
HISTÓRIA 

 

 Na elaboração da prova para o vestibular 2011 da Universidade Federal de 
Santa Catarina, a banca tentou contemplar o maior número possível de temas 
propostos pelo Programa. Foram priorizados os seguintes temas: Mundo Antigo 
(Grécia); Brasil Colonial (Tratados de Limites e Escravismo), Império (Guerra do 
Paraguai) e Brasil Contemporâneo (Meio ambiente, Agricultura e Nordeste); África 
(África do Sul e Copa do Mundo de Futebol); Europa (Nazismo, Fascismo e 
Imperialismo); Santa Catarina (Revolução Federalista, Colonização, Artes e Festas). 

 Na leitura atenta das questões percebe-se que a compreensão, a análise e a 
síntese foram privilegiadas, sem abdicar da avaliação do conhecimento histórico dos 
candidatos (as). Verifica-se ainda que houve cuidados da banca em mesclar, nas 
mesmas questões, temas do passado e do presente, como forma de avaliar a 
capacidade de associação dos fenômenos históricos. Sem dúvida, foram 
contemplados os temas mais frequentes nos programas escolares das escolas 
públicas e privadas. 

 

Questão 01 
 
Leia o texto abaixo com atenção. 
Nossa forma de governo não se baseia nas instituições dos povos vizinhos. 
Não imitamos os outros. Servimos de modelo para eles. Somos uma 
democracia porque a administração pública depende da maioria, e não de 
poucos. Nessa democracia, todos os cidadãos são iguais perante as leis para 
resolver os conflitos particulares. Mas quando se trata de escolher um cidadão 
para a vida pública, o talento e o mérito reconhecidos em cada um dão acesso 
aos postos mais honrosos. [...] Usamos a riqueza como um instrumento para 
agir, e não como motivo de orgulho e ostentação. Entre nós, a pobreza não é 
causa de vergonha. Vergonhoso é não fazer o possível para evitá-la. Todo o 
cidadão tem o direito de cuidar de sua vida particular e de seus negócios 
privados. Mas aquele que não manifestar interesse pela política, pela vida 
pública, é considerado um inútil. Em resumo, digo que nossa cidade é uma 
escola para toda Hélade, e cada cidadão ateniense, por suas características, 
mostra-se capaz de realizar as mais variadas formas de atividade. 
 

TUCÍDEDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília/São Paulo: UnB/Hucitec, 1986, 
cap. 37-41, Livro II. 
 
Com base neste texto do historiador ateniense Tucídedes e sobre história 
antiga ocidental, é CORRETO afirmar que: 
 
01. Atenas era considerada um modelo de cidade para todo o Império Romano. 

02. a riqueza mencionada por Tucídedes era vista como ingrediente necessário 
para projetar a cidade de Atenas no cenário do mundo antigo. 

04. o texto evidencia que todos os cidadãos deviam interessar-se por política 
para não serem considerados inúteis. 

08. a mobilização em busca de riqueza era mais importante para a democracia 
do que o debate político, visto que a riqueza era “... um instrumento para 
agir.” 



16. os postos administrativos de destaque na cidade de Atenas estavam 
vinculados à quantidade de bens que o cidadão ateniense possuía.  

32. de  acordo  com  Tucídedes, os  povos vizinhos de Atenas eram seus 
imitadores. Podemos concluir que, dada à proximidade geográfica, Esparta 
adotou este modelo. 

64. pobreza e riqueza não podiam existir paralelamente na cidade de Atenas, 
razão pela qual devia haver um esforço para evitar a pobreza. 

 
Análise questão 01: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

7 
6 (02+04) 
680 (9,00%) 
Médio 

Difícil 

 

 A questão tratava das cidades da Grécia e da sociedade ateniense. Foi 
oferecido um texto de suporte. Observando o número de acertos, verifica-se que os 
candidatos desconheciam a relevância atribuída por Tucídedes à economia como 
forma de projeção de Atenas, não percebendo que o próprio texto oferecia as 
informações. Por outro lado, houve um índice de acertos significativo referente à 
alternativa que destacava a relevância da participação política dos cidadãos de 
Atenas.  

 O grau de dificuldade da questão previsto pela banca - médio - não se efetivou, 
pois a questão revelou-se difícil, dada a dificuldade de interpretação do texto suporte.  

 

 

Questão 02 
 
Leia o texto abaixo com atenção. 
 
No século XVIII os limites territoriais entre as áreas coloniais portuguesas e 
espanholas na América ainda eram imprecisos e, apesar dos diferentes 
acordos assinados, houve conflitos entre os reinos ibéricos. Os lusitanos 
avançaram no território espanhol e incorporaram áreas que atualmente fazem 
parte da região sul do Brasil, atitude que desagradou as autoridades 
espanholas. Diante da situação, portugueses e espanhóis assinaram o Tratado 
de Santo Ildefonso, em 1777.  
 
Sobre o referido Tratado, é CORRETO afirmar que: 
 
01. reafirmava os limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid e as formas de 

demarcação dos mesmos. 

02. estabelecia as normas do processo de permuta entre a Colônia do 
Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões, que passaram a 
pertencer a Portugal. 

04. tinha como objetivos estabelecer a paz e limites mais precisos entre as 
áreas pertencentes a Espanha e Portugal. 



08. ao firmar o tratado, os portugueses perderam a Colônia do Sacramento e a 
área dos Sete Povos das Missões.  

16. foi  vantajoso  para  os  lusitanos  pois, além  de  manter  o  controle sobre 
a Colônia do Sacramento, agregava a região dos Sete Povos das Missões. 

32. as demarcações realizadas tornaram os limites entre os territórios 
espanhóis e portugueses mais precisos e restabeleceram a paz entre os 
reinos. 

 
Análise questão 02: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

6 
12 (04+08) 
299 (3,96%) 
Médio 

Difícil 

 

 As expectativas da banca quanto ao grau de dificuldade (médio) não se 
confirmaram, pois o índice de acertos foi menor que o previsto e a questão foi difícil, o 
que aponta para o fato de que o tema tem sido pouco abordado no Ensino Médio, 
especialmente no que diz respeito aos limites do Brasil Colonial no sul do continente.   

 

Questão 03 
 
Sobre a história da utilização de energia no Brasil, é CORRETO afirmar que: 
 
01. na década de setenta o mercado automotivo brasileiro recebia os primeiros 

carros movidos a álcool. 

02. entre os séculos XVI e XIX utilizava-se no Brasil somente a energia 
hidráulica. 

04. a Itaipu Binacional, que entrou em operação na década de setenta, fornece 
mais da metade da energia elétrica consumida no Brasil.  

08. Florianópolis  foi  a  cidade  brasileira  pioneira  na  utilização  de  energia  
elétrica  com  a inauguração da usina Rita Maria no século XIX. 

16. os poços de petróleo descobertos no território nacional na década de 
quarenta transformaram, a partir de então, o Brasil num país 
autossuficiente em petróleo. 

32. as primeiras descobertas de reservas petrolíferas nas rochas da camada pré-sal 
ocorreram no litoral brasileiro e foram anunciadas na primeira década do século 
XXI.  

 

Análise questão 03: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

6 
33 (01+32) 
1.027 (13,59%) 
Difícil 

Difícil 

 



 A previsão da banca se confirmou, pois o índice de acertos totais foi baixo. 
Porém, destaca-se que os candidatos demonstraram bom nível de conhecimento 
quanto às referências a questões recentes relativas à produção de energia. 
Certamente, o índice relevante de acertos está relacionado ao tratamento que o tema 
tem recebido na mídia. 

 

 
Questão 04 
 
Leia o texto abaixo com atenção. 
Durante cinco anos, a partir de 1865, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai 
envolveram-se em um conflito armado com resultados trágicos para todos os 
participantes [...]. Alguns historiadores se referem às consequências da Guerra 
do Paraguai com a expressão genocídio americano.  
 

MURARO, V. F. História de Santa Catarina para ler e contar. Florianópolis: Cuca Fresca, 2003. 
p. 68. 

 
Com base no texto e sobre a Guerra do Paraguai, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. As forças militares  do  Brasil, Argentina  e  Uruguai, numericamente  

superiores, encontraram pouca resistência das tropas paraguaias para 
detê-las. 

02. Declarada a guerra, Santa Catarina, por sua posição estratégica, serviu de 
base de operações das tropas brasileiras. 

04. O  Batalhão  dos  Voluntários  da  Pátria  foi  reforçado  com  o  
recrutamento  de  escravos  e imigrantes alemães. 

08. Durante a Guerra do Paraguai, as forças navais paraguaias invadiram o 
porto de Laguna em busca de víveres. 

16. Ao acolher os feridos nas batalhas, áreas da cidade do Desterro foram 
contaminadas e, a partir de então, as epidemias se tornaram frequentes na 
Ilha de Santa Catarina. 

32. As causas da guerra foram econômicas, pois o Paraguai do século XIX era 
a maior potência da região porque tinha acesso privilegiado a vários portos 
marítimos. 

 
Análise questão 04: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

6 
6 (02+04) 
792 (10,48%) 
Fácil 

Difícil 

 

 O índice de acertos totais revela que a questão foi difícil e a banca havia 
previsto que seria fácil. Percebe-se que há clareza quanto à  posição estratégica de 
Santa Catarina na Guerra do Paraguai. Contudo, poucos candidatos demonstraram 



que conheciam que na composição das tropas participaram escravos e imigrantes 
alemães.  

 

 
Questão 05 
 
Na última Copa do Mundo, na África do Sul, a mídia rendeu tributo a Nelson 
Mandela.  
 
Em relação a Mandela e sobre a África do Sul, é CORRETO afirmar que: 
 
01. a liderança de Mandela foi fundamental para combater o apartheid na África 

do Sul. 

02. Mandela não conseguiu combater o apartheid, visto que ficou preso mais 
de 20 anos numa prisão em Soweto. 

04. Mandela iniciou a política do apartheid na África do Sul, a qual se expandiu 
por todo o continente africano. 

08. o apartheid foi uma política adotada por Mandela que reivindicava a 
ascensão dos negros aos cargos políticos na África do Sul. 

16. a África do Sul notabilizou-se por ser um dos maiores produtores de 
diamantes do mundo.  

32. a África do Sul foi palco da Guerra dos Bôeres, na qual os grupos étnicos 
locais, Utus e Tutsis, entraram em guerra fratricida. 

 

Análise questão 05: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

6 
17 (01+16) 
1.795 (23,77%) 
Médio 

Médio 

 

 A questão procurava averiguar o conhecimento a partir de um fato recente: A 
Copa do Mundo de Futebol realizada na África, tema recente e dominado.  O 
conhecimento relativo às questões raciais também é bem conhecido dos candidatos. 
Contudo, as referências relativas às questões históricas e econômicas, como a 
produção de diamante é praticamente desconhecida. Sem dúvida, os livros didáticos 
têm reservado espaços diminutos à história econômica do continente africano, fato 
que prejudicou o índice total de acertos.   

 
Questão 06 
A produção e a comercialização do açúcar foi uma das principais bases 
econômicas da colonização portuguesa no Brasil. Sobre este tema, é 
CORRETO afirmar que: 
 
01. o  interesse  dos  portugueses  em  produzir  açúcar  no  Brasil  estava  

relacionado  aos conhecimentos que estes acumularam por várias décadas 



com o cultivo da cana e a fabricação de açúcar nas ilhas atlânticas sob  seu 
domínio. 

02. as tentativas  de  ocupação  francesa e depois holandesa, no Brasil, 
ocorreram, em primeiro lugar, em função das descobertas de minas de ouro 
no interior e, em segundo, devido à produção de açúcar no litoral. 

04. a organização social das áreas canavieiras do Brasil gerou uma sociedade 
escravista em torno do complexo “casa grande e senzala”. Dessa forma, ao 
contrário da Europa, o Brasil não conheceu uma sociedade aristocrática. 

08. a  política  mercantilista  propunha  a  independência e a emancipação das 
colônias, o que causou profunda crise no sistema colonial português. 

16. a grande quantidade de açúcar produzido no Brasil  no período colonial 
tornava este produto pouco competitivo no mercado internacional, razão 
pela qual foi substituído pelo café como principal produto de exportação. 

32. para  desenvolver  a  economia  açucareira, Portugal  precisou  recorrer  a  
banqueiros  e mercadores holandeses, os quais financiavam a instalação 
de engenhos, a aquisição de escravos, o transporte e a distribuição do 
produto na Europa. 

 

Análise questão 06: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

6 
33 (01+32) 
912 (12,07%) 
Médio 

Difícil 

 

 A questão tratava da comercialização de açúcar durante o Brasil Colonial. A 
banca considerou a questão de nível médio de dificuldade, porém, os resultados 
demonstraram que foi difícil. Os candidatos demonstraram que desconheciam que os 
portugueses já traziam experiências anteriores na produção de açúcar. Da mesma 
forma, desconheciam a relevância dos capitais holandeses no complexo açucareiro. 

 

Questão 07 

Em relação à história de Santa Catarina, é CORRETO afirmar que: 
 
01. durante  a Revolução Federalista  muitas  lideranças políticas  foram  

executadas  na  Ilha  de Anhatomirim. 

02. durante  o  governo  Vargas, as  colônias  alemãs  e  italianas  
experimentaram  expressiva consolidação em função do apoio dado pelo 
Estado Novo. 

04. as indústrias alimentícias e o agronegócio se consolidaram em Santa 
Catarina, especialmente através da contribuição do latifúndio. 

08. na história da arte destaca-se Victor Meirelles, autor do conhecido quadro 
“A Primeira Missa no Brasil”. 

16. o político Nereu Ramos destacou-se no cenário nacional, colocando-se 
abertamente ao lado dos imigrantes alemães e seus descendentes. 



32. considerando a sua pequena extensão territorial, a economia extrativista da 
madeira e da erva-mate foi inexpressiva para a economia catarinense. 

64. a Oktoberfest de Blumenau tornou-se forte destino turístico, especialmente 
após a grande enchente de 1983 no vale do Itajaí-Açu. 

 

 

Análise questão 07: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

7 
73 (01+08+64) 
473 (6,26%) 
Médio 

Difícil 

 

 O grau de dificuldade previsto pela banca (médio) não se confirmou, pois o 
índice de acertos revelou que a questão foi difícil. Analisando a questão, verifica-se 
que ela exigia conhecimentos abrangentes sobre a História de Santa Catarina, como: 
política, arte, economia, e atualidades. Considerando que um número significativo de 
candidatos é oriundo de outros Estados, nos quais não se estuda a temática, a 
questão tornou-se difícil. 

 

 

Questão 08  
 Alta fertilidade humana, forte seleção biológica e ausência de 
oportunidades de emprego para os sem-terra teriam que ocasionar o apelo à 
migração numa desesperada luta pela sobrevivência. Assim, a grande região 
seca brasileira passou a ter o papel histórico de fornecer mão de obra barata 
para quase todas as outras regiões detentoras de algum potencial de emprego. 
Nordestinos de todos os recantos mobilizaram-se nas mais variadas direções, 
seguindo a vaga de cada época. Para a Amazônia, nos fins do século passado 
e início do atual. Para São Paulo, desde a década de 1930. Para Brasília, nos 
anos 60. Para o norte do Paraná e São Paulo, por todo o tempo, sobretudo 
depois da construção da estrada Rio-Bahia. Finalmente, para o norte de Goiás, 
às margens da Belém-Brasília, a Transamazônica e, para o sul do Pará, nos 
anos 70.  
 

AB’SABER, Aziz Nacib. Sertões e sertanejos: uma geografia humana sofrida. Revista 
Estudos Avançados. São Paulo: IEA/USP, n. 36, p. 26-7, maio/ago. 1999.  

 
Com base no texto acima e sobre a migração no Brasil, é CORRETO afirmar 
que:  
 
01. fenômenos  climáticos  e  ambientais  conseguem interferir na história 

humana, originando movimentos migratórios e mudando o perfil de muitas 
comunidades. 

02. a “indústria da seca” é uma expressão relacionada com a transferência de 
volumosos recursos públicos para as áreas afetadas pela seca no 
Nordeste, mas que não resolvem o problema da população atingida. Ao 
contrário, favorecem empreendedores que enriquecem com a referida 
indústria.  



04. a partir dos anos 70, em função dos grandes investimentos governamentais 
no Nordeste, foi possível barrar os fluxos migratórios e, hoje, não se verifica 
mais migração de nordestinos para outras regiões do Brasil. 

08. o norte do Paraná atraiu imigrantes nordestinos com mais intensidade nos 
anos 60, motivados pela cultura da soja, a qual exigia grande volume de 
mão de obra. 

16. a modernização da agricultura no Brasil, com seguidas quebras de 
recordes de produção, tem exigido mais trabalhadores no campo, freando, 
assim, os movimentos migratórios para as cidades. 

32. a transposição das águas do rio São Francisco é atualmente uma das 
maiores obras e visa, basicamente, regularizar o regime de águas, 
revitalizando o rio, com vistas a recompor seu equilíbrio ecológico.  

 

 

Análise questão 08: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

6 
3 (01+02) 
1.382 (18,31%) 
Médio 

Médio 

 

 O grau de dificuldade previsto (médio) se confirmou. Percebe-se uma relação 
próxima com a Geografia e, certamente a interdisciplinaridade e temas da atualidade, 
como meio ambiente, seca e migrações favoreceram o índice de acertos. 

 

Questão 09 
  

A Anti-Slavery Internacional, organização não-governamental que atua 
no combate à escravidão no mundo contemporâneo, considerava que cerca de 
25 milhões de pessoas eram vítimas do trabalho escravo em 2003. Dentre 
essas pessoas haveria trabalho infantil, exploração sexual e trabalhadores 
escravizados por dívida. Nesse mesmo ano, conforme a Comissão Pastoral da 
Terra (CPT), aproximadamente 25 mil pessoas estariam vivendo nessas 
condições no Brasil.  
 
CATELLI JUNIOR, Roberto. História – Texto e Contexto. São Paulo: Editora Scipione, 2007. p. 

268. 
 
Sobre o tema escravidão, é CORRETO afirmar que: 
 
01. a partir de 1888, com a Lei Áurea, foram criadas condições especiais para 

que os libertos pudessem ingressar no mercado de trabalho, especialmente 
no meio rural com a distribuição de terra a ex-escravos.  

02. dada à tradição de liberdade, a população indígena no Brasil nunca pode 
ser submetida à escravidão, optando-se, então, pela compra de negros da 
África. 



04. no Brasil do século XXI ainda existem pessoas que vivem em condições de 
escravidão, tanto em grandes fazendas quanto no meio urbano.  

08. em função das políticas de inclusão adotadas no Brasil nos últimos anos, 
as diferenças salariais desapareceram quando comparados os salários 
entre brancos e negros. 

16. hoje, a escravidão existente se relaciona diretamente a preconceitos 
étnicos e de cor, não tendo nenhuma relação com as condições sociais e a 
distribuição de renda. 

32. conflitos entre as várias tribos no continente africano fizeram com que 
negros escravizassem outros negros, vendendo-os como mercadorias. 

 

 

Análise questão 09: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

6 
36 (04+32) 
2.857 (37,83%) 
Médio 

Fácil 

 

 De maneira surpreendente, a questão que tratava de formas de escravidão no 
mundo contemporâneo, e foi considerada de nível médio pela banca no seu grau de 
dificuldade, revelou-se fácil. Deduz-se que o alto índice de acertos totais deve-se ao 
fato de que o tema tem merecido ampla cobertura dos meios acadêmicos e de 
comunicação.  

 

Questão 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Disponível em: www.beneti.com.br/?p=29 
                                                    Acesso em: 23 nov. 2010. 
 
 
O quadro acima reproduzido – Guernica – de Pablo Picasso, datado de 1937, 
representa o bombardeio da força aérea alemã à pequena cidade de Guernica. 
 



Em relação ao período entre as duas guerras mundiais (1919-1939), é 
CORRETO afirmar que: 
 
01. foi um período de fortalecimento das ideias democráticas e liberais no 
ocidente. 
 

02. nazismo e fascismo foram ideologias antagônicas que se formaram na 
Europa no período entre guerras. 

 

04. forças militares alemãs testaram suas novas armas na Espanha, 
combatendo a favor das tropas do General Francisco Franco. 

 

08. as diversas dificuldades que surgiram após o término da Ia Guerra, o 
avanço das ideias socialistas como reflexo da Revolução Russa (1917) e a 
crise do capitalismo internacional favoreceram o avanço de ideias e 
partidos totalitários. 

 

16. as ideias republicanas foram vitoriosas em alguns países, com destaque 
para Portugal. 
 

32. os  sindicatos  de  trabalhadores, urbanos  ou  rurais, experimentaram  
importantes  vitórias políticas nos países ibéricos. 

 

 

Análise questão 10: 

 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 
Grau de dificuldade obtido: 

6 
12 (04+08) 
1.238 (16,41%) 
Difícil 

Médio 

 

 Questão que trata do período entre - guerras, fortalecimento do nazismo e 
fascismo, e cujo grau de dificuldade foi considerado difícil pela banca, revelou-se 
médio. Certamente, a ilustração suporte oferecida na prova influenciou o índice de 
acertos totais, além do que, os temas têm merecido tratamento adequado nos 
programas de Ensino Médio. 


