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PADRÃO DE RESPOSTAS
(VALOR DE CADA QUESTÃO = 2 PONTOS)

Questão

Resposta
A Inglaterra foi marcada, em meados do século XVII, por uma série de conflitos que opuseram o rei
– que defendia um absolutismo de feições continentais – a setores do Parlamento – que visavam a
limitar os poderes reais e afirmar a supremacia parlamentar em alguns âmbitos como o fiscal. Esses
conflitos foram denominados de Revoluções Inglesas.
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Duas dentre as características:
 idéia do pacto social


o direito de legislar do soberano



fundamentação racional da política



a renúncia de direitos do indivíduo para o soberano

Duas dentre as idéias e respectiva explicação:
 liberdade – o homem deve respeitar a lei, desde que essa seja expressão da vontade dos cidadãos.
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soberania nacional – o poder de fazer as leis reside na nação, formada pelo conjunto de seus
cidadãos, que o delega condicionalmente a seus representantes e governantes.



igualdade civil – todos são iguais perante a lei e entre si, não sendo tolerado qualquer tipo de
privilégio.

As disputas pelo poder empreendidas por lideranças locais e regionais, interessadas em afirmar e
ampliar sua autonomia, contribuíram diretamente para a fragmentação político-territorial que se
verificou no Império espanhol na América à época das independências. O fenômeno do
caudilhismo encontra-se na base de uma tensão entre centralização/descentralização que marcou a
história dos Estados americanos de colonização hispânica ao longo do século XIX e influiu,
inclusive, em posteriores secessões.
Um dentre os fatores:
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– econômicos
 exploração excessiva da mão-de-obra
 permanência do domínio da grande propriedade
 estrutura econômica baseada na exportação de gêneros primários
– sociais
 concentração de renda e riquezas
 manutenção da desigualdade social existente no período colonial
 estabelecimento de uma sociedade caracterizada por grande exclusão e hierarquização social
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Um dentre os elementos:
 aumento da produção industrial
 acentuado progresso técnico-científico
 aparecimento do capitalismo monopolista
 acirramento da corrida colonialista – imperialismo
 crescente concentração da produção e do capital
 revolução dos meios de comunicação e transporte
 adoção de medidas protecionistas por vários países
 significativo crescimento da indústria de equipamentos
 ampliação da divisão do mundo entre potências centrais capitalistas e economias
periféricas dependentes
A modernização da tecnologia aplicada à produção agrícola e industrial ampliou o êxodo
rural e ao mesmo tempo não garantiu emprego para os antigos camponeses nos centros
urbanos, forçando-os à imigração.
Dois dentre os argumentos:
O

caráter heróico, civilizador e libertador da guerra contra o ditador Solano Lopez, uma
vez que o Brasil levaria a civilização a um país que era identificado como expressão da
barbárie.

A
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guerra ocorreu num período de mudanças na América Latina, em virtude dos
investimentos britânicos, que permitiram o desenvolvimento de infra-estrutura nos países.
O Brasil, a fim de obter os benefícios desses investimentos, teve que se aproximar dos
interesses dos britânicos, ou seja, manter a livre navegação na bacia platina.

O

Estado imperial temia que uma política expansionista paraguaia viesse a colocar em
xeque a integridade territorial do Brasil, uma vez que, apesar da expansão da malha
ferroviária, a ligação do restante do país com regiões do atual centro-oeste e do oeste da
região sul fazia-se predominantemente por via fluvial.
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Descrição: o país passava pelo que se denominou “milagre econômico”, com crescimento
acelerado do PIB, aumento e diversificação da produção industrial e das exportações,
estabilização dos índices inflacionários e ampliação significativa do ingresso de capitais
estrangeiros na forma de empréstimos e investimentos diretos.
Em contrapartida, o governo adotou uma política de arrocho salarial, que acentuava a
concentração de renda e riquezas nas mãos de poucos.
Explicação: o aparente sucesso do modelo econômico implantado permitiu que o governo
militar utilizasse esse slogan ufanista para legitimar-se politicamente, em um contexto no
qual essa legitimidade era confrontada pelas ações das guerrilhas urbana e rural e por vozes
da oposição consentida.
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Sendo um dos primeiros meios de transporte coletivo a ser empregado na cidade, o bonde desempenhou
um papel fundamental no processo de alargamento do espaço urbano, pois foi através dele que a
ocupação estendeu-se para além da Cidade Velha, contribuindo para a aceleração da ocupação de
regiões da atual Zona Norte, como a Tijuca, e para a promoção do povoamento de regiões da atual Zona
Sul, até então pouco habitadas, como Copacabana e o Jardim Botânico.
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Uma dentre as mudanças políticas:
 Revolução

de 1930
da hegemonia política dos cafeicultores paulistas
 alteração da política do Estado brasileiro em face dos sindicatos
 fim
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Uma dentre as mudanças econômicas:
 implantação de uma política de desenvolvimento industrial
 esgotamento do modelo de desenvolvimento primário-exportador
 redefinição dos critérios norteadores da política de proteção ao café
 maior peso das atividades econômicas voltadas para o mercado interno
Uma dentre as razões:
 Várias

chanchadas retratavam, de forma simples e bem humorada, hábitos e maneiras de
viver das populações rurais que estavam migrando para os centros urbanos e dando origem
às crescentes camadas populares nas cidades.

 As

chanchadas apresentavam tipos populares recorrentemente caracterizados de forma
positiva, sublinhando comportamentos e visões de mundo que exaltavam virtudes inatas do
povo como a ingenuidade sábia, a generosidade e a capacidade de superação em face das
adversidades.

A Guerra Civil Espanhola foi uma batalha ideológica entre adeptos do fascismo e do
socialismo, iniciada em 1936 com a revolta de líderes do Exército contra as crescentes
tendências socialistas e anticlericais do governo eleito da Frente Popular Republicana.
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Um dentre os posicionamentos:
 a intervenção dos países fascistas
entre outros aspectos, pelo envio de armamentos
apoio da União Soviética e de simpatizantes de esquerda de todo o mundo, que formaram
as Brigadas Internacionais de voluntários
 a neutralidade da Inglaterra e da França (Liga das Nações), que, embora reconhecessem a
legitimidade do governo republicano eleito, optaram por uma política de não-intervenção
o

Dois dentre os grupos/instituições:
 igreja católica
 proletário urbano
 burguesia industrial
 segmentos nacionalistas do Exército
Uma dentre as medidas econômicas:
 subvenção
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à indústria nacional
 nacionalização dos recursos minerais, como o petróleo, o gás e o carvão
nacionalização de serviços públicos: meios de transporte, luz, gás, telefonia
Uma dentre as medidas sociais:
 apoio à organização sindical
 extensão do direito de voto às mulheres
 estabelecimento de uma legislação trabalhista
 reorganização da CGT em moldes corporativistas
 implementação de políticas estatais assistencialistas e paternalistas

