 6) A liberdade política é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião que 
cada um tem sobre a sua segurança; e para que se tenha esta liberdade é preciso que o governo 
seja tal que um cidadão não possa temer outro cidadão. Quando o poder legislativo está reunido 
ao poder executivo, não existe liberdade. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for 
separado do poder legislativo e do executivo.  

Montesquieu. O espírito das leis, 1748. 
 
O direito eleitoral ampliado, a dominação do parlamento, a debilidade do governo, a insignificância 
do presidente e a prática do referendo não respondem nem ao caráter, nem à missão que o 
Estado alemão deve cumprir tanto no presente como no futuro próximo. 

Jornal Kölnishe Zeitung, 04/08/1919. Adaptado de REIS FILHO, Daniel Aarão (org.). História do 
século XX. Volume 2. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

 
Os trechos apresentam aspectos do pensamento político em duas épocas distintas: o liberalismo 
proposto por Montesquieu no século XVIII e a crise do liberalismo na crítica de um jornal alemão 
na recém-estabelecida República de Weimar. 
Identifique um dos princípios liberais expresso no texto de Montesquieu e a opinião no texto do 
jornal alemão que contradiz esse princípio. Apresente, também, um fator que explique a crise do 
liberalismo no período entre as duas grandes guerras. 
 
 
2. (Questão 7)  

 
As imagens reproduzem ilustrações de cartilhas escolares difundidas nos governos de Getúlio 
Vargas, no Brasil, e de Juan Domingo Perón, na Argentina. Durante o Estado Novo no Brasil, toda 
informação divulgada era controlada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda − DIP. Cite, a 
partir do conteúdo das imagens, uma característica do governo Vargas e outra do governo 
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peronista, respectivamente. Aponte, ainda, duas medidas aplicadas pelo DIP que tenham 
fortalecido a proposta política do Estado Novo. 
 
 
3. (Questão 8) 

 
O personagem Capitão América, criado em 1941, é um cidadão norte-americano, voluntário na 
experiência para criar supersoldados que defendam o mundo de ameaças. Identifique o conflito 
internacional em curso na época da criação do personagem. Em seguida, aponte duas medidas 
adotadas, nos anos de 1941 e 1942, pelo governo dos E.U.A. com relação ao conflito. 
 
 
4. (Questão 9) Tratados de Roma: 50º aniversário 
A Europa foi, durante séculos, uma ideia, uma esperança de paz e de entendimento. 
Enfrentamos, na atualidade, grandes desafios que não conhecem fronteiras nacionais, e a União 
Europeia é a resposta que temos para lhes dar. Neste modelo europeu, conjugam-se sucesso 
econômico e responsabilidade social. A unificação da Europa veio dar vida a um sonho de 
gerações passadas. Manda a nossa história que preservemos tal fortuna para as gerações 
vindouras. Por isso nos une, cinquenta anos passados da assinatura dos Tratados de Roma, o 
objetivo de dotar a União Europeia de uma base comum e renovada. 

HANS-GERT PÖTTERING, ANGELA MERKEL e JOSÉ M. BARROSO. Adaptado de europa.eu, 
25/03/2007 

 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Provas de Vestibular 
 

UERJ 2014 
Professor: Renato Pellizzari 

 
Os Tratados de Roma, assinados em 1957, instituíram a Comunidade Econômica Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atômica. Apresente um aspecto da conjuntura internacional da 
época que justifique a assinatura dos Tratados de Roma. Em seguida, identifique dois desafios 
enfrentados pela União Europeia na atualidade. 
 
 
5. (Questão 10) A história latino-americana na década de 1970 foi marcada pela vigência de 
governos ditatoriais. As fotografias abaixo remetem ao golpe militar ocorrido no Chile em 
setembro de 1973. 

 
Cite duas características comuns aos governos ditatoriais latino-americanos. Em seguida, 
identifique uma das principais reivindicações da sociedade chilena com relação às heranças do 
golpe de 1973. 
 


