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PROVA 3
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

HISTÓRIA

QUESTÕES DISCURSIVAS
o

N . DE ORDEM:
o

N . DE INSCRIÇÃO:

−

NOME:______________________________________________________________

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. Verifique se este caderno contém 05 questões discursivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, avise,
imediatamente, o fiscal.
2. Preencha os campos N.o DE ORDEM, N.o DE INSCRIÇÃO e NOME, conforme o que consta na etiqueta fixada em sua
carteira.
3. Responda às questões de forma legível e sem rasuras, utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Será permitido o
uso moderado de corretivo líquido. Lembre-se de que as questões devem ser inteiramente respondidas a caneta
(desenvolvimento e resposta).
4. Limite-se a responder às questões no espaço estabelecido para esse fim. Anotações no verso da folha não serão
consideradas na correção.
5. Ao término da prova, levante o braço, aguarde atendimento e entregue este caderno ao fiscal.

UEM
Comissão Central do Vestibular Unificado

QUESTÃO 1
Depois de muitas décadas de políticas protecionistas, o Brasil iniciou a década de 1990 discutindo a abertura do mercado
nacional aos produtos estrangeiros e um amplo processo de privatização.
Responda o que é privatização, em que governo ocorreu o maior número de privatizações e cite pelo menos duas
empresas ou dois segmentos privatizados.

QUESTÃO 2
"Em 11 de setembro de 2001, no atentado realizado em Nova York e Washington, em que as torres do World Trade
Center e o Pentágono foram atingidos por aviões seqüestrados por terroristas, Osama Bin Laden foi acusado pelas
autoridades norte-americanas de ser o articulador da ação que ocasionou milhares de mortos nos EUA."
(VICENTINO, Cláudio. História Geral. São Paulo: Scipione, 2002. p.450).
Qual o nome do grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden?
Qual a orientação religiosa desse grupo terrorista?
Quais guerras tiveram início, envolvendo os EUA, após os atentados de 11 de setembro de 2001?
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QUESTÃO 3
José Richa, político oposicionista integrante do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) e ex-prefeito de
Londrina, foi eleito Governador do Estado do Paraná em 1982. Sua eleição representou algo novo tanto na política
paranaense como na política nacional. Discorra sobre o significado dessa eleição para a história política do Paraná e do
Brasil.

Gabarito 0
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QUESTÃO 4
A emancipação das cidades constitui um dos capítulos mais importantes da história do feudalismo europeu e das lutas
entre a burguesia nascente e os senhores e príncipes feudais. Discorra sobre como se deu esse processo emancipacionista
e qual sua importância para o desenvolvimento da sociedade moderna.

Gabarito 0
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QUESTÃO 5
A transferência da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, representou um marco importante em nossa história.
Entre as medidas tomadas por D. João, Príncipe Regente do trono português, ocupam lugar de destaque a abertura dos
portos e a revogação da legislação colonial que proibia a criação de fábricas no Brasil. Demonstre a importância dessas
medidas para o processo de modernização e de desenvolvimento da sociedade brasileira.

Gabarito 0
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