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PADRÃO DE RESPOSTA -  HISTÓRIA - Grupos B,C,E e K

1a QUESTÃO: (2,0 pontos)                  Avaliador                                Revisor

Um dos aspectos mais importantes da nova ordem decorrente do Renascimento foi a formação das repúblicas
italianas. Dentre elas, se destacaram Florença e Veneza. Essas repúblicas inovaram no sentido das suas formas de
governo, assim como na redefinição do lugar do homem no mundo, inspirando a partir daí novas formas de representá-lo.

a)     Tomando o caso de Florença, explique como funcionavam as repúblicas italianas, levando em conta a organização
política e os vínculos entre os cidadãos e a cidade, e indique o nome do principal representante das ideias  sobre a
política florentina no século XVI. (1,0 ponto)

b)     Analise o papel de Veneza no desenvolvimento do comércio europeu, e suas relações com o Oriente. (1,0 ponto)

2a QUESTÃO: (2,0 pontos)                  Avaliador                              Revisor

A formação das nações americanas do Hemisfério Norte e do  Hemisfério Sul se processou a partir de
relações históricas distintas e, desse modo, desenhou sociedades cujos valores culturais e sociais assumiram
perspectivas políticas variadas e diversas. Entretanto, é possível estabelecer entre elas alguns pontos comuns com
relação ao seu processo histórico e às ideias matrizes vindas da Europa.

       Levando em conta, a afirmação acima,

a)     indique o movimento de ideias que foi comum às duas regiões, tanto ao Norte quanto ao Sul, no que diz respeito
aos processos de independência, e explique uma diferença nos seus processos de formação de estados nacionais,
tomando como referência a expansão europeia dos séculos XVI e XVII; (1,0 ponto)

Resposta: Os candidatos devem explicar o papel vanguardista de Veneza no desenvolvimento do comércio
com o Oriente e associar a isso a variedade de produtos colocados na Europa que aumentaram o comércio
e expandiram o luxo. Em decorrência disso, foram criadas novas necessidades que ajudaram a alterar as
formas econômicas feudais e que levaram às trocas científicas e culturais com o Ocidente. Tais modificações
alimentaram mudanças no cenário da ciência, da religião e da arte.

Resposta: Os candidatos poderão explicar que as repúblicas italianas da Renascença desenvolveram formas de
organização política opostas ao domínio dos senhores feudais, estabelecendo como base a cidade e nela
constituindo um governo coletivo voltado para a garantia de sobrevivência da cidade e liderado pelos chanceleres.
Para efetivar isso, desenvolveram uma verdadeira atitude de patriotismo entre os seus habitantes que recebeu
o nome de virtude cívica e que coloca a cidade como principal objetivo da vida do cidadão. O principal nome
da política de Florença foi Maquiavel.

Resposta: Os candidatos devem responder Iluminismo ou Luzes ou Ilustração e a seguir explicar as diferenças
entre os dois processos de colonização, podendo referir-se às metrópoles às quais os espaços colônias se
referem, mostrando as diferenças entre elas e ou as diferenças no processo de ocupação, podendo levar em
conta as relações sociais de produção, as formas de organização da propriedade, as regiões onde esses
processos se verificaram, a expansão nos territórios coloniais ou, ainda, o desenvolvimento das ideias que
levaram aos processos de independência.
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b)     explique o significado de “destino manifesto”,  presente na formação dos Estados Unidos da América a partir
de 1776. (1,0 ponto)

3a QUESTÃO: (2,0 pontos)                     Avaliador                               Revisor

                                       Estação central da Estrada de Ferro Central do Brasil (Marc Ferrez, c. 1870).

A inauguração da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil em 1870 simboliza uma aparente contradição:
o Brasil era um país escravocrata ao mesmo tempo que buscava instalar as novas e modernas máquinas e tecnologias
oriundas da Revolução Industrial. O trem era, assim, o símbolo da modernização.

A partir dessa afirmação, discuta a importância da estrada de ferro na manutenção das relações escravistas
na economia brasileira do século XIX.

Resposta: Os candidatos devem explicar que o destino manifesto foi a doutrina que inspirou o processo
expansionista norte-americano realizado através de guerras e de compras de território. O destino manifesto
significava que o povo americano era inspirado por Deus para realizar a obra civilizatória na América. Isso
justificava a expansão. Após a independência houve um crescente desenvolvimento econômico do qual resultou
um intenso crescimento populacional. A combinação desses dois elementos propiciou o alargamento do território
originalmente ocupado, levando a “marcha” que ampliou as fronteiras em várias direções. Os candidatos
podem mencionar o exemplo da política de compras aos franceses, a partir do início do século XIX, e aos
espanhóis, gerando a incorporação dos territórios da Louisiana e da Flórida. Ou, após a primeira metade do
século XIX, o exemplo da anexação do Alasca dominado pelos russos ou, ainda, darem o exemplo da conquista
do Oregon aos ingleses, ou do Texas conquistado aos mexicanos.

O candidato deverá abordar a redução dos custos de transportes propiciada pela instalação dos ramais
ferroviários entre as regiões produtoras de café e o porto. Ainda deverá destacar que a ferrovia possibilitou a
concentração de mão de obra escrava diretamente na produção cafeeira, força de trabalho antes também utilizada
na condução do produto, através do comércio tropeiro, para a cidade do Rio de Janeiro.

Resposta:
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4a QUESTÃO: (2,0 pontos)                      Avaliador                                Revisor

Ao visitarem a Índia em 1912, o casal de sociólogos ingleses, Beatriz e Sidney Webb, afirmaram:

A leitura do texto acima sugere uma situação de tensão no domínio colonial inglês na Índia.

a)     Indique duas razões para a luta pela independência da Índia em 1947; (0,5 ponto)

“ Igualmente claro é que o indiano às vezes é um trabalhador excepcionalmente relutante para
suar. Ele não se importa muito com o que ganha. Prefere quase definhar de fome do que trabalhar
demais. Por mais baixo que seja seu nível de vida, seu nível de trabalho é ainda menor – pelo
menos quando está trabalhando para um patrão que não lhe agrada. E suas irregularidades são
impressionantes!” (Beatriz e Sidney Webb, 1912. Apud: Said, Edward. Cultura & Imperialismo.
São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 259).

b)     Analise a utilização do trabalho como forma de resistência no processo de independência indiano. (1,5
ponto)

O candidato poderá citar:
O movimento nacionalista iniciado pelos intelectuais hindus;
Os interesses das elites locais em relação ao domínio inglês no território indiano;
O enfraquecimento da Inglaterra como potência colonial após a Segunda Guerra Mundial, pois a conjuntura
internacional tornou-se desfavorável à manutenção do domínio colonial pelas potências europeias;
O movimento de desobediência civil que inclui o boicote aos produtos britânicos e a recusa ao pagamento de
impostos;
O papel de Gandhi na construção da própria ideia de Independência.

   Resposta:

O candidato poderá destacar que as concepções de trabalho dos indianos eram muito diferentes das dos
europeus. Também pode fazer menção ao fato de que a resistência ao trabalho tornar-se-ia uma resistência à
dominação dos ingleses, enquanto uma estratégia de desobediência não violenta.

 Resposta:
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5a QUESTÃO: (2,0 pontos)                        Avaliador                    Revisor
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No período de 1946 a 1964, assistimos ao pleno desenvolvimento do pacto populista, que não pode ser
identificado apenas como manipulação das massas trabalhadoras. O funcionamento do regime nesse período
pressupõe elementos de continuidade do período estado novista e a criação de novos mecanismos de dominação.

a)     Identifique dois elementos de continuidade do período de 1946-1964 em relação ao período de Estado Novo,
1937-1945. (0,5 ponto)

b)     Indique os três maiores partidos políticos da República brasileira de 1946 até o Golpe civil-militar de 1964, e
analise uma característica de cada um dos três partidos. (1,5 ponto)

O candidato poderá citar:

• A importância do papel do líder (Presidente da República) no tipo de presidencialismo da Constituição de
1946;

• O protagonismo do Poder Executivo em comparação a outras instâncias políticas;
• O intervencionismo econômico do Estado Brasileiro no projeto de desenvolvimento;
• A política de industrialização através da substituição de importações;
• A manutenção da estrutura agrária concentracionista;
• O controle das massas trabalhadoras via sindicalismo atrelado ao Estado.

 Resposta:

 Resposta:

O candidato deverá destacar que a formação de partidos políticos nacionais após 1946 se constituiu num elemento
novo na política brasileira. Deverá também analisar as características dos grandes partidos criados: o PSD, a
partir da máquina getulista e das lideranças regionais tradicionais, tendo como principal força os municípios
interioranos e as áreas mais conservadoras; o PTB, formado com base na estrutura sindical forjada na era
varguista, herdeiro de um projeto nacionalista e a UDN, constituída pela reunião de políticos anti-getulistas, com
forte cunho anti-comunista, contrário à intervenção do Estado na economia e favorável à associação com o capital
internacional.


