RESPOSTAS ESPERADAS – HISTÓRIA
Questão 13
a)
O texto menciona duas visões opostas sobre a queda de Roma: para os pagãos, ela teria sido causada pelo
abandono da religião romana, em virtude da disseminação dos maus princípios cristãos; para os cristãos, a causa
se encontraria nos costumes dos romanos, que eram dissolutos, preguiçosos e luxuriosos.
b)
Poderiam ser apontados três diferentes momentos na relação entre o Império Romano e a religião cristã: no
início temos, um período em que os cristãos eram perseguidos; após o Edito de Milão (313), o Império concede
liberdade de culto; finalmente, com o Edito de Tessalônica (391), o cristianismo torna-se religião oficial do
Império.

Questão 14
a)
Conforme o texto, com sua viagem, Colombo tinha como objetivos defender a religião cristã em todas as partes
do mundo e a obter fundos para financiar uma nova cruzada.
b)
Fundamentalmente o candidato deveria identificar o caráter das cruzadas como uma guerra santa, isto é,
expedições militares promovidas pelos cristãos contra os infiéis. Poderiam ser mencionados como objetivos das
cruzadas, por exemplo, a retomada de Jerusalém, que estava em poder dos muçulmanos, ou os interesses
europeus na expansão de suas relações comerciais.

Questão 15
a)
O aluno deveria perceber, a partir da leitura do texto, que, para Lutero, o homem não pode salvar-se por seus
próprios esforços, mas pela fé na justiça divina. Lutero acreditava também na predestinação, isto é, alguns
homens estariam predestinados à salvação e outros à condenação eterna.
b)
Poderiam ser mencionados vários aspectos da Contra-Reforma, entre eles a fundação de ordens religiosas, como
a Companhia de Jesus, a elaboração de um Índice dos Livros Proibidos e a criação de seminários.

Questão 16
a)
Segundo o texto, Portugal beneficiou-se ao ganhar acesso aos mercados, frotas e prata espanhóis, enquanto a
Espanha usufruía do comércio com a Índia, a Costa da África e o Brasil, além de ter acesso a um importante
porto atlântico.
b)
O sebastianismo foi a crença no retorno de D. Sebastião, rei de Portugal desaparecido na guerra contra os
mouros. Essa crença explica-se pelo contexto da União Ibérica, já que foi, o desaparecimento do rei a causa da
anexação de Portugal à Espanha. O seu retorno significaria a libertação de Portugal do jugo espanhol.
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Questão 17
a)
Segundo o texto, a originalidade de algumas revoltas ocorridas na primeira metade do século XVIII consistia na
contestação dos direitos do Rei e na participação dos estratos sociais inferiores.
b)
Diferentemente do que ocorria nas revoltas da primeira metade do século XVIII, a participação na Inconfidência
Mineira era restrita às camadas mais abastadas da sociedade. Além disso, a Inconfidência tinha um conteúdo
ideológico emancipacionista e republicano.

Questão 18
a)
A partir do texto, o candidato deveria perceber duas mudanças significativas ocorridas em 1808 quanto ao
tráfico negreiro. Por um lado, ele foi proibido tanto nos Estado Unidos quanto no Império Britânico; por outro
lado, no Império Português ocorreu a intensificação do tráfico de escravos, que entravam em quantidade cada
vez maior no porto do Rio de Janeiro.
b)
Entre os interesses do Império Britânico na proibição do tráfico negreiro, o candidato poderia mencionar: a
formação de um mercado consumidor para os produtos britânicos por meio da generalização do trabalho
assalariado e a necessidade de reduzir a presença de comerciantes luso-brasileiros na África, onde os ingleses
buscavam se fixar.

Questão 19
a)
O sistema político brasileiro concebido em 1822 poderia ser definido como uma monarquia constitucional, cuja
Constituição previa a existência de um quarto poder, o Poder Moderador. Além disso, o candidato poderia
mencionar um senado vitalício e o voto censitário, entre outras características.
b)
O desequilíbrio entre o poder econômico e o poder político na segunda metade do século XIX pode ser
relacionado, por exemplo, a transformações econômicas como a decadência da economia açucareira no
Nordeste ou a decadência da economia cafeeira no Vale do Paraíba, frente à expansão da cafeicultura no Oeste
Paulista.

Questão 20
a)
A exclusão social dos negros no sul dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão está relacionada, segundo o
texto, a três fatores: o surgimento de uma organização terrorista, a Ku Klux Klan, que perseguia os negros e seus
aliados; a falta da apoio financeiro dos bancos ao projeto dos Republicanos Radicais após a Depressão de 1873;
e o descrédito desse grupo perante o público em função de sua tolerância à corrupção.
b)
O candidato poderia mencionar fatores como as diferenças entre os modelos econômicos do norte (industrial) e
do sul (agrário), além de disputas decorrentes dessas diferenças, como a posição de cada região em relação ao
protecionismo econômico e à abolição da escravidão.
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Questão 21
a)
O texto aponta dois significados associados à imagem de Tiradentes pela propaganda republicana: um que o
aproxima da imagem de Cristo e outro que o identifica ao jacobinismo, setor mais radical do Partido
Republicano.
b)
Os primeiros governos da república, também conhecidos como República da Espada, foram exercidos por
militares e enfrentaram contestações como a Revolta da Armada, a Revolta Federalista e movimentos que
defendiam a restauração da monarquia. Essas contestações foram enfrentadas com uma violenta repressão que
incluiu o estado de sítio e o desterro dos adversários. Além disso, entre outras características, poderia ser
mencionada a política econômica que levou ao encilhamento.

Questão 22
a)
De acordo com o texto, a separação entre religião e Estado após a Independência da Índia teria sido motivada
pelas rivalidades religiosas entre hindus e muçulmanos, que poderiam levar a um massacre da minoria
muçulmana pela maioria hindu.
b)
O candidato deveria exemplificar os métodos não-violentos adotados por Gandhi, como os jejuns, a
desobediência civil, o boicote aos produtos ingleses, entre outros.

Questão 23
a)
Segundo Steve Biko, os negros deviam reescrever a história da colonização sul-africana para desenvolver sua
consciência, uma vez que a história escrita pelos colonizadores brancos não era imparcial, omitindo a resistência
negra à dominação e desconsiderando a história que precedeu a chegada dos holandeses.
b)
O regime denominado Apartheid é definido, principalmente, como uma política oficial, promovida pelo Estado,
de segregação racial.

Questão 24
a)
A importância das greves do ABC pode ser notada, por exemplo, no fortalecimento do movimento sindical nesse
período, no surgimento de novas lideranças políticas como Luís Inácio Lula da Silva, ou na criação de um novo
partido, o Partido dos Trabalhadores.
b)
A abertura do regime militar, caracterizada como lenta e gradual, foi marcada por diversas medidas políticas,
como a suspensão do AI-5, a anistia de exilados políticos, a volta do pluripartidarismo e a realização de eleições
diretas para governador.
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