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Questão 01 (valor:  20  pontos)

Reivindicações:

1. Acesso dos camponeses à posse da terra, extinguindo o controle dos patrícios 
sobre os latifúndios. Essas reivindicações se constituíram como objeto das “Leis 
Agrárias”  propostas  por  Tibério  Graco,  que  visavam  a  doação  de  terras  pelos 
grandes proprietários, para serem redistribuídas pelo Estado aos camponeses, em 
forma de arrendamento.

 
2. Atendimento às necessidades básicas das camadas desprivilegiadas de Roma. 
Entre  essas  necessidades  pode-se  citar  a  escassez  de  alimentos  entre  pobres  e 
desocupados da área urbana da cidade. Proposta da “Lei Frumental”, que estabelecia 
a distribuição de trigo a preços baixos aos plebeus. Apresentada por Caio Graco, foi 
aprovada, sendo a única reivindicação atendida que subsistiu.

Questão 02 (valor:  10  pontos)

1. Contramovimento porque os camponeses usaram a doutrina luterana (reformista) 
como  bandeira  para  desenvolverem  revolta  social  e  política  contra  o  domínio  da 
nobreza  alemã.

2. Os revoltosos reivindicavam o confisco das terras senhoriais e da Igreja. Em 
seu manifesto defendiam os direitos, para todos, à caça, à pesca e à exploração 
das florestas. Defendiam a formação de uma sociedade igualitária, justa e sem 
hierarquia.

3. Os  camponeses,  embora  usando  elementos  da  doutrina  luterana,  eram 
contrários à aliança entre Lutero e a nobreza latifundiária que os oprimia.

Questão 03 (valor:  20  pontos)

1. Aparecimento da máquina e seus efeitos sobre a estrutura de produção, alterando 
profundamente a relação entre o trabalhador e o produto do seu trabalho.
Instalação  da  fábrica  como  espaço  de  produção,  distanciando  o  trabalhador  do 
produto final.



2. As  forças  sociais  referidas  se  apresentam  através  da  pressão  de  trabalhadores 
desempregados, que responsabilizaram a máquina pela substituição do seu trabalho, 
levando-os à situação do desemprego.

3. A pressão da burguesia industrial sobre o operariado, buscando aumentar seus lucros, 
despedindo trabalhadores considerados excedentes, ampliando o desemprego.

Questão 04 (valor:  10  pontos)

1. Ofereciam  um  modelo  de  revolta  para  a  população  escrava  porque,  embora 
diferenciados etnicamente, enfrentaram a ordem social  e política estabelecida na Bahia 
provincial do século XIX.

2. Chamou a atenção da classe dominante para a dificuldade de controlar a população 
escrava. O temor de um levante de escravos já existia em Salvador desde as notícias do 
levante do Haiti.

3. Demonstrou  a  capacidade  de  os  escravos  se  organizarem  como  agentes  de 
movimentos. Destaque à característica urbana, singular, da revolta dos malês.

Questão 05 (valor:  20  pontos)

1. Reivindicavam a diminuição da jornada de trabalho, ou seja, queriam uma legislação trabalhista  
que garantisse a melhoria das condições de trabalho.

2. Contestavam a ordem política através da expansão de ideologias defensoras do proletariado, a  
exemplo do anarcosindicalismo e do socialismo.

3. Propiciaram condições para a organização do Partido Comunista.

Questão 06 (valor:  20  pontos)

Bases ideológicas das Ligas Camponesas:

1. Ideologia socialista disseminada pelo Partido Comunista colocado na clandestinidade 
desde 1946.

2. A doutrina social defendida pela ala progressista da Igreja Católica, organizando camponeses 
para a defesa de seus direitos.

3. Participação   de   grupos   socialistas  e  comunistas  nos  movimentos  —  radicalização  da 
esquerda — propostas revolucionárias.
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