VESTIBULAR 2007 – 2a FASE
GABARITO — HISTÓRIA
Questão 01 (Valor 15 pontos)
1. Origem divina / textos revelados.
2. Códigos escritos para normatização das relações sociais.
3. Lei de Talião.
4. Direitos desiguais perante a lei.
5. Rigorosidade dos castigos.
Questão 02 (Valor 20 pontos)
1. Desorganização na produção de alimentos.
2. Queda na quantidade de mão-de-obra disponível / Declínio demográfico.
3. Expansão da fome; aumento da dependência dos servos frente aos senhores de terras.
4. Estagnação do comércio, aumento da carestia dos produtos.
5. Revoltas camponesas em conseqüência do aumento dos tributos / Fuga dos camponeses para as
cidades.
6. Desarticulação da estrutura feudal.
Questão 03 (Valor 15 pontos)
Fatores motivantes:
1. Questão dinástica.
2. Expansão do monopólio comercial.
3. Busca da hegemonia política na Europa.
4. Proteção às áreas de mineração da prata no Peru.
Efeitos:
1. Expansão dos limites das terras do Brasil de domínio português para além da linha de Tordesilhas em
direção às terras de domínio espanhol.
2. Mudanças administrativas no Brasil (criação do Estado do Brasil).
3. Invasões estrangeiras principalmente de franceses e de holandeses.
4. Domínio espanhol no Brasil.
Questão 04 (Valor 10 pontos)
Elemento
Tarifa Alves Branco

Lei Eusébio de Queirós

Agricultura Cafeeira

Relação com o crescimento industrial
Maior taxação dos produtos industriais importados. Taxas passam de 20% para 60%,
o que leva ao encarecimento dos produtos estrangeiros, dando espaço para a
produção nacional. Esse aumento de taxação significa a imposição de tarifas
protecionistas.
Proibição do tráfico de africanos escravizados; liberação do capital aplicado no tráfico,
levando os traficantes a buscar outras áreas de investimento, o que vai favorecer as
aplicações no campo das atividades industriais, companhias de navegação e estradas
de ferro.
Expansão da agricultura cafeeira no vale do Paraíba e no Oeste paulista. Crescente
volume de exportações, sendo o Brasil o maior exportador do produto. Ampliação dos
lucros com o comércio externo e de investimentos na área da produção industrial. Os
recursos do café financiam as indústrias.

Questão 05 (Valor 20 pontos)
1. Revalorização das raízes culturais e da cultura nacional.
2. Revalorização das bases nacionais da cultura brasileira.
3. Rompimento com a dependência à cultura européia.
4. Ênfase à cultura e à arte popular brasileira.
Questão 06 (Valor 20 pontos)
1. Globalização da economia.
2. Atuação de empresas transnacionais.
3. Instalação do desemprego estrutural.
4. Reordenamento do mercado de trabalho.
5. Rapidez nas comunicações favorecendo as atividades econômico/financeiras.
6. Aprofundamento das distâncias sociais.
Obs: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que sejam pertinentes.
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