COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – COPESE
MÓDULO I DO PISM – TRIÊNIO 2014-2016
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PROVA DE HISTÓRIA
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou
mantendo consigo celular, e/ou aparelho e componente eletrônico.

NOTA

Se solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata de Abertura do Lacre, conforme Edital.
O candidato não pode usar em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos
escuros, relógio e similares.
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Junto ao candidato, só devem permanecer documento e materiais para execução da prova.
Todo e qualquer outro material, exceto alimentos, água em garrafa transparente e
medicamentos, têm de ser colocados no saco plástico disponível, amarrado e colocado
embaixo da cadeira.
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O candidato que possuir cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as orelhas
descobertas.
O candidato deve conferir se sua prova tem 2 questões. Caso haja algum problema,
solicitar a substituição de seu caderno ou página.
O candidato deve comunicar sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada durante
a realização da prova. Não sendo tomadas as devidas providências a respeito de sua
reclamação, solicitar a presença do Coordenador do Setor ou comunicar-se com ele, na
secretaria, ao final da prova.
Para o desenvolvimento e a resposta das questões, só será admitido usar caneta
esferográfica azul ou preta de corpo transparente.
Em todas as páginas deste caderno, é expressamente proibido conter qualquer tipo de
informação tais como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa
identificar o candidato.

O candidato deve assinar a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade.
Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de
Encerramento, conforme Edital.
CORTE APENAS ESTA PÁGINA.
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ASSINATURA: ............................................................................................................................................................

INSCRIÇÃO:

–

ATENÇÃO, FISCAL: NÃO CORTAR O CANHOTO ANTES DE ETIQUETAR E CONFERIR TODAS AS PROVAS.

INSCRIÇÃO

NOME LEGÍVEL: ......................................................................................................................................................

COLE AQUI A ETIQUETA

A duração da prova é de 4 horas. O candidato só poderá sair decorridos 1h e 30min.

ARBITRÁRIO

O candidato não pode retirar nenhuma página deste caderno.
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PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

Questão 1 - Observe as seguintes figuras e leia o texto a seguir:

Figura 1: Os quatro evangelistas, iluminura
de 820, Catedral de Aachen, Alemanha.
Fonte: Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_carol%C3
%ADngia>. Acesso em: 6 ago. 2014.

Figura 2: Rafael: Madonna Cowper,
1504/1505. NationalGalleryofArt,
Washington.
Fonte: Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Renasciment
o>. Acesso em: 6 ago. 2014.

Figura 3: Michelangelo: David,
1504. Galleriadell’Accademia.
Fonte: Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ren
ascimento>. Acesso em: 6 ago.
2014.

No final da Idade Média, a Europa Ocidental passou por transformações sociais, políticas e econômicas relacionadas ao
desenvolvimento do comércio e das cidades. E, no âmbito da cultura, as cidades italianas constituíam um ambiente
propício para a consolidação de um movimento de transformação cultural, o chamado Renascimento.
a) Disserte sobre uma transformação socioeconômica que possibilitou a afirmação da cultura renascentista na
Península Itálica.

b) Cite e analise um aspecto da cultura renascentista que entrava em conflito com os ensinamentos da Igreja.

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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c) Analise um aspecto do Renascimento no âmbito das artes.

Questão 2 – Observe as figuras e as informações abaixo e, em seguida, atenda ao que se pede em relação à chegada
dos europeus na América.

Figura 1: A chegada de Colombo, 1492.

Figura 2: Canibalismo.

Fonte: Disponível em: <http://ocandelabrodojhon.blogspot.com.br/2011/09/as-antilhas-arahuacoscaribes-e.html>. Acesso em: 17 ago. 2014.

(...) Sabemos, graças aos textos da época, que os índios dedicam grande parte de seu tempo e forças à interpretação
das mensagens, e que essa interpretação tem formas extremamente elaboradas, relacionadas às diversas espécies de
adivinhação. (...) Em todos os casos, esses presságios e adivinhações gozam de enorme prestígio e, se for preciso,
arriscarão a vida para obtê-los, sabendo bem que a recompensa vale o risco.
TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 88-91.

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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a) Qual era a visão dos europeus sobre os nativos americanos?

b) Cite e analise DUAS práticas coloniais aplicadas pelos europeus frente à diferença cultural entre eles e os
povos americanos.
1.

2.

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.

