
11/12/2005
História

PADRÃO DE RESPOSTAS

(valor de cada questão = 2 pontos)

Questão Resposta

1

A) O estabelecimento de intercâmbios – econômicos e culturais – da Europa com povos isolados da África, da Ásia e 
da América.

B) Dois dentre os fatores:
• guerras de reconquista
• vocação marítima da Península Ibérica 
• posição geográfica da Península Ibérica
• vanguardismo ibérico no campo náutico
• afluxo de capitais para a Península Ibérica
• proximidade em relação à Península Itálica
• processo de centralização da coroa portuguesa e espanhola

2

A) Dois dentre os aspectos da sociedade:
• marcada pela liturgia da religião 
• dividida em ordens ou estamentos
• baseada no privilégio do nascimento
• marcada pelas guerras e pela violência
• caracterizada pelo recorrente recurso à repressão

B) Uma dentre as rebeliões e um dentre seus respectivos objetivos:
• Inconfidência Mineira

• pôr fim à opressão colonial
• acabar com a cobrança da derrama
• incentivar a criação de manufaturas
• dar um governo liberal às Minas Gerais
• proclamar uma república em Minas Gerais

• Conjuração Baiana (“Conjuração dos Alfaiates”)
• implantar uma república
• acabar com a escravidão
• aumentar o soldo da tropa
• dar novo sistema de promoções militares 
• estabelecer o livre comércio com todos os povos
• estabelecer igualdade de direitos civis, independentemente da cor da pele

3

A) Invasão e ocupação da Península Ibérica por tropas francesas.

Domínio de Portugal para efetiva adesão ao Bloqueio Continental.

B) Um dentre os argumentos:
• O Brasil veio a ser elevado à condição de Reino Unido, transformando-se a antiga colônia em metrópole.
• O Rio de Janeiro transformou-se em ponto de atração das elites, permitindo-lhes a constituição de uma 
identidade comum.

• A abertura dos portos às nações amigas possibilitou o fim do monopólio comercial, estabelecendo 
uma maior liberdade de comércio no Brasil.

• A instalação de um aparelho burocrático possibilitou a ascensão de inúmeros brasileiros aos cargos de 
administração, contribuindo para a idéia de autonomia do Brasil.

4

A) Duas dentre as medidas:
• emancipação dos filhos dos escravos – “Lei do Ventre Livre” 
• proibição da separação entre as crianças escravas menores de 8 anos e suas mães 
• estabelecimento de normas para a libertação gradual de todos os escravos, mediante indenização
• libertação dos escravos com mais de sessenta anos de idade, embora estes devessem trabalhar 
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mais cinco anos gratuitamente, a título de indenização – “Lei dos Sexagenários”

B) Dois dentre os motivos:
• marginalização dos libertos no seio da sociedade
• situação miserável de sobrevivência do ex-escravo no campo 
• ausência de um projeto de educação básica para o ex-escravos
• inexistência de um projeto político de inclusão social do ex-escravo
• formação de uma mão-de-obra marginalizada pela concorrência do imigrante 
• limitação de um mercado de trabalho para absorver essa mão-de-obra excedente

5

A) A Doutrina Monroe surgiu no contexto das lutas em prol das independências das colônias americanas, 
marcado por tentativas de recolonização da Santa Aliança.

Evitar a intervenção das potências européias nos processos de independência das antigas colônias 
ibero-americanas.

B) Promover um aprofundamento das relações comerciais e diplomáticas entre os EUA e os demais países 
do continente americano, por meio do estabelecimento de uma área de livre comércio.

Devido à superioridade econômica e tecnológica dos EUA,  a formação do bloco acabaria por  ampliar  a 
dependência  histórica da América Latina em relação aos EUA,  contribuindo para a consolidação de sua 
hegemonia.

6

A) O uso da eletricidade, fruto da crescente interação entre tecnologia e produção, passando a substituir o 
vapor, obtido por meio da combustão do carvão, como força motriz da indústria.

B) Um dentre os aspectos e suas respectivas soluções:
• capacidade limitada do porto da cidade; modernização e ampliação do porto
• insalubridade da Cidade Velha; obras de saneamento da capital da República
• traçado tortuoso das ruas da cidade; abertura de novas avenidas, cujo símbolo maior foi a Avenida Central
• controle e mesmo proibição das festas populares de rua (como o entrudo e as quermesses); realização de festas 
nos espaços fechados dos bailes, salões e clubes

7

Duas dentre as ações:
• não-realização da reforma agrária 
• manutenção da estrutura agrária latifundiária 
• não-abandono de políticas de valorização do café
• não-extensão da legislação trabalhista e sindical para o campo
• criação  ou  manutenção  de  organismos  oficiais  reguladores  para  o  beneficiamento  de  determinados 
produtos agrícolas voltados para a exportação, como o IAA, o DNC, etc.

7

Duas dentre as características:
• estímulo à industrialização
• utilização de capital externo 
• necessidade de modernização
• instituição de uma legislação trabalhista
• valorização do público em detrimento do privado
• estabelecimento de um ideal corporativo de sociedade
• progressiva implementação de uma política de substituição de importação

8

A) Dois dentre os fatores:
• ineficácia dos instrumentos políticos do liberalismo 
• incapacidade político-econômica da Liga das Nações 
• ressurgimento de movimentos nacionalistas e xenófobos
• isolamento assumido pelos EUA nas relações internacionais
• crescimento de partidos políticos defensores de soluções extremistas
• insatisfações e ressentimentos provocados pelos Tratados de Paris
• manutenção das disputas imperialistas entre as nações capitalistas centrais
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• temor das potências capitalistas européias em relação à expansão do bolchevismo na Europa

B) O PTB, partido criado por Getúlio Vargas, congregou grande parte das lideranças que haviam sido 
instituídas a partir da política sindical oficial, montada durante o Estado Novo e sob influência de seu  
Ministério do Trabalho.

9

A) Dois dentre os objetivos:
• apoiar a libertação das demais colônias afro-asiáticas
• adotar uma posição de neutralidade no conflito EUA/URSS
• recusar a política de alinhamento compulsório diante da bipolarização político-ideológica

B) O estabelecimento, desde o século XIX, de milhares de colonos franceses na Argélia que se apropriaram 
das melhores terras e que temiam por seu futuro com a independência argelina.

10

A) Duas dentre as características:
• negação da diferença, da alteridade 
• apatia em relação à participação política
• insatisfação provocada pela pauperização
• crescente  temor em relação às soluções de esquerda 
• descrença nos instrumentos democrático-liberais de participação política

B) Dois dentre os fatores:
• perseguição a imigrantes 
• ambiente propício à xenofobia 
• perseguição de minorias étnicas
• adoção de políticas de repatriamento forçado
• afirmação pelas minorias de sua identidade étnico-cultural-religiosa


