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PADRÃO DE RESPOSTAS
QUESTÃO 01
(A) “Buscar especiaria” foi uma importante motivação econômica da Expansão Marítima
portuguesa porque havia grande interesse nesses produtos, originários do Oriente, pela
Europa, em função das suas propriedades de conservação dos alimentos.
(B)

Duas dentre as ações de cristianização:
•
•
•
•
•

ação dos jesuítas
construção de igrejas
catequese das populações indígenas
trabalho missionário de várias ordens religiosas
monopolização do ensino por clérigos católicos

QUESTÃO 02
(A) O conflito entre o parlamento e o Rei.
(B)

A Revolução Puritana acentuou a intolerância religiosa, que pressionou grupos de variadas
tendências religiosas, a buscar um novo local – a América – para iniciar uma nova sociedade,
acelerando o processo de colonização da América inglesa.

QUESTÃO 03
(A) Duas dentre as características:
•
•
•
•
•
•

(B)

livre comércio
livre concorrência
divisão internacional do trabalho
condenação da intervenção do Estado na economia
afirmação do trabalho humano como fonte geradora das riquezas
ênfase no mercado interno como elemento do desenvolvimento econômico

O liberalismo econômico, ao condenar as idéias de monopólio e de pacto colonial,
características essenciais do sistema colonial, propiciou uma série de reivindicações que
resultou no processo de independência das colônias americanas, pondo fim ao sistema
colonial.
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QUESTÃO 04
(A) Uma dentre as diferenças:
•

•

(B)

O processo político de independência estabeleceu na América portuguesa uma monarquia,
enquanto na América espanhola, efetivou o regime republicano.
Na América portuguesa, a unidade territorial pré-existente foi mantida após a independência,
enquanto, na América espanhola, assistiu-se a uma fragmentação territorial.

Duas dentre as razões:
•
•
•
•
•

A política recolonizadora das Cortes de Lisboa.
O fechamento dos tribunais superiores no Brasil.
A exigência da volta do príncipe regente para Portugal.
A proibição de que o Brasil tivesse uma constituição própria.
As idéias liberais propagadas pelo movimento constitucional português de 1820.

QUESTÃO 05
(A) Duas dentre as condições:
•
proibição do tráfico negreiro
•
política emissionista do governo
•
política tarifária de Alves Branco
(B)

Duas dentre as melhorias:
•
iluminação a gás
•
transportes coletivos
•
serviço de coleta de lixo

QUESTÃO 06
(A) Duas dentre as características:
•
o anticlericalismo
•
a igualdade plena dos direitos
•
a conquista da liberdade plena
•
a rejeição de toda a forma de poder
•
a defesa do espontaneísmo das massas
(B)

Um dentre os motivos:
•
sucesso da Revolução Russa
•
maior difusão das idéias anarquistas
•
alta do custo de vida sem proporcional aumento dos salários
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QUESTÃO 07
(A) Em virtude da mobilização de grande número de homens para a guerra, houve a necessidade
de se ampliar a utilização da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho, principalmente
no setor de serviços.
(B)

Durante o período da Primeira Guerra Mundial, em virtude da conversão da indústria
européia para a guerra, o Brasil precisou substituir suas importações de bens de consumo,
conhecendo um surto industrial.

QUESTÃO 08
(A) A propaganda foi uma importante chave para a consolidação da figura de Vargas como líder e
responsável pelo crescimento do Brasil.
(B)

Duas dentre as características:
•
planejamento da economia
•
investimento do Estado na indústria de base
•
desencadeamento da industrialização brasileira
•
criação de órgãos públicos para promover fomento de atividades econômicas: Instituto
do Açúcar e do Álcool, Instituto do Chá e do Mate, Conselho Nacional do Petróleo

QUESTÃO 09
(A) Ortega assumiu o poder através de uma revolução, conhecida como Revolução Sandinista.
(B)

Uma dentre as explicações:
•
O programa de modernização e industrialização do Irã, que beneficiou apenas uma
pequena parcela da sociedade, aumentando as desigualdades sociais.
•
A reforma agrária, que possibilitou um aumento do número de arrendatários, que se
transformaram, em sua maioria, em pequenos proprietários e trabalhadores desempregados.
•
As idéias religiosas do aiatolá Khomeini, que levaram a uma rebelião contra as autoridades
despóticas e propunham uma revolução islâmica.

QUESTÃO 10
(A) A Guerra Fria foi um momento de tensão e hostilidade fundamental e permanente entre a
URSS e os EUA, que, através de uma disputa ideológica, buscavam a liderança na nova ordem
internacional, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial.
(B)

Um dentre os fatos:
•
A crise dos mísseis cubanos, em outubro de 1962 .
•
A exclusão de Cuba da OEA, por pressão dos EUA, em 1962.
•
O apoio norte-americano ao golpe militar brasileiro, em 1964.
•
A fracassada invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, com o objetivo de derrubar o regime
de Fidel Castro, em abril de 1961.

