
Projeto UERJ 2017 
Como estudar: 
Nós indicamos os anos das provas e o número das questões. Caso, você sinta a necessidade de recorrer aos textos, 
as iconografias e aos mapas utilize as informações apresentadas, recorrendo ao site www.vestibular.uerj.br/. 
Observe também a ordem cronológica e temática dos assuntos abordados em cada ano de prova.   

1. (UERJ - 11: 1) 
As diversas manifestações da cultura renascentista na Europa ocidental, entre os séculos XIV e XVI, estiveram 
relacionadas à criação de novos valores e práticas sociais que se confrontaram com aqueles da sociedade medieval. 
Cite dois aspectos da cultura renascentista que justifiquem a sua importância para o início dos Tempos Modernos. 
 

2. (UERJ - 12: 1) 
Os descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI foram processos importantes para a construção do mundo 
moderno. A chegada dos portugueses ao Brasil decorre dos projetos que levaram diferentes nações europeias às 
grandes navegações. 
a. Formule uma resposta à pergunta do autor, ao final do texto: qual foi a finalidade da expedição de Cabral? 
b. Em seguida, cite dois motivos que justificam as grandes navegações marítimas nos séculos 
XV e XVI. 
 

3. (UERJ - 13: 1) 
Nos mapas, estão indicadas as principais rotas comerciais europeias, respectivamente, na Baixa Idade Média e na 
Idade Moderna. Comparando-os, percebem-se alterações significativas nesses caminhos a partir do século XVI, 
provocadas pela chamada Revolução Comercial iniciada no século XV. 
Indique a mudança provocada pela Revolução Comercial e duas de suas consequências econômicas, uma para a 
Europa e outra para os demais continentes conhecidos à época. 
 

4. (UERJ - 14: 1) 
Os séculos XVI e XVII marcaram a afirmação do absolutismo político na Europa, embora com particularidades em cada 
reino. Dois exemplos de reis absolutistas são Felipe II, cujos domínios eram tão vastos que se dizia que neles “o sol 
nunca se punha”, e Luís XIV, conhecido como “rei sol”. 
Indique duas medidas estabelecidas pelo poder real que tenham auxiliado a afirmação do absolutismo político e 
dois fatores que funcionaram como resistência ao processo de centralização política. 
 

5. (UERJ - 15: 1) 
Nos séculos XVI e XVII, o surgimento e a expansão de diversas religiões cristãs, genericamente chamadas de 
protestantes, alteraram as condições políticas e sociais do Ocidente europeu. 
Identifique dois efeitos políticos da expansão das Igrejas protestantes para as sociedades europeias. Apresente, 
ainda, uma das reações da Igreja Católica a essa expansão. 
 

6. (UERJ - 16: 1) 
O mapa de Tenochtitlán - capital do Império Asteca à época da conquista da América no século XVI - auxilia a 
compreensão dos relatos dos espanhóis, cujas reações diante da cidade revelam características daquela sociedade 
pré-colombiana. 
Indique duas características da sociedade asteca que causaram as reações expressadas nos relatos acima. Cite, 
ainda, dois objetivos da conquista europeia da América. 
 

7. (UERJ - 11: 2) 
O texto do século XVII enumera interesses da metrópole portuguesa em relação à colonização do Brasil; já o segundo 
texto, uma análise mais contemporânea, descreve uma sociedade mais complexa que ia além dos planos dos 
exploradores europeus. 
Indique dois objetivos da Coroa Portuguesa com a implantação da empresa açucareira no Brasil colonial. Em 
seguida, identifique duas características da economia colonial que comprovam o seu dinamismo interno. 
 

8. (UERJ - 12: 2) 
Nicolau Maquiavel foi um pensador florentino que viveu na época do Renascimento. Ele é considerado um dos 
fundadores do pensamento político moderno e suas ideias serviram de base para a constituição do Absolutismo 
monárquico. 
Identifique no texto duas práticas do Absolutismo monárquico. 
 

9. (UERJ - 13: 2) 



A servidão como forma de trabalho compulsório foi empregada nas experiências colonizadoras espanhola e inglesa na 
América. 
Com base nos textos, apresente a principal diferença na utilização dessa forma de trabalho nas colônias espanholas 
e inglesas. 
 

10. (UERJ - 14: 2) 
A visita do Papa Francisco ao Brasil, em julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, mobilizou 
milhares de fiéis, representando valores e práticas do projeto missionário da Igreja Católica para a América Latina. No 
texto, a menção a José de Anchieta aponta para outra época da ação da Igreja: a colonização da América portuguesa 
no século XVI. 
Explicite o principal objetivo do projeto missionário da Igreja Católica no século XVI. Em seguida, cite uma proposta 
atual da Igreja Católica associada ao projeto missionário para a América Latina. 
 

11. (UERJ - 15: 2) 
As imagens remetem a dois marcos históricos do processo de conquista e ocupação da região amazônica pela Coroa 
de Portugal: a construção do Real Forte do Príncipe da Beira na margem direita do Rio Guaporé, entre 1776 e 1783, e 
a expedição à região do Amazonas comandada por Pedro Teixeira, ocorrida entre 1637 e 1639. 
Identifique duas estratégias da colonização portuguesa na Amazônia ao longo dos séculos XVII e XVIII. Em seguida, 
aponte duas características físicas ou demográficas dessa região que tenham interferido nas estratégias de 
colonização. 
 

12. (UERJ - 16: 2) 
A presença holandesa no Brasil, entre 1630 e 1654, interferiu nos rumos da colonização portuguesa nas terras 
americanas. O governo de Nassau (1637-1644) tornou-se uma referência, estimulando a produção de registros, como 
as pinturas de Frans Post. 
Identifique o principal objetivo econômico da presença holandesa no Brasil, no século XVII. Em seguida, apresente 
duas realizações do governo de Nassau que tenham contribuído para sua notoriedade histórica. 
 

13. (UERJ - 11: 3) 
O dia 14 de julho de 1789, data da queda da Bastilha, é considerado pelos historiadores um marco da Revolução 
Francesa. Considerando o contexto político da França em 1789, explique a importância simbólica da queda da 
Bastilha para o movimento revolucionário francês. 
Apresente, também, duas propostas da Revolução Francesa que ainda façam parte da ordem política 
contemporânea. 
 

14. (UERJ - 12: 3) 
A expansão da colonização na América portuguesa, nos séculos XVII e XVIII, ocasionou o surgimento de novas 
atividades econômicas, de núcleos de povoamento e de caminhos e estradas, como os que compuseram a Estrada 
Real. 
Cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da Estrada Real e identifique dois 
interesses da Coroa portuguesa em controlar esses caminhos, no decorrer do século XVIII. 
 

15. (UERJ - 13: 3) 
No Antigo Regime, a tradição era um dos elementos fundamentais na definição da mobilidade na sociedade 
estamental. 
Identifique a forma de mobilidade, vertical ou horizontal, que mais caracterizou a sociedade estamental e explique 
como ela funcionava no Antigo Regime. 
 

16. (UERJ - 14: 3) 
O texto e o mapa remetem a vestígios deixados pelas relações escravistas na área central da cidade do Rio de Janeiro. 
Explicite o principal motivo para a aglomeração de atividades comerciais, portuárias e negreiras na área central do 
Rio de Janeiro em meados do século XVIII. Em seguida, aponte um dos objetivos para a criação do Circuito Histórico 
e Arqueológico da Herança Africana. 
 
17. (UERJ - 15: 3) 
Aponte duas diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Cite, também, dois movimentos 
políticos ou filosóficos que influenciaram essas insurreições. 
18. (UERJ - 16: 3) 
René Descartes (1596-1650) e Galileu Galilei (1564-1642) são alguns dos principais integrantes da chamada Revolução 
Científica do século XVII, processo que alterou visões de mundo e hábitos de pensamento da época. 



Aponte uma proposta da Revolução Científica do século XVII e um motivo para o posicionamento contrário da Igreja 
Católica às proposições dessa Revolução. 
 

20. (UERJ - 11: 4) 
O texto aborda um duplo movimento provocado pela presença da Corte portuguesa no Brasil: o estímulo às atividades 
culturais na colônia e, ao mesmo tempo, o controle conservador sobre essas atividades. 
Indique duas ações da Coroa que enriqueceram a vida cultural da cidade do Rio de Janeiro. 
Explique, ainda, como o Estado português exercia controle sobre as atividades culturais. 
 

21. (UERJ - 12: 4) 
A Confederação do Equador, ocorrida em 1824, apresentou propostas alternativas à organização do Império do Brasil, 
sendo porém reprimidas pelo governo de Pedro I. 
Explicite o motivo central para a eclosão da Confederação do Equador e cite duas de suas propostas para a 
organização do poder de Estado. 
 

22. (UERJ - 13: 4) 
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. 
 

23. (UERJ - 14: 4) 
Na pintura O século das luzes, observam-se elementos representativos do movimento intelectual denominado 
Iluminismo. Em 1784, o filósofo alemão Immanuel Kant definiu esse movimento como um processo de esclarecimento 
que permitiu ao homem chegar à sua maioridade. 
Identifique na imagem dois elementos representativos do pensamento iluminista. Associe, também, um desses 
elementos a uma característica do Iluminismo. 
 

24. (UERJ - 15: 4) 
A convocação dos Estados Gerais deu início à Revolução Francesa, ocasionando um conjunto de mudanças que 
abalaram não só a França, mas também o mundo ocidental em finais do século XVIII. 
Cite um motivo para a convocação dos Estados Gerais na França, em 1789, e apresente duas consequências da 
Revolução Francesa para as sociedades europeias e americanas. 
 

25. (UERJ - 16: 4) 
Na pintura de Pompeo Batoni, de 1769, estão representados dois imperadores austríacos do Antigo Regime: José II e 
seu irmão Leopoldo II. No detalhe, pode-se observar um exemplar em francês do livro O espírito das leis, de 
Montesquieu, expoente da Ilustração ou Iluminismo. A presença do livro na pintura não é meramente decorativa, mas 
revela modos e práticas de governo adotados por diversos Estados europeus no século XVIII. 
Nomeie esse modo de governar. Em seguida, apresente uma ação promovida por monarquias europeias que 
empreenderam tais práticas. 
 

26. (UERJ - 11: 5) 
A consolidação do Império do Brasil, entre as décadas de 1830 e 1850, significou a vitória de determinado projeto 
político e também o combate de propostas, como as defendidas pelos que lutaram na Revolução Farroupilha. 
Aponte uma das propostas dos líderes farroupilhas e explique por que esse movimento foi considerado ameaçador 
pelos dirigentes do Império do Brasil. 
 

27. (UERJ - 12: 5) 
Exibido pela primeira vez em outubro de 1940, o filme “O Grande Ditador”, de Charles Chaplin, faz uma crítica a um 
projeto político vigente na época. 
Observe abaixo o fotograma de uma cena do filme e o discurso apresentado em seu final: 
Identifique o projeto político-ideológico criticado e apresente duas características desse projeto que se opunham 
aos ideais defendidos no discurso final. 
 

28. (UERJ - 13: 5) 
Ainda permanece a imagem de Pedro I como um dos responsáveis pela autonomia política do Brasil. Contudo, nove 
anos após proclamar o 7 de setembro de 1822, o imperador abdicava de seu trono e retornava à Europa. A 
instabilidade política e econômica foi a marca de seu breve reinado. 
Cite um setor da sociedade brasileira da época que se opunha à manutenção do governo de Pedro I e uma razão 
para essa oposição. Em seguida, aponte um motivo para a instabilidade econômica que caracterizou esse governo. 
 



29. (UERJ - 14: 5) 
De acordo com a Constituição norte-americana, de 1787, cada estado da federação poderia decidir pela manutenção 
ou não do trabalho escravo. A permanência da escravidão no Sul, no entanto, ampliou os conflitos com o Norte do 
país, levando à Guerra de Secessão. 
Indique uma oposição de ordem política, econômica ou social entre os estados do Norte e os do Sul que tenha 
contribuído para deflagrar a guerra civil. Apresente, também, a principal consequência político-econômica da vitória 
dos estados do Norte para o país. 
 

30. (UERJ - 15: 5) 
A partir de elementos presentes nas pinturas, indique uma proposta do Romantismo e uma do Modernismo que 
explicitem a forma de cada um representar a composição étnica do povo brasileiro. 
 

31. (UERJ - 16: 5) 
Os dados sobre a malha ferroviária do Império do Brasil e dos E.U.A. estão relacionados a importantes transformações 
ocorridas no século XIX. 
Cite um grupo social ou setor econômico que financiou a construção de ferrovias no Brasil nesse período. Apresente, 
também, duas transformações econômicas, uma no Brasil e outra nos E.U.A., associadas aos ritmos das alterações 
nas malhas ferroviárias. 
 

32. (UERJ - 11: 6) 
O depoimento acima faz referência a efeitos da Crise de 1929 para a sociedade norte-americana. 
Apresente dois fatores que contribuíram para deflagrar essa crise e cite seu principal desdobramento para a 
economia europeia naquele momento. 
 

33. (UERJ - 12: 6) 
No século XVIII, durante a Revolução Francesa, Saint Domingue, uma pequena colônia na América Central, rebelou-se 
contra sua metrópole, dando início à luta pela independência do Haiti, em um processo diferente daqueles que 
ocorreram nas demais colônias do continente americano. 
Aponte uma proposta da Revolução Francesa que influenciou a independência do Haiti e a principal diferença entre 
este processo e as outras lutas pela independência das colônias americanas. 
 

34. (UERJ - 13: 6) 
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”. 
 

35. (UERJ - 14: 6) 
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. 
 

36. (UERJ - 15: 6) 
Os motivos que justificaram a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, continuam gerando controvérsias 
cento e cinquenta anos depois. 
Apresente dois motivos que expliquem essa guerra, tendo em vista as disputas na região do rio da Prata durante a 
segunda metade do século XIX. 
 

37. (UERJ - 16: 6) 
A abolição da escravatura no Brasil resultou de manifestações políticas e sociais que mobilizaram diferentes grupos, 
como ilustra a fotografia. 
Cite dois grupos sociais diretamente envolvidos no movimento abolicionista. Identifique um grupo opositor a esse 
movimento e uma das razões para seu posicionamento contrário. 
 

38. (UERJ - 11: 7) 
No mundo contemporâneo, países socialistas viveram situações de crise, contornadas por meio da promoção de 
reformas, como as mencionadas no texto. 



Aponte um princípio comum à Nova Política Econômica e à Perestroika. Em seguida, indique o principal resultado 
de cada uma dessas políticas promovidas pelo governo soviético. 
 

39. (UERJ - 12: 7) 
A Primeira Guerra Mundial provocou uma reorganização político territorial da Europa, como se observa nos mapas. 
Duas ideias orientaram essa reorganização: a do Estado-nação e, no caso da fronteira russa, a do cordão sanitário. 
A partir da análise dos mapas, identifique a mudança ocorrida na organização política europeia após a Primeira 
Guerra. 
Em seguida, indique o motivo que levou ao estabelecimento da política do cordão sanitário naquele momento. 
 

40. (UERJ - 13: 7) 
O cartaz acima, divulgado pelo Comitê de Coordenação e Produção de Guerra norte-americano durante a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), tornou-se um dos símbolos dos esforços patrióticos frente ao conflito armado. Nele, 
retratava-se também um novo ideal para a condição feminina. 
Explicite duas repercussões da Segunda Guerra Mundial para o mundo do trabalho na sociedade norte-americana. 
 

41. (UERJ - 14: 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 peronista, 
respectivamente. Aponte, ainda, duas medidas aplicadas pelo DIP que tenham fortalecido a proposta política do 
Estado Novo. 
 

42. (UERJ - 15: 7) 
A partir de meados do século XIX, a expansão urbana passou a ser guiada por um modelo de modernização cujas 
reformas modificaram profundamente as grandes cidades e a vida de seus habitantes. No início do século XX, o Brasil, 
apesar de encontrar-se em um contexto diverso do europeu, inspirou-se na reforma efetuada em Paris pelo Barão 
Haussman. A Reforma Pereira Passos (1902-1906) deu início a um processo de transformação do Rio de Janeiro na 
“Paris dos Trópicos”. 
Cite dois objetivos da reforma urbana de Pereira Passos e um efeito dessa reforma para o processo de urbanização 
da cidade do Rio de Janeiro. 
 

43. (UERJ - 16: 7) 
Nos documentos acima podem ser reconhecidos posicionamentos e atitudes que marcaram a atuação de lideranças 
da União Democrática Nacional (UDN), partido que existiu de 1945 até 1965. 
A partir desses documentos, indique duas características da atuação udenista em meio às disputas políticas e 
partidárias do período. Cite, ainda, uma iniciativa ou uma crise na qual o partido se envolveu. 
 

44. (UERJ - 11: 8) 
O lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki possibilitou o fim da Segunda Guerra Mundial, 
acarretando, para todos os países envolvidos no conflito, muitas transformações e inaugurando novas tensões 
internacionais. 
Aponte dois efeitos da Segunda Guerra Mundial para a sociedade japonesa e dois efeitos da utilização de 
armamentos nucleares para as relações internacionais no pós-guerra. 
45. (UERJ - 12: 8) 
Indique dois objetivos econômicos da formação do Mercosul. Aponte, também, uma dificuldade para a consolidação 
desse bloco. 
 

46. (UERJ - 13: 8) 
O filme O ovo da serpente retrata o contexto de crise alemã após a Primeira Guerra Mundial, que favoreceu a subida 
ao poder de Hitler, principal figura do Partido Nazista. 
Retire do texto dois problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo ao poder em 
1933. Indique, também, a ação tomada pelo Partido Nazista em relação a cada um desses problemas. 
 

47. (UERJ - 14: 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. 
 

48. (UERJ - 15: 8) 



Os movimentos de contestação política ocorridos na década de 1960 tiveram motivações variadas. No Brasil, a 
Passeata dos Cem Mil foi o episódio mais marcante nesse contexto. 
Aponte dois elementos do contexto político brasileiro da época associados diretamente à ocorrência dessa 
passeata. Em seguida, apresente um motivo que, em 1968, contribuiu para a eclosão de revoltas em um dos outros 
países citados no texto. 
 

49. (UERJ - 16: 8) 
Variadas foram as repercussões internacionais à deposição do Presidente João Goulart, em abril de 1964, como 
expressam os depoimentos citados. 
Considerando a natureza do movimento que depôs o presidente brasileiro em 1964, identifique a principal diferença 
entre o posicionamento do secretário de Estado norte-americano e o do deputado mexicano. Em seguida, apresente 
um aspecto do contexto internacional da época que explique o posicionamento dos E.U.A. 
 

50. (UERJ - 11: 9) 
A Copa do Mundo de Futebol de 2010 teve grande destaque na mídia internacional, em especial, devido ao fato de 
ser realizada, pela primeira vez, no continente africano. Esse evento seria impossível décadas antes, em função do 
boicote proposto pela Organização das Nações Unidas - ONU à África do Sul em 1962. 
Apresente o motivo que levou a ONU a propor um boicote de seus países-membros à África do Sul em 1962 e cite 
duas características do regime político sul-africano daquela época que justifiquem essa atitude internacional. 
 

51. (UERJ - 12: 9) 
A Guerra do Vietnã, no sudeste asiático, foi um dos conflitos mais sangrentos do século XX, estando diretamente 
relacionado às tensões do contexto internacional, nas décadas de 1960 e 1970. 
Identifique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra Fria. Apresente, também, 
duas consequências desse conflito para esse país. 
 

52. (UERJ - 13: 9) 
A imagem e o texto apresentados refletem momentos de grave crise social em duas épocas distintas. Na década de 
1930, a solução encontrada para a crise foi o estabelecimento do Estado do Bem-estar Social. Este modelo, contudo, 
vem sendo contestado nas duas últimas décadas em função das decisões do Consenso de Washington, assinado por 
alguns países em 1989. 
Apresente uma proposta do Consenso de Washington para a crise das sociedades capitalistas. Em seguida, aponte 
a prática do Estado de Bem-estar Social que contraria a proposta apresentada. 
 

53. (UERJ - 14: 9) 
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. 
 

54. (UERJ - 15: 9) 
O Holocausto vem sendo cada vez mais associado à memória histórica de sociedades europeias. 
Indique duas repercussões do Holocausto para o contexto internacional posterior ao fim da Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). Indique, também, a importância simbólica da criação de memoriais como o citado na 
reportagem. 
 

55. (UERJ - 16: 9) 
As maneiras de apresentar povos e territórios possuem variações históricas associadas às relações estabelecidas entre 
sociedades e culturas. As imagens acima sobre o continente africano ilustram essas variações. 
A partir da comparação entre as imagens, identifique a principal diferença quanto a essas representações do 
continente africano. Em seguida, cite um processo histórico contemporâneo que explique a diferença de perspectiva 
entre a imagem 1 e a imagem 2. 
 

56. (UERJ - 11: 10) 
No decorrer da década de 1970, medidas econômicas implementadas pelos governos militares afetaram de maneiras 
variadas as condições de vida dos brasileiros, como ilustram a propaganda e a charge. 
Indique duas dessas medidas econômicas e dois dos seus efeitos sociais. 
 

57. (UERJ - 12: 10) 
Em seus dois mandatos como presidente, Fernando Henrique Cardoso buscou apoio de diferentes forças políticas e 
partidárias para implementar um programa de reformas que rompesse com o que chamou de “legado da Era Vargas”. 



Essas reformas eram vistas pelo grupo político ao qual pertencia como fundamentais para que o país vencesse 
definitivamente as dificuldades enfrentadas na “década perdida”. 
Explique o significado da expressão “década perdida” para a economia brasileira. 
Cite, ainda, duas ações desenvolvidas durante os governos de Fernando Henrique Cardoso relacionadas a seu 
rompimento com a “Era Vargas”. 
 

58. (UERJ - 13: 10) 
 O Fórum Social Mundial se realizou pela primeira vez em janeiro de 2001, na cidade de Porto Alegre. Desde então, 
tem acontecido anualmente em diversos países do mundo onde grupos variados apoiam suas ações. 
Cite duas propostas do Fórum Social Mundial que se opõem à globalização capitalista. 
 

59. (UERJ - 14: 10) 
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. 
 

60. (UERJ - 15: 10) 
O Estado Islâmico criado em regiões do Oriente Médio alterou as relações entre os governos locais e muitas nações 
ocidentais, gerando novas ameaças e conflitos, como se observa por meio do mapa e da reportagem. 
Identifique uma característica da ação política do grupo que criou o Estado Islâmico. Em seguida, aponte um motivo 
para a oposição norte-americana à sua existência. 
 

61. (UERJ - 16: 10) 
As abordagens das animações cinematográficas indicam mudanças na representação dos gêneros masculino e 
feminino e do papel da mulher nas sociedades ocidentais, tendo em vista transformações históricas e também a 
ocorrência de medidas de promoção da igualdade entre os gêneros nas últimas oito décadas. 
Ao comparar as análises feitas nos textos, aponte uma mudança na representação da condição feminina mostrada 
no filme Frozen. 
Identifique, ainda, um direito ou uma lei conquistados pelas mulheres no Brasil a partir da década de 1930. 
 

Uma boa prova é o que eu desejo a vocês!  
Professor Ulisses Mauro Lima 


