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

Duas das motivações:
• espírito cruzadista do povo português
• expansão da fé cristã
• busca de ouro, pimenta, marfim e escravos na África
• procura de caminho marítimo para área de especiarias (Índias)
• busca de terras para a nobreza na Europa
• estabelecimento de relações comerciais com os chefes africanos
O encontro e a exploração de novos territórios produziram trocas culturais, políticas e comerciais
ampliando o mundo até então conhecido pelos europeus.
Por facilitar a sobrevivência de um grande número de escravos fugidos, e por utilizar táticas de
ataques às propriedades próximas, representavam uma forma mais eficiente de resistência, atraindo,
portanto, mais escravos e provocando medo entre os grandes proprietários.
Duas das formas:
• suicídio
• infanticídio
• assassinato de feitores/senhores
• aborto das escravas
• destruição dos meios de produção das propriedades
• automutilação
Duas das inovações:
• Biblioteca Real, atual Nacional
• Academia Real Militar
• Impressão Régia
• Gazeta do Rio de Janeiro
• aulas de Comércio
• Real Horto, atual Jardim Botânico
• Intendência de Polícia
• vinda da Missão Artística Francesa
Uma das mudanças e sua respectiva conseqüência:
• abertura dos portos às nações amigas – rompimento com o pacto colonial
• assinatura dos tratados de 1810 com a Inglaterra – aprofundamento da influência comercial
britânica
• elevação do Brasil a Reino Unido – fim do status de colônia da América Portuguesa
• estabelecimento do Rio de Janeiro como capital do Império luso-brasileiro – inversão de papéis
entre Portugal e Brasil
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Dois dos objetivos:
• redefinir o mapa europeu a partir dos princípios de legitimidade e das compensações
• restaurar o Antigo Regime
• impedir o retorno de Napoleão Bonaparte ao trono francês
• impedir o avanço das idéias liberais no continente
• construir uma política de intervenções militares para sufocar movimentos revolucionários liberais
e/ou nacionalistas
Um dos efeitos:
• rompimento do mapa estabelecido pelo Congresso de Viena
• formação de alianças políticas bilaterais e trilaterais com claúsulas militares secretas
• estímulo à corrida armamentista – “Paz Armada”
• surgimento do revanchismo francês
• estabelecimento do Estado alemão como peça fundamental no equilíbrio de poder do continente
europeu
Duas das características:
• federalismo
• negação de qualquer conotação revolucionária ou subversão da ordem
• respeito à propriedade privada
• estabelecimento de um Estado laico
• liberdade econômica
• abolicionismo
• defesa das liberdades civis e políticas
Dois dos segmentos:
• burguesia cafeeira paulista
• classe média urbana liberal
• frações das aristocracias agrárias brasileiras
Duas das características:
• crescimento econômico dos países capitalistas sem sustentação na produção
• especulação financeira nas bolsas de valores
• dependência financeira da Europa em relação aos EUA
• aumento gradativo do desemprego em todas as áreas de produção
• forte dependência em relação aos bancos por parte dos setores produtivos
• crescimento desordenado da produção, com presença de fontes de estrangulamento
Um dos desdobramentos:
• enfraquecimento do comércio externo
• diminuição das exportações de gêneros agropecuários
• crescimento de uma indústria de transformação destinada ao consumo local
• controle estatal de câmbio
• tentativas do Partido Radical de apropriar-se das bases do poder
• tentativas do Partido Radical em afastar do poder as oligarquias dominantes
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Uma das diferenças no contexto continental:
• No período do Congresso do Panamá havia o temor de uma intervenção da Santa Aliança; durante a
3ª Conferência Pan-Americana, o temor relacionava-se à possibilidade de intervenção pelos EUA
(“Big Stick”).
• No período do Congresso do Panamá havia a perspectiva da formação de uma confederação dos
Estados Hispano-Americanos; no contexto da 3ª Conferência Pan-Americana, esta possibilidade
tornava-se cada vez mais remota (separação política do Panamá em relação à Colômbia).
• Durante o Congresso do Panamá houve uma participação mais significativa de lideranças hispanoamericanas; já na 3ª Conferência Pan-Americana, evidenciavam-se os interesses dos EUA
• Uma das diferenças na posição do governo brasileiro:
• No Congresso do Panamá, o governo imperial não enviou representantes; já a 3ª conferência PanAmericana teve como sede o Brasil.
• Durante o Congresso do Panamá, o governo imperial temia críticas quanto à sua política externa no
Prata; já durante a 3ª Conferência Pan-Americana, o governo republicano brasileiro busca papel de
liderança entre os países sul-americanos.
• Durante o Congresso do Panamá, o Brasil demonstrava um relativo desinteresse quanto à questão da
integração continental. A situação se modifica, no período da 3ª Conferência Pan-Americana, por conta
da alternância na política externa brasileira: Europa→Estados Unidos.
O uso da força foi fundamental para calar e expurgar qualquer tipo de oposição política e para
consolidar e ampliar seu domínio multinacional e assim obter matérias-primas fundamentais para o
projeto de industrialização do país.
O desenvolvimento industrial, com ênfase na indústria de base e bens de capital, provocou
crescimento econômico soviético, permitindo ao Estado implantar uma série de benefícios sociais
antes inexistentes na sociedade russa, criar milhões de empregos, principalmente na indústria e na
burocracia estatal, além de garantir educação e saúde para a população.
Dois dos problemas:
• falta de apoio político no Poder Legislativo
• insucesso no controle da inflação
• oposição da UDN
Uma das conseqüências sociais:
• aprofundamento do processo de urbanização da população
• aumento das desigualdades regionais
• aumento do poder aquisitivo das camadas médias urbanas
• favelização dos grandes centros urbanos
Uma das conseqüências econômicas:
• fortalecimento da política de substituição de importações
• maior ação de capitais estrangeiros no financiamento da economia nacional
• consolidação da indústria automobilística no país
• fortalecimento das indústrias de bens de consumo duráveis
• aumento do endividamento externo nacional
• maior dependência em relação ao capital internacional
• ampliação das taxas de crescimento anual do PIB
• significativo crescimento do setor industrial
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Dois dos aspectos:
• enfraquecimento da Europa como centro político e econômico mundial
• bipolarização política e ideológica entre os EUA e a URSS
• expansão da influência do socialismo soviético na Europa Oriental
• disputas por áreas de influência entre EUA e URSS
• influência das idéias socialistas no início do processo de descolonização afro-asiática
Uma das conseqüências:
• construção de um equilíbrio mundial pelo terror
• possibilidade de uma destruição total do mundo
• impossibilidade de uma guerra total entre EUA e URSS
• apoio a conflitos localizados em países periféricos pelas duas grandes potências
• temor da expansão do socialismo, após a Revolução Chinesa

