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(VALOR DE CADA QUESTÃO = 2 PONTOS)
Questão

1

Resposta
Dois dos interesses:
• continuidade das guerras de Reconquista no norte da África
• expansão do tráfico de escravos no golfo da Guiné
• exploração da agromanufatura açucareira nas ilhas de Madeira, Açores, São Tomé e Príncipe
• obtenção de produtos como pimenta malagueta, ouro e marfim
O lucro com as atividades econômicas desenvolvidas na região permitia o financiamento de
expedições destinadas à abertura de um novo caminho para as “Índias”, regiões asiáticas
cobiçadas em função do comércio de especiarias.
A ocupação das terras do planalto pelos paulistas ocasionou conflitos com as populações
nativas locais, que foram em grande parte aprisionadas e então utilizadas como mão de obra
escrava na lavoura de gêneros alimentícios. Por sua vez, o desenvolvimento dessa lavoura,
destinada ao comércio intracolonial, estimulou a organização de novas expedições destinadas
ao apresamento de indígenas.
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Um dos efeitos:
• desbravamento e conhecimento dos sertões
• descoberta de ouro na região das Minas Gerais
• extermínio e escravização de populações ameríndias
• criação de caminhos e estradas entre as regiões desbravadas
• ampliação da oferta de mão de obra escrava indígena para outras regiões da América
portuguesa
• legitimação das pretensões territoriais portuguesas na negociação do tratado de Madri
Valorização do indígena ou indianismo
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A valorização e a idealização do indígena eram formas de destacar a originalidade do povo
brasileiro, diferenciando-o do português colonizador e tentando apagar a presença do negro,
significativa por conta da escravidão africana.
Positivismo
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O positivismo compreendia a monarquia como símbolo de atraso e a república como o regime
que traria a modernização e o progresso.
Uma das mudanças:
• expansão, diversificação e maior complexidade da paisagem urbana
• separação entre bairros operários, mais próximos das zonas de localização das indústrias, e
bairros nobres, áreas de lazer e logradouros destinados à administração
• alteração do espaço natural decorrente da concentração industrial em áreas urbanas,
causadora de efeitos poluentes e de degradação ambiental, associados tanto à aplicação dos
progressos tecnológicos na mecanização da produção quanto aos processos de expansão e de
concentração demográfica
• crescimento populacional decorrente da ampliação da demanda por mão de obra e
alimentado por feixes migratórios originários das áreas rurais
Uma das consequências:
• crescente divisão do trabalho
• padronização dos ritmos de vida
• exploração da mão de obra infantil e feminina
• crescimento dos índices de violência e criminalidade
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A concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos.
6

7

A concentração da propriedade da terra acirrou o descontentamento da maioria camponesa e
indígena que estava sendo alijada de suas propriedades individuais ou coletivas.
Uma das ações:
• interferência norte-americana na independência de Cuba e sua posterior intervenção política
e econômica nesse país, por meio da Emenda Platt
• apoio norte-americano à independência do Panamá, viabilizando a conclusão da construção
do canal e sua cessão aos EUA, bem como sua interferência comercial e financeira na região
Política da Boa Vizinhança
Essa política baseou-se nos princípios da amizade, da cooperação e da reciprocidade como
garantia da abertura de mercados e da diminuição da influência dos países do Eixo no
continente americano.
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Uma prática e respectiva explicação:
• política de massas / realizar rituais e cerimônias grandiosos, criando a ideia da participação
ativa de todos na construção de uma nova sociedade mais igualitária
• fortalecimento da identidade nacional / estimular o nacionalismo como forma de
contrabalançar a crise de identidade dos indivíduos, principalmente dos trabalhadores
desempregados
• construção de uma comunidade idealizada / pregar o resgate de um passado nacional,
contrapondo-o ao isolamento das sociedades modernas urbano-industriais
• união entre o trabalho e o capital / construir o discurso da valorização da capacidade do
Estado de disciplinar a luta de classes, organizando de forma harmoniosa e corporativa a
sociedade em prol do bem comum e nacional

9

Uma das medidas e respectiva diferença:
• restabelecimento da família nuclear como unidade básica de produção rural / essa medida
promoveu o fim das comunas populares, características da coletivização da agricultura
proposta pelo Maoísmo
• permissão à formação de empresas familiares e de capital misto / essa medida rompeu o ideal
de controle estatal dos meios de produção proposto pelo Maoísmo
• abertura da economia chinesa ao capital internacional (zonas econômicas especiais) / essa
medida também rompeu o ideal de controle estatal dos meios de produção proposto pelo
Maoísmo
Fim do bipartidarismo político, possibilitando o pluripartidarismo.
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O fim do bipartidarismo favorecia o esfacelamento político dos setores de oposição, que
cresciam, e facilitava a manutenção por parte do governo da maioria de votos no Congresso.

