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Resposta
A) Duas dentre as ações:
• criação do Arquivo Público
• fundação do Imperial Colégio de Pedro II
• criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
• composição das primeiras obras sobre História do Brasil para uso em escolas
• concessão de bolsas de estudo no estrangeiro a artistas identificados com esse projeto
B) O Romantismo, ao valorizar a natureza tropical e os indígenas, contribuiu para o projeto
político de dotar o Brasil de uma feição própria, rompendo os laços culturais do Império
com a antiga metrópole portuguesa.
A) Uma dentre as possibilidades:
• política econômica adotada pelo governo de Allende
• porque propunha a “via chilena” para o socialismo, por meio de reformas e medidas
pacíficas
• nacionalização de indústrias (siderúrgicas, têxteis, de telecomunicações, de eletricidade) e
do sistema bancário
• porque contrariava os interesses do capitalismo internacional, em especial norteamericano
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B) Uma dentre as justificativas:
• A reação do governo norte-americano aos atentados vem redimensionando os padrões
de relacionamento da potência hegemônica não apenas com Estados considerados
periféricos, mas também com alguns de seus aliados históricos.
• Pela primeira vez, os Estados Unidos foram atingidos em seu próprio território, em
regiões que representam o centro financeiro e econômico mundial (Nova York) e
político (Washington), demonstrando que a grande potência mundial era vulnerável,
numa perspectiva distinta da época da Guerra Fria.
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A) Um dentre os fatores:
• a crença quase mítica − associada, sobretudo, aos EUA − de que a América era uma
“terra de oportunidades e de liberdades”
• a melhoria nos transportes, como o incremento das ferrovias e da navegação a vapor,
devido à expansão do capitalismo na Europa, que permitiu uma maior circulação de
pessoas entre os países
• a expropriação de muitos camponeses, em virtude da incorporação de terras e de mãode-obra às atividades comerciais e industriais, possibilitou a absorção de alguns destes
trabalhadores na agricultura capitalista; a migração de outros para as cidades, como
operários nas indústrias nascentes; e a formação de uma massa de desempregados, que
procurou na imigração para a América novas fontes de trabalho
• a Grande Depressão de 1873, que permitiu a “sobra” não só de produtos e capitais,
mas também de homens e mulheres das mais diversas procedências − “as classes
perigosas” − que, para aliviar a pressão social européia, eram incentivadas, na época, a
buscarem novas oportunidades principalmente, na América
B) A entrada de um estrangeiro, frente a uma economia cada vez mais especializada e
automatizada, pode significar concorrência no mundo do trabalho, pois a mão-de-obra
disponível vem passando por dificuldades em virtude do aumento do desemprego.
A) Duas dentre as condições:
• aumento nos preços dos gêneros alimentícios, em virtude da crise na agricultura
• novas idéias pautadas no socialismo utópico, que pregavam maior igualdade social
• queda no salário dos trabalhadores e aumento do desemprego, em função da crise na
indústria
• insatisfação em relação à sua exclusão do processo político decisório, função do voto
censitário
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B) Revolução Praieira.
Um dentre os fatores:
• crise açucareira
• influência das idéias liberais
• influência das idéias do socialismo utópico
• substituição do governo liberal de Chicorro da Gama na província
• insatisfação das elites locais com o processo de centralização monárquica iniciado em
1837
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A) A Sérvia, reino independente de origem eslava, pretendia constituir um grande Estado
eslavo na região dos Bálcãs. Utilizando-se do pan-eslavismo russo, apóia as lutas
nacionais pela independência dos demais povos eslavos que se encontravam sob o
domínio do império multinacional austro-húngaro. Temendo a desestabilização de seu
controle nos Bálcãs, a Áustria-Hungria passou a considerar a Sérvia como sua inimiga
potencial e preparou-se para a possibilidade de um confronto bélico.
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B) Duas dentre as razões:
• disputas imperialistas dos dois países, principalmente no norte da África
• surgimento do revanchismo franco-alemão a partir da derrota na guerra francoprussiana
• estremecimento nas relações políticas entre a França e Alemanha, desde a perda do
território de Alsácia e Lorena, na guerra franco-prussiana
A) A idéia de riqueza nacional estava identificada basicamente às reservas em metais
preciosos de cada país. Seria próspera e rica a nação que procurasse, por quaisquer meios,
aumentar a quantidade desse metal, impedindo sua saída do país, além do estímulo a
setores exportadores.
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B) Uma balança de comércio favorável significava, além de equilibrar exportações e
importações, trazer para o país a prata e o ouro necessários à sua riqueza a fim, também,
de serem reinvestidos. Nesse sentido, o Estado voltava-se para a colonização de regiões,
como a América, onde tais metais preciosos eram abundantes, ou onde havia produtos que
podiam complementar sua economia.
A) Uma dentre as ocupações no espaço rural:
• feitor
• tropeiro
• mascate
• vaqueiro
• mestre-de-açúcar
• lavrador livre ou obrigado à moenda
• barqueiro, canoeiro, pedreiro, ferreiro
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Uma dentre as ocupações no espaço urbano:
• mascate
• barbeiro
• sapateiro
• costureira
• carpinteiro
• vendedor ambulante
• empregado de pequeno comércio
• profissional liberal – médico, advogado, professor régio
• funcionário da máquina administrativa, civil, militar ou religiosa
B) Um dentre os aspectos:
• supervalorização do título de bacharel
• desvalorização da educação técnico-profissional em nível médio
• idéia de que o ensino superior é privilégio de uma elite e não direito de todos como
cidadãos
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A) O Estado Novo apropriou-se dessas manifestações para exaltar o nacionalismo e
consolidar idéias de uma só cultura e de uma só nação, propiciando, assim, a incorporação
social e a valorização dos trabalhadores urbanos, necessários ao processo de
industrialização como cidadãos.
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B) Duas dentre as características:
• crise do capitalismo liberal
• crítica latino-americana às intervenções americanas na região ou à política do Big Stick
• ameaça do crescimento dos fascismos junto às colônias de imigrantes, principalmente,
italianos e alemães
• interesse norte-americano em estreitar laços com o governo brasileiro, visando à
utilização de bases militares no contexto da Segunda Guerra.
A) Levante popular de resistência palestina à ocupação israelense.
Caracteriza-se pela ação direta da população, principalmente dos jovens, que reagem ao
domínio bélico do Estado de Israel com armas rudimentares – paus e pedras – e ações
suicidas de palestinos contra alvos israelenses.
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B) Algumas facções do movimento de resistência palestino, como o Hamas, acreditam que a
continuidade da Intifada mantém o interesse mundial pela questão palestina e rejeitam todas
as ações político-diplomáticas que impliquem concessões aos israelenses nos territórios
ocupados.
Algumas lideranças políticas ligadas à Autoridade Nacional Palestina, como Iasser Arafat,
passaram a acreditar que, após os acontecimentos de 11 de setembro de 2001, ações como a
Intifada são contraproducentes e acabam por enfraquecer internacionalmente a causa nacional
palestina, ou seja, a luta pela formação de um Estado na região.
A) Uma dentre as características:
• concentração da modernização nas regiões Sudeste, Sul e, em menor escala, Centro-Oeste
• presença do Estado na implantação de uma política de crédito rural e incentivos fiscais
• crescimento significativo de um setor industrial voltado para o desenvolvimento de
máquinas e outros insumos agrícolas
• desenvolvimento de uma agricultura capitalista, com uma maior preocupação com o
planejamento e o estímulo à utilização de novas tecnologias
• manutenção
das
regiões
Norte
e
Nordeste
como
reservatório
de
mão-de-obra migrante para o setor urbano e reduto de uma agricultura tradicional nãoindustrial
• impulso na modernização da indústria processadora de produtos rurais, constituindo
complexos agroindustriais para atender ao mercado interno que cresce e também à
exportação
• manutenção da estrutura heterogênea da agricultura brasileira, à medida que os
mecanismos de financiamento, principalmente público, beneficiaram na maior parte as
grandes oligarquias rurais
B) O modelo de desenvolvimento agrário implementado pelos governos militares no Brasil
caracterizou-se por uma modernização excludente, que dificultava a possibilidade de
redistribuição da propriedade fundiária. Tudo isso resultou na expulsão dos posseiros
pobres e no incremento dos assalariados temporários (bóias-frias). Quando as condições
políticas do país permitiram, esses trabalhadores rurais excluídos organizaram-se em
movimentos como o MST - Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.

