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História

PADRÃO DE RESPOSTAS
(valor de cada questão = 2,0 pontos)

Questão

Resposta

A) Dois dentre os princípios:
• tolerância religiosa
• liberdade de expressão
• condenação à escravidão
• liberdade de pensamento
• crítica ao governo absoluto
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B) Um dentre os fatores e sua respectiva explicação:
• Imposição de novos impostos por parte da Inglaterra às colônias
americanas.
Os colonos consideravam que apenas suas assembléias coloniais tinham de
consentir a cobrança de qualquer novo imposto.
• Fim da “negligência salutar”.
A perda de autonomia dos colonos constituiu-se em um empecilho para a
continuação do desenvolvimento das elites das colônias.
• As idéias de liberdade oriundas do pensamento da Ilustração.
As idéias de liberdade levaram os colonos a questionar a aplicação do pacto
colonial.
• Insatisfação dos colonos em relação à Linha da Proclamação Régia.
Por meio desta a Coroa Inglesa estabelecia o monopólio sobre as terras obtidas em
decorrência do Tratado de Paris.
A) Dois dentre os fatores:
• crescimento do desemprego
• diminuição dos salários dos trabalhadores
• concorrência das máquinas com o trabalho dos artesãos
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B) Uma dentre as razões no plano social:
• surgimento do operariado
• início do processo de urbanização
• surgimento da burguesia industrial
• separação entre o trabalho e o capital
Uma dentre as razões no plano tecnológico:
• introdução do vapor como força-motriz
• substituição da força humana pela máquina
• aumento indefinido da capacidade de produção
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A) Revolução Francesa.
Ao proclamar a igualdade de direitos entre os cidadãos, a Revolução Francesa não
incluiu, entre estes, os habitantes de suas colônias, mantendo a escravidão.
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B) Liderança dos escravos na condução do processo de independência.
Um dentre os reflexos:
• temor de que a luta pela independência significasse o término da escravidão
• aliança entre os proprietários de terra e o herdeiro do trono português por medo de
uma rebelião escrava
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A) Dois dentre os grupos sociais:
• vadios
• judeus
• ciganos
• escravos
• prostitutas
• libertos ou forros
• homens livres pobres
B) Os grandes proprietários de terra, por controlarem os cargos preponderantes na vida
administrativa local, votavam e podiam votar nas Câmaras Municipais.
A) Cafeicultores do Vale do Paraíba.
Uma dentre as explicações:
• O projeto de abolição não indenizava os senhores de escravos.
• Com a diminuição da produtividade da economia cafeeira fluminense, os
escravos eram vistos por muitos proprietários como um capital do qual não
podiam abrir mão.
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B) Duas dentre as características:
• ruas estreitas e sinuosas
• incipiente atividade industrial
• centro político de caráter administrativo
• predominância de atividades comerciais e financeiras
• concentração de população humilde em cortiços no Centro
• influência marcante das culturas de origem africana marginalizadas
• pólo cultural receptor de influências internacionais e divulgador interno de tais
influências
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A) Uma dentre as explicações:
• Descontentamento de oficiais da Marinha, com a perda dos postos de destaque no
cenário político nacional, em detrimento dos oficiais do Exército.
• Eram contrários à posse de Floriano Peixoto na presidência, considerando-a
inconstitucional por não haverem transcorridos dois anos do mandato de Deodoro
da Fonseca.
B) Os dois grupos oligárquicos gaúchos – os maragatos e os chimangos ou pica-paus –
divergiam quanto ao caráter da política nos níveis regional e nacional.
Os maragatos eram federalistas e acusados de simpatizantes da monarquia, levando o
governo federal a apoiar os chimangos, defensores da centralização política que
caracterizava o governo de Floriano Peixoto.
A) Uma dentre as características:
• criação do salário mínimo
• criação da Justiça do Trabalho
• implantação da carteira de trabalho
• regulamentação do trabalho feminino
• fixação do direito a férias remuneradas
• proibição do trabalho do menor de 14 anos
• unicidade sindical por categoria profissional
• estabelecimento da data-base por categoria profissional
• estabelecimento da jornada de trabalho de 48 horas semanais
• criação do imposto sindical obrigatório para todos os trabalhadores
Uma dentre as mudanças:
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• fim do imposto sindical
• fim do dissídio coletivo
• fim da unicidade sindical
• fim da aplicação da data-base
• negociação para o pagamento do 13º salário
• negociação para a remuneração de horas extras
• fim do poder normativo da Justiça do Trabalho
• flexibilização da multa rescisória de 40% sobre o FGTS nas demissões sem justa
causa
• aumento ou redução da jornada de trabalho de acordo com a demanda de
produtividade da empresa
B) Duas dentre as características:
• grau de autonomia das lideranças sindicais em relação ao Estado
• apoio à ditadura, que foi corrente em 1940, e não existiu na década de 1970
• nível de participação autônoma dos trabalhadores sindicalizados na elaboração de
suas reivindicações
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A) Duas dentre as críticas:
• ausência do caráter amplo, geral e irrestrito proposto pelos movimentos sociais
• presença de dificuldades na reintegração de servidores públicos civis e militares
anistiados
• proposta de benefícios aos agentes da repressão acusados de crimes cometidos em
nome da segurança nacional
• exclusão do perdão aos condenados por crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e
atentado pessoal, mesmo sem mortes
B) Duas dentre as prerrogativas:
• cassar mandatos parlamentares
• privar cidadãos de seus direitos políticos
• demitir / aposentar funcionários públicos
• decretar o recesso do Congresso Nacional
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A) Duas dentre as conseqüências:
• aumento do PIB nacional
• desenvolvimento tecnológico
• aumento do crime organizado
• aumento dos crimes de corrupção
• ampliação da desigualdade social
• modernização dos centros industriais
• crescimento dos problemas ambientais
• desenvolvimento da educação tecnológica
• aumento da capacidade de consumo urbano
• ampliação das desigualdades entre campo e cidade
• crescimento da produção e da produtividade agrícola-industrial
• transformação do país em grande exportador de manufaturados
• melhora significativa da balança comercial chinesa com os países capitalistas
B) Duas dentre as reivindicações:
• fim da censura
• pluripartidarismo
• liberdade de opinião
• eleições livres e diretas
• liberdade de imprensa
• liberalização do sistema político chinês
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A) Construção de uma unidade entre as nações latino-americanas, a fim de garantir sua
efetiva soberania em face das ameaças tanto de natureza político-militar quanto
econômica.
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B) Dois dentre os motivos:
• mudanças realizadas na política petrolífera, impondo maior controle do Estado no
setor
• aproximação com o governo cubano, por meio de programas de alfabetização em
massa e de médicos populares
• identificação das metas de Chavez com uma política socialista, o que aproximaria a
Venezuela da esfera cubana
• discurso de Hugo Chavez francamente anti-americano e crítico em relação às
posições dos EUA frente às nações latino-americanas
• programa de transformação social e de redistribuição de riquezas, com reforma
agrária e concessão de microcrédito para os pequenos proprietários, interferindo no
controle de grandes empresas do setor, inclusive norte-americanas

