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PADRÃO DE RESPOSTAS 
Questão Resposta 

Garantir a posse de terras a oeste do Atlântico que pertenceriam a Portugal, segundo o Tratado de 
Tordesilhas, como estratégia para controle da rota atlântica que levava às Índias. 
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Dois dos motivos: 
• busca de especiarias  
• propagação da fé católica 
• busca de metais preciosos 
• busca de terras pela nobreza decadente 
• busca de matérias-primas rentáveis para o comércio europeu 
• afirmação do poder territorial por parte dos Estados modernos recém-implantados 
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Duas das práticas: 
• monopólio do exercício da força 
• formação de um exército regular 
• respeito às leis fundamentais do reino 
• concentração de poder político nas mãos do soberano 
Extração de ouro e de diamantes ou mineração. 
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Dois dos interesses: 
• evitar as tentativas de burlar o fisco real 
• impedir o contrabando de ouro e diamantes 
• garantir o monopólio de produtos pela Coroa 
• controlar a cobrança de impostos sobre a produção aurífera 
A imposição de texto constitucional, em 1824, que previa quatro poderes de Estado, sendo um deles o 
Poder Moderador, exclusivo do Imperador. 
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Duas das propostas: 
• fim do Poder Moderador 
• defesa de três poderes de Estado 
• maior autonomia decisória para os governos provinciais 
• criação de confederação republicana entre províncias do norte 
• defesa da soberania nacional em detrimento da soberania monárquica 

 Nazismo. 
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 Duas das características: 
• militarismo 
• governo totalitário 
• Estado intervencionista 
• nacionalismo expansionista 
• restrição das liberdades individuais 
 Uma das propostas: 
• ideia de liberdade e igualdade como direitos essenciais do homem 
• abolição da escravidão, provocando cisão entre grandes proprietários escravistas coloniais 6 
 Diferença: participação ativa de negros, libertos ou escravos, na luta pela manutenção da   liberdade 
conquistada pela colônia. 

 Mudança:                desmembramento de Estados multinacionais, com a formação de diferentes Estados-nação. 
7  Motivo: temor das nações capitalistas europeias quanto ao avanço do bolchevismo russo para seus 

territórios. 
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 Dois dos objetivos: 
• redução de tarifas alfandegárias 
• formação de um mercado comum comercial 
• construção de parcerias comerciais complementares 
• livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos 
• adoção de políticas comerciais comuns a partir da adaptação das legislações existentes 8 
 Uma das dificuldades: 
• prevalência das economias mais estáveis  
• diferença da força econômica entre os Estados-membros 
• reflexo das crises internacionais nas economias dos países do bloco 
• políticas nacionais protecionistas de determinados setores da economia 
 Um dos fatores: 
• bipolaridade das relações internacionais da época 
• intervenção das grandes potências estrangeiras no conflito 
• polarização ideológica entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul 

9  Duas das consequências: 
• unificação territorial 
• devastação da produção agrícola 
• unificação política sob o regime socialista 
• elevado número de mortes da população civil, especialmente de camponeses 
 A expressão caracteriza a grave estagnação econômica que a sociedade brasileira sofreu nos anos 1980, 
marcados por desemprego, altos índices de inflação, diminuição da capacidade de consumo e aumento do 
déficit público e da dívida externa. 
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 Duas das ações: 
• proposta de mudanças na legislação previdenciária 
• medidas promotoras de abertura maior à entrada de empresas estrangeiras 
• programa de privatização de estatais, tais como a Embraer e a Vale do Rio Doce 
• flexibilização de monopólios estatais, tais como o da Petrobrás e o das telecomunicações 
• propostas para diminuição do papel do Estado como produtor, valorizando seu caráter regulador 

 


