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Questão Resposta 
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A Revolução Comercial deslocou o eixo comercial europeu das rotas que privilegiavam o Mar 
Mediterrâneo para as que utilizavam a navegação do Oceano Atlântico. 

Uma das consequências para a economia europeia: 
• acumulação de capitais 
• crescimento do tráfico de escravos  
• fortalecimento econômico da burguesia  
• acesso a novas fontes de metais preciosos 
• consolidação de práticas econômicas mercantilistas  
• aumento do consumo de produtos extraeuropeus, como as especiarias 
• processo inflacionário derivado do afluxo de metais preciosos americanos  

Uma das consequências para a economia dos outros continentes: 
• submissão aos interesses mercantilistas dos Estados europeus 
• incorporação de práticas econômicas ditadas pelos interesses europeus  
• perda da posse da terra e de outros bens materiais por populações nativas 
• desorganização, eliminação ou retração de práticas econômicas autossuficientes 
• utilização do tráfico interno ou externo de trabalhadores como estratégia de ação econômica 

2 

Nas colônias espanholas os trabalhos forçados se estabeleceram como servidão definitiva (mita, 
encomienda).  

Nas colônias inglesas a servidão foi prioritariamente provisória. 
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Mobilidade horizontal (dentro da mesma camada) 

A mobilidade social no Antigo Regime era determinada, preferencialmente, pelo nascimento ou por 
hereditariedade, linhagem. Assim, os privilégios e a desigualdade entre as pessoas eram considerados 
algo natural, o que, de forma geral, fixava os indivíduos em seu estrato social de nascimento. 
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Duas das propostas: 
• defesa do ideal de República  
• defesa da liberdade dos colonos 
• crítica à opressão fiscal da metrópole portuguesa 
• defesa de ideais liberais iluministas, restrita aos interesses dos grandes proprietários  
• defesa do rompimento político com Portugal, restrita ao âmbito das capitanias das Minas Gerais e do 

Rio de Janeiro 

Legitimar o novo regime como aquele que estava construindo de fato a autonomia e a soberania da 
nação. 
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Um dos setores e uma das respectivas razões: 
• traficantes de escravos / discordância em relação ao acordo assinado com a Inglaterra pelo fim do 

tráfico de escravos 
• comerciantes nativos / insatisfação com as vantagens e privilégios dispensados pelo imperador aos 

comerciantes portugueses e ingleses 
• grandes proprietários de escravos e terras / insatisfação com os altos impostos, com a centralização 

política imposta por Pedro I e com o acordo relativo ao final do tráfico 
• grupos médios urbanos liberais / defesa do federalismo, reivindicação de reformas à Constituição de 

1824, crítica ao endividamento do Estado, aos rumos da Guerra da Cisplatina e ao envolvimento do 
Imperador na sucessão portuguesa 

Um dos motivos: 
• crise da economia açucareira 
• gastos com a estruturação do Estado Imperial 
• dívidas geradas pelas Guerras de Independência e da Cisplatina 
• acordos comerciais desfavoráveis assinados, principalmente, com Portugal e Inglaterra  
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Revolução Constitucionalista de 1932 

Uma das justificativas: 
• governar por meio de decretos-leis 
• adiar a convocação da Assembleia Constituinte 
• nomear interventores para os governos estaduais 
• dissolver o Congresso Nacional e os legislativos estaduais e municipais  
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Duas das repercussões: 
• ampliação dos turnos de trabalho em face das necessidades de guerra 
• maior emprego da mão de obra feminina na indústria fabril e na indústria bélica 
• necessidade de ampliar o emprego da mão de obra feminina como parte do esforço de guerra 
• diminuição do contingente de mão de obra masculina disponível em função do recrutamento militar 
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Dois dos problemas e respectiva ação: 
• desordem social / instauração do Estado corporativo e centralizador para enfrentar a crise das 

propostas liberais 
• crise econômica / intervencionismo estatal para controlar os conflitos entre capital e trabalho 
• vácuo político / fim do sistema político representativo liberal, com o estabelecimento do partido único 

e fortalecimento de Hitler como liderança nacional 

9 

Uma das propostas e respectiva prática contrária: 
• retorno ao Estado mínimo / maior intervenção estatal 

• processo de privatizações / criação ou ampliação de empresas estatais 

• desregulamentação da economia / atuação do Estado no financiamento da economia 

• diminuição dos investimentos públicos em programas sociais / produção de uma legislação social 
como obrigação do Estado e direito da população 
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Duas das propostas: 
• defesa dos direitos de minorias étnicas 

• defesa dos movimentos ambientalistas  

• defesa de uma globalização solidária e humanizada 

• combate aos princípios neoliberais na regulação da economia mundial 

• combate às práticas de exclusão e reprodução das desigualdades sociais 

• defesa do equilíbrio entre desenvolvimento econômico e promoção da justiça social 
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