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PADRÃO DE RESPOSTAS
QUESTÃO 01
O poderio econômico espanhol foi resultado da prática de acumulação de metais,
característica do Mercantilismo, em virtude do grande afluxo de prata e ouro da
América.
QUESTÃO 02
O termo cristão-novo designa os judeus convertidos ao catolicismo obrigatoriamente
pela força da lei feita pelo rei de Portugal.
QUESTÃO 03
Fugir da Inquisição Portuguesa.
QUESTÃO 04
No texto, destaca-se a visão humanista que defendia, numa perspectiva otimista,
as potencialidades do homem, característica da civilização do Renascimento.
QUESTÃO 05
Duas dentre as características:
• longas jornadas
• realização repetitiva
• execução de trabalhos manuais
• inexistência de qualquer tipo de segurança nos locais de trabalho
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QUESTÃO 06
Uma dentre as conseqüências econômicas:
• ampliação da capacidade produtiva das sociedades
• advento do capitalismo como novo modo de produção
• produção como elemento fundamental do mercado
• fim da primazia do comércio como elemento primordial ao mercado
• generalização do trabalho livre assalariado
Uma dentre as conseqüências sociais:
• surgimento de uma nova classe social – proletariado
• luta de classes: burguesia x proletariado
• intensificação do processo de urbanização
• generalização de um novo padrão familiar: família nuclear
• crescente alienação do trabalhador
QUESTÃO 07
A Revolução Francesa ao implementar, na prática, os temas de uma política liberal,
através de uma monarquia constitucional, que estabelecia a liberdade, a igualdade civil
e a divisão dos três poderes contribuiu para a crise do Antigo Regime.
QUESTÃO 08
Duas dentre as realizações:
• construção de novos prédios na cidade do Rio de Janeiro
• aumento da entrada de produtos vindos de outras praças comerciais,
proporcionada pela Abertura dos Portos decretada em 1808
• vinda da Missão Francesa
• criação da Biblioteca Nacional
• criação do Jardim Botânico
• criação de instituições de ensino superior
QUESTÃO 09
Uma dentre as diferenças:
• No Brasil, o Imperador era peça-chave do sistema parlamentarista; na Inglaterra, o
rei desempenhava papel meramente formal.
• No Brasil, as eleições para Câmara dos Deputados eram, geralmente, resultado da
escolha do Presidente do Conselho de Ministros, feita pelo Imperador; na
Inglaterra, a indicação do Primeiro Ministro era fruto do processo eleitoral.
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QUESTÃO 10
A “marcha para o oeste” significou a anexação dos territórios situados a oeste da faixa
atlântica, trecho original do país ao declarar sua independência e teve como justificativa
ideológica a doutrina do “Destino Manifesto” que pregava a idéia de que os americanos
tinham sido predestinados a dominarem a América.
QUESTÃO 11
Duas dentre as formas de expansão territorial:
• compra de territórios (Flórida, Alasca)
• guerras (contra o México e a Espanha)
• negociação com potências estrangeiras (Grã-Bretanha e Rússia)
QUESTÃO 12
Dois dentre os motivos:
• Grande Depressão de 1873
• necessidade de exportação de mercadorias
• necessidade de exportação de capital
• tensões nacionalistas
• conflitos sociais
• crença na “missão civilizatória”
QUESTÃO 13
Uma dentre as características:
• caráter autoritário do presidente
• submissão da Câmara e do Senado ao autoritarismo presidencial
QUESTÃO 14
Um dentre os objetivos:
• obstruir o processo de sucessão presidencial
• viabilizar sua permanência no poder
QUESTÃO 15
A Batalha de Stalingrado - marco da contenção do avanço nazista na União Soviética e
do início da contra-ofensiva.
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QUESTÃO 16
Reestruturação do socialismo através do desenvolvimento de uma economia de
mercado.
Abertura política, possibilitando a existência de oposição e críticas ao governo.
QUESTÃO 17
O avanço político da oposição, com o crescimento do PMDB e o destaque da vitória
do PDT no Rio de Janeiro, possibilitou maior organização da opinião pública e o
amadurecimento da participação popular, levando-a à campanha das diretas já.
QUESTÃO 18
Um dentre os desdobramentos:
• articulação política entre conservadores e liberais
• fundação do PFL
• eleição de Tancredo Neves
• fim dos governos militares
QUESTÃO 19
A crise econômica na Alemanha do pós 1ª Guerra e do início da década de 30, que
gerou desemprego e possibilitou o descontentamento das massas populares e da classe
média, levando-as a aderir ao nazismo.
QUESTÃO 20
Concorrência entre a mão-de-obra nacional e a mão-de-obra imigrante.

