HISTÓRIA
PADRÃO DE RESPOSTAS
01.
A) Duas dentre as características:
concentração dos poderes executivo, legislativo, judiciário e militar nas mãos do
•
soberano
legitimação do exercício absoluto do poder pelo soberano, através da
•
invocação da teoria do direito divino
venda de cargos como meio de recolher rendimentos da burguesia e da
•
nobreza
•
abuso de privilégios por parte da nobreza
cobrança de tributos régios
•
mercantilismo
•
B) Assembléia constituída pelos representantes da sociedade – Clero, Nobreza e
Terceiro Estado – que tinha a função de ajudar o soberano a resolver os principais
problemas da França.
Reunidos em Versalhes, em maio de 1789, os representantes dos três Estados se
depararam com a questão de como se procederia às votações: manter o voto por
Estado ou adotar o voto por cabeça, pleito do Terceiro Estado. O não
posicionamento do monarca em relação a esta questão levou os deputados do
Terceiro Estado a se declararem, em Assembléia Nacional, marco de grande
significância para a experiência revolucionária francesa.

02.
A) O choque entre a burguesia inglesa e os colonos americanos explica-se tanto pela
política de ampliação da carga tributária imposta pela Inglaterra, em função dos
gastos com a Guerra dos Sete Anos e dos custos decorrentes da ocupação do
Canadá, então incorporado ao Império Britânico, quanto pela necessidade de
ampliação de mercados, em um contexto marcado pela industrialização inglesa.
B) Uma dentre as características:
manutenção da escravidão negra
•
•
exclusão dos indígenas ao direito da cidadania no novo Estado

03.
A) Dois dentre os fatores:
transformação do porto do Rio de Janeiro em grande exportador de café,
•
principal riqueza nacional
vinda, direta ou indiretamente, de uma grande soma de capitais para a cidade
•
do Rio de Janeiro, através de atividades de serviço, tais como portuários, casas
de câmbio, bancos, casas comerciais
aumento do nível de trabalho assalariado nas atividades de serviços
•
ampliação do número de funcionários em serviços públicos
•
ampliação do número de manufaturas ligadas direta ou indiretamente às
•
atividades cafeicultoras
B) Os “barões do café” formaram a classe política que deu sustentação ao governo
centralizador do imperador Pedro II através de sua força econômica, garantindo as
condições para que o Império debelasse as rebeliões vindas do período regencial e
mantivesse a unidade territorial.

04.
A) A Grande Depressão foi a crise geral da economia, iniciada em 1929, possibilitada
pelos efeitos da euforia e da recuperação econômica artificial dos Estados Unidos
após a 1ª Grande Guerra, provocando o desabamento da produção econômica e
dos preços, o marasmo na agricultura e o desequilíbrio do comércio mundial.
Sua propagação pelo mundo deveu-se ao fato de estarem as economias
capitalistas funcionando de forma interdependente, devido à importância do capital
norte-americano no pós I Guerra Mundial.
B) Uma dentre as possibilidades:
Incremento da industrialização no Brasil – a Grande Depressão provocou um
•
aumento do número de indústrias no país através da substituição de
importações, visto que a crise desestruturou o comércio internacional,
dificultando as exportações dos países industrializados.
•
Abandono da política de estabilização financeira implementada pelo governo
Washington Luís – a Grande Depressão, ao provocar uma profunda recessão
internacional, inviabilizou a continuidade das medidas de saneamento financeiro
que vinham sendo executadas.
Crise da economia cafeeira – a Grande Depressão, ao provocar uma crise nos
•
preços internacionais do café, afetou a já combalida economia cafeeira.

05.
A) A bipolarização político-ideológica entre EUA e URSS estabeleceu uma disputa
entre as democracias liberais e o modelo socialista soviético. No Brasil, este
embate se evidenciou na discussão em torno do monopólio estatal sobre o
petróleo e da abertura econômica ao capital estrangeiro, na constante redefinição
dos perfis partidários e na polarização em face da ampliação ou não da política
trabalhista.
B) Duas dentre as características:
•
concentração da propriedade, seja rural, seja urbana
dependência para com o capital estrangeiro, principalmente norte-americano
•
propriedade norte-americana da maior parte das grandes usinas açucareiras
•
cubanas
alto preço dos aluguéis nas cidades, devido à falta de moradias para a
•
população cubana
propriedade estrangeira da maior parte das atividades econômicas cubanas
•

