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Questão 1 

Leia atentamente um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776. 

 

Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o 

ligavam a outro, e assumir, entre os poderes da Terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza 

e as do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os 

levam a essa separação. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são 

criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura 

da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos 

poderes do consentimento dos governados; que, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, 

cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe 

os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. (...) Mas quando 

uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los 

ao despotismo absoluto, assistem-lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais governos e instituir novos Guardiães 

para sua futura segurança. Tal tem sido o sofrimento paciente destas colônias e tal agora a necessidade que as força a 

alterar os sistemas anteriores de governo. A história do atual Rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidas injúrias e 

usurpações, tendo todos por objetivo direto o estabelecimento da tirania absoluta sobre estes Estados.  

Fonte: Disponível em: <http://www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vport.html>. Acesso em: 28 ago. 2014. 

 

 

a) Segundo os autores da declaração, quais as justificativas para a ruptura com a metrópole? 

 

Resposta: os autores justificam a luta pela independência com base no respeito às leis da natureza, à 

diversidade de opinião e à igualdade entre os homens. Além disso, alegam o direito à vida e o direito de reação 

ao despotismo e à tirania. 

 

 

b) Relacione a Declaração a um ideário político do período.  

 

Resposta: o aluno poderá relacionar o evento aos ideais liberais e democráticos. 
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Questão 2 

Analise as seguintes figuras e leia o texto abaixo. 

  
Figura 1: Imperador Napoleão III (left) em Sedan, a 2 de Setembro de 

1870, sentado ao lado do Chanceler da Prússia, Otto von Bismarck. 
Fonte: Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Unifica%C3%A7%C3%A3o_Alem%C3%A3>. 
Acesso em: 6 ago. 2014. 

Figura 2: Germânia, uma personificação da nação alemã. Afresco de 
PhilippVeit.  

Fonte: Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Unifica%C3%A7%C3%A3o_Alem%C3%A3>. 

Acesso em: 6 ago. 2014. 

 

Suponha-se que um dia, após uma guerra nuclear, um historiador intergaláctico pouse em um planeta então morto para 

inquirir sobre as causas da pequena e remota catástrofe pelos sensores de sua galáxia. (...) Após alguns estudos, nosso 

observador conclui que os últimos dois séculos da história humana do planeta Terra são incompreensíveis sem o 

entendimento do termo ‘nação’ e do vocábulo que dele deriva. 

 HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 11. 

 

Na segunda metade do século XIX, ganhou força um romantismo que destacava as qualidades, a especificidades e 

história de um determinado povo. O sentimento de pertencimento e de identidade foram fundamentais no processo de 

unificação da Alemanha. Sobre esse processo, ANALISE. 

 

a) UMA importante medida econômica que contribuiu para a unificação da Alemanha. 

Resposta: O candidato deverá ser capaz de analisar o estabelecimento, em 1834, dos Zollverein, que 

abolia as tarifas alfandegárias entre os Estados do norte, estabelecendo o livre comércio. Esta união 

alfandegária entre os Estados da Confederação Germânica, composta por 39 Estados sob a liderança da 

Prússia, permitiu uma maior integração do mercado interno 

 

b) A importância do poderio militar nesse contexto de unificação dos Estados Alemães. 

O candidato deverá ser capaz de analisar a importância do combate contra a França na expansão 

territorial e no fortalecimento econômico e industrial, já que a França perdeu a região da Alsácia-

Lorena, rica em jazidas de ferro e se viu obrigada a pagar uma indenização de guerra. O que favoreceu o 

desenvolvimento econômico alemão. 

 
 
 

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


