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HISTÓRIA

PADRÃO DE RESPOSTAS
(VALOR POR QUESTÃO: 2,00 PONTOS)

Questão

Resposta
Um dos objetivos:
• controle de terras
• exploração da mão de obra
Uma das formas de resistência:
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•
•
•
•
•
•

guerras
canibalismo
boicote ao trabalho
rejeição da catequese
fugas e deslocamento das tribos
aliança com outros colonizadores europeus, como os franceses

O mapa 1 destaca elementos da paisagem natural da costa brasileira, como aves e árvores, o mapa
2 apresenta o brasão da Coroa de Portugal no território e indica os nomes de localidades e acidentes
geográficos.
Uma ação do século XVI:
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•
•
•
•
•
•
•
•

início da conquista
criação do governo geral
criação das capitanias hereditárias
início do plantio de cana-de-açúcar
exploração da mão de obra indígena
extração do pau-brasil e de outros recursos naturais
envio de expedições de reconhecimento e de defesa
instalação das primeiras Câmaras nas vilas e cidades fundadas

Uma ação do século XVII:
•
•
•
•

expansão da lavoura de cana-de-açúcar
fundação e expansão de núcleos de povoamento
ampliação do uso da mão de obra de escravos africanos
surgimento e expansão de outras atividades econômicas como criação de gado, lavoura de algodão
e de subsistência, extração de drogas do sertão na região amazônica

Um dos modelos:
• Absolutismo Monárquico
• Sociedade de Corte
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Dois dos objetivos:
•
•
•
•

ostentação do poder monárquico
reforço da autoridade do monarca
representação da centralização política
adoção do modelo de sociedade de corte

Duas das características:
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•
•
•
•
•
•

precariedade nas condições de saúde
principal mão de obra em fazendas e núcleos urbanos
situação jurídica subordinada ao poder de seu proprietário
ausência de cidadania de acordo com a Constituição de 1824
alimentação, vestimentas e habitação custeadas e controladas por seus proprietários
mão de obra para diversos ofícios, tanto em atividades domésticas quanto em outras, como
encadernador

Principal transformação: proibição do tráfico intercontinental de escravos (Lei Eusébio de Queirós).

Uma das repercussões:
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•
•
•
•
•
•
•

expansão de ideias liberais
expansão do republicanismo
difusão do constitucionalismo
disseminação de ideais federalistas
valorização do direito à liberdade de povos e nações
emancipação política com a manutenção da escravidão
inspiração para outros movimentos de colonos contra colonizadores

Duas das características:
•
•
•
•

exibição de máquinas e equipamentos industriais
valorização dos progressos tecnológicos e científicos
afirmação internacional da projeção comercial e econômica norte-americana
modernização capitalista e do progresso material associados à grandeza nacional

Uma das características:
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•
•
•
•

manutenção da monarquia após a unificação
impedimento da adoção do sistema republicano
continuidade da nobreza como classe social favorecida
contenção dos grupos populares liderados por Garibaldi

Efeito: imigração para o continente americano.
Medida: reforma agrária.
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Grupo beneficiado: camponeses pobres / indígenas pobres.
Grupo contrário: grandes proprietários rurais.
Dois dos motivos:
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• bombardeamento de navios brasileiros por submarinos alemães nas águas atlânticas
• caráter estratégico do litoral nordeste brasileiro na dinâmica da guerra no norte da África
• fornecimento de matérias-primas estratégicas, como a borracha, para os esforços de guerra
• financiamento de capitais norte-americanos na construção da Siderúrgica Nacional em Volta Redonda
• pressões da diplomacia norte-americana para evitar o alinhamento do governo do Estado Novo às
potências do Eixo
Duas das mudanças:
•
•
•
•
•
•

crise do governo do Estado Novo
aumento de pressões pela democratização
democratização e promulgação de nova constituição em 1946
maior participação de integrantes das Forças Armadas na vida política
rompimento diplomático com a U.R.S.S. no contexto do início da Guerra Fria
alinhamento do governo brasileiro aos Estados Unidos no contexto do início da Guerra Fria

Conferência de Berlim − contexto de expansão imperialista europeia e partilha da África.
Primeira Conferência dos Povos Africanos − contexto de lutas de descolonização na África e expansão
internacional do pan-africanismo.
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Uma das propostas:
•
•
•
•
•

condenação das heranças do colonialismo
defesa da soberania dos povos e nações africanas
defesa da união entre povos e sociedades africanas
rejeição das interferências de governos estrangeiros nas sociedades africanas
defesa do reconhecimento internacional da autonomia e independência de povos e nações africanas

Um dos efeitos:
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•
•
•
•

conferir legitimidade ao golpe
estimular a intervenção militar
radicalizar o ambiente político
tentar legitimar o afastamento do presidente Goulart em um contexto de Guerra Fria

Uma das razões:
•
•
•
•

processo de redemocratização do país
valorização dos princípios democráticos
obtenção de credibilidade em meio aos questionamentos sofridos
tentativa de transmitir isenção e imparcialidade por parte da editoria do jornal

