HISTÓRIA

COMENTÁRIO DA PROVA DE HISTÓRIA
Prova com temas clássicos, dentro do programa, sem maiores complicações. Sentimos falta de questões que
buscassem uma maior relação diacrônica (com exceção da questão 1), questões que explorassem mais os grandes temas
da contemporaneidade e enunciados mais elaborados. Exceção à questão 9, criativa e instigante.
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Resolução:
A frase citada "Roma conquistou militarmente a Grécia, mas a Grécia conquistou Roma culturalmente" indica que
durante o processo de expansão territorial da Roma Antiga, regiões ocupadas pelos gregos foram conquistadas como
a magna Grécia (sul da Península Itálica) e o litoral da Ásia Menor, por exemplo. Nesse contexto, os romanos
absorveram elementos culturais helenísticos resultando em uma forte influência da cultura grega na civilização
romana. Dentre os elementos da produção cultural grega presentes na contemporaneidade, os alunos poderiam citar o
teatro, os jogos, a filosofia, a oratória, as artes plásticas e a arquitetura.

Resolução:
A cerimônia de coroação do Imperador Carlos Magno pela Igreja Católica estava revestida de uma forte simbologia,
pois consolidava a importante aliança entre o reino dos francos e a igreja. Benéfica para ambos e movida por interesses
mútuos, esta aliança representava para o reino dos francos a fase para a sustentação ideológica do império carolíngio e
para a igreja católica a possibilidade de expansão da sua doutrina nos territórios conquistados pelo expansionismo dos
francos.
O chamado renascimento carolíngio consistiu em um processo de desenvolvimento científico e artístico ocorrido
durante o reinado de Carlos Magno (dinastia carolíngia).

Resolução:
O simbolismo monárquico se desenvolveu no comportamento de Napoleão durante os primeiros anos de poder quando
instaurou uma espécie de “corte consular”. Percebera que a revolução não tirara dos franceses as ideias de um regime
monárquico que parecia mais estável e duradouro. No começo de 1804, Napoleão revelou os seus planos, dando a
entender que aceitaria uma coroa se ela lhe fosse proposta, tanto que foi o Senado de acordo com a Constituição que
proclamou o Império. Em seguida houve a aprovação popular através de um plebiscito. Napoleão quis completar os
símbolos de seu poder com uma pomposa coroação na catedral de Nortre-Dame em Paris. O Papa Pio VII participou da
cerimônia apenas abençoando a sua sagração, pois Napoleão se autocoroou, gesto que expressou p temperamento
do personagem que se autonomeou imperador, apesar de fingir acreditar que havia sido escolhido pelo povo e pelo
Senado. Visando legitimar o seu poder apresentou-se como o legítimo sucessor de Carlos Magno através de objetos
que o lembrassem, como espada, cetro, coroa, etc.
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Resolução:
Com a queda de Napoleão III e a assinatura do armistício com a Prússia, os parisienses rebelaram-se contra o novo
governo estabelecido e proclamaram a Comuna de Paris. O poder passou a ser exercido pelo Comitê Central da
Guarda Nacional, que convocou eleições para a constiuição do Conselho da Comuna de Paris. A Comuna foi formada
por conselheiros municipais, eleitos por sufrágio universal nos bairros da cidade. Os mandatos podiam ser revogados.
A maioria de seus membros era de trabalhadores ou representantes reconhecidos da classe operária. Foi democrática
e popular. No curto período que controlaram o poder, os comunardos tomaram medidas avançadas: redução da
jornada de trabalho; estabelecimento da igualdade jurídica e política entre os sexos; separação entre Estado e religião;
educação laica, obrigatória e gratuita; internacionalismo (pessoas de várias nacionalidades eram membros da
Comuna); organização de cooperativas e destruição de símbolos do antigo regime. O Governo sediado em Versalhes
atacou Paris. Os comunados foram derrotados. Em torno de 20 mil pessoas foram fuziladas e outras 40 mil pessoas
foram exiladas. A curta duração, a radicalização e a violenta repressão caracterizaram aquela que no dizer de Lenin foi
um "Ensaio" para a construção de um Estado socialista.

Resolução:
Tratamos desse assunto em nossas aulas discursivas. A influência inglesa esteve associada a dois fatores:
investimentos com retorno lucrativo e interesse da produção agrícola exportadora, particularmente o café.

Resolução:
A influência do capitalismo norte-americano, desde o fim da primeira mas, principalmente, após a Segunda Guerra
torna-se hegemônico no Brasil. Daí a principal razão para a substituição dos trens pelos automóveis.
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Resolução:
Tema clássico. A União Ibérica e, com ela, o envolvimento do Brasil no conflito entre Espanha e Holanda; a participação
da Holanda no negócio do açúcar e do tráfico negreiro, muito lucrativo para os comerciantes batavos.

Resolução:
Empreendedor, tolerante e rico do ponto de vista cultural.

Resolução:
Com a demissão de Nassau, a Companhia das Índias intensifica a cobrança das dívidas e as obrigações dos senhores
de engenho, o que provoca uma reação na Colônia. O conflito, conhecido como Insurreição Pernambucana dura quase
uma década e termina com a vitória dos brasileiros.

Resolução:
Outro clássico. A “revolução” foi, na verdade uma recomposição do poder, com o ingresso de novos atores, como os
tenentes, por exemplo, as pequenas oligarquias, como o Rio Grande do Sul e a Paraíba , as lideranças industriais e
Minas Gerais. Portanto, o domínio das elites e o controle do capital ficam praticamente inalterados. Mas há uma
relativa concessão aos trabalhadores, ainda que apenas na forma do atendimento de reivindicações sociais.
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Resolução:
A Enciclopédia escrita 1751 e 1772, por iniciativa de Denis Diderot e Jean D' Alembert, foi um projeto realizado na
França com a colaboração dos maiores nomes da época: Voltaire e Montesquieu, em literatura; Condillac, em filosofia;
Buffon, em ciências naturais; D' Holbach e D' Alembert em ciências; Turgot e Quesnay, em economia; e Rousseau, em
música. Era, portanto, uma obra de especialistas. Já a Wikipédia nasceu com a difusão da informática e a construção
de seus "verbetes" é uma obra coletiva, que devem obedecer a alguns princípios estabelecidos pelos organizadores. A
Enciclopédia do século XVIII, além de divulgar as ciências e as artes, foi uma importantíssima arma política que colocou
em discussão os abusos dos regimes monárquicos; criticou a sociedade estamental; as instituições estabelecidas; as
desigualdades; as religiões e principalmente a monarquia absolutista. A Wikipédia, por sua vez, tem objetivos bem
mais modestos: oferecer informações (nem sempre fidedignas), tecer análises (muitas vezes tendenciosas) e,
sobretudo, fazer uma síntese sobre os temas mais diversos, possibilitando a participação dos internautas em sua
elaboração e reelaboração.

Resolução:
Os contexto das canções é o da Guerra Fria. De um lado os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e do outro da
URSS liderando o bloco socialista. A década de 60 foi marcada no Estados Unidos pelas lutas raciais, pelos protestos
contra o envio de tropas para o Vietnã e pelo movimento de contracultura que condenava a guerra, o consumismo e
muitos dos valores da sociedade tradicional estadunidense. As canções, a primeira forma satírica e a segunda como
um apelo evocam a paz. Repudiam os falcões, partidários da guerra. Guerra que além de ceifar vidas só servia para
alimentar os lucros do complexo industrial/militar sempre ansioso em "descobrir" inimigos para eliminá-los "salvando"
assim o "mundo livre".
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Resolução:
Perón procurou controlar o movimento operário através da cooptação, da concessão de benefícios sociais e
eventualmente pela repressão. Articulou uma política de massas com grandes mobilizações e concentrações.
Procurou incentivar a indústria nacional e, em plena Guerra Fria, desenvolveu uma política externa independente. Sua
esposa Eva Perón desenvolveu uma ampla atuação assistencialista tornando-se intensamente popular. Evita tornava
assim a encarnação do Estado benfeitor e previdente. A "Dama da Esperança" sua intercessora. O seu carisma, as
suas realizações e o uso em larga escala dos meios de comunicação a transformaram num mito que se consolidou
ainda mais com a sua prematura morte aos 33 anos.
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