Vestibular 2012 — 2a fase
Gabarito — História
Questão 01 (Valor: 20 pontos)
a) Período Colonial: A existência das Câmaras Municipais com funções administrativas,
militares, fiscais e judiciarias, necessárias ao atendimento dos objetivos da Metrópole
quais sejam o da arrecadação de tributos e defesa do território. Eram representativas do
poder local.
b) Brasil Monárquico: Papel essencialmente comercial exercido através do seu porto; volume
significativo das exportações/importações, mesmo considerando os períodos de crise. Era
importante porto exportador de açúcar, fumo, couros, algodão e minerais preciosos.
Importante porto importador de africanos escravizados, produtos manufaturados e
industrializados.
c) Estado Novo: Desigualdade no desenvolvimento entre os Estados do sul/sudeste (Rio de
Janeiro e São Paulo) e os Estados do norte/nordeste, agravada pela crise nos produtos
agrícolas de exportação desde 1929; incidência de secas no nordeste aprofundando a
pauperização de populações inteiras; visão dos Estados do sul como o “El Dourado” atraiu
grandes migrações internas; despreparo dos migrantes para se inserirem no mercado de
trabalho urbano levando ao sub-emprego, e ao desemprego.
d) Brasil atual: mecanização da agricultura e expansão do agronegócio; interiorização de
polos industriais; ampliação expressiva do setor de serviços; deslocamento de populações
de outras áreas em busca de novas oportunidades.
Questão 02 (Valor: 20 pontos)
a) República Velha
• Especialização na produção monocultural de gêneros agrícolas e produtos primários; as
especializações regionais: café, açúcar, cacau, borracha, algodão.
• Controle da comercialização dos gêneros de exportação por firmas estrangeiras;
• Empréstimos tomados a instituições financeiras estrangeiras, sobretudo europeias
(Inglaterra, França, Alemanha, Holanda) e norte-americanas.
• Importação de produtos industrializados (bens de consumo);
b) Período desenvolvimentista
• Internacionalização da economia – abertura ao capital estrangeiro;
• Investimentos do capital estrangeiro somados aos fracos capitais nacionais na produção
de bens de consumo duráveis (eletrônicos, eletrodomésticos, automobilísticos);
• Aliança da burguesia nacional aos grupos econômicos externos;
• Pouco controle na remessa dos lucros das empresas estrangeiras para o exterior;
• Ampliação da dívida externa brasileira.
Questão 03 (Valor: 20 pontos)
a) Histórico
• Reconhecimento do grande esforço e determinação do grupo formado por negros e
mulatos, escravos, forros e livres para idealizarem um movimento visando modificar a
rígida estrutura da sociedade colonial brasileira escravista e desigual, em prol do
estabelecimento de novas relações sociais nas quais a cor da pele e a posição social
não significassem necessariamente exclusão e inferioridade.
• Reivindicações de vanguarda para a época: fim da escravidão, liberdade de comércio,
queda dos governos autoritários, separação entre Igreja e Estado e igualdade de todos,
sem distinção de cor e classe.

b) Politico
• Ação política de movimentos negros organizados no esforço pelo resgate dos fatos
históricos nos quais os negros se destacaram como sujeitos da história e
desenvolveram ações para a luta contra a escravidão, o preconceito e a discriminação;
• Ações de valorização dos elementos originários das diversas culturas africanas aqui
introduzidas, tanto nos seus elementos aparentes (estética, música,) quanto nos
elementos estruturantes (língua, religião).
• Uma modificação nas formas tradicionais de escrever a história do Brasil apenas do
ponto de vista das elites dominantes.
Questão 04 (Valor: 10 pontos)
• Diferenças na trajetória histórica e política de cada um: monarquias autoritárias e
repúblicas não menos autoritárias; ditaduras.
• Diferenças econômicas: os ricos exportadores de petróleo (concentrados na península
arábica e no golfo Persico) e os dependentes das relações neocoloniais;
• Diferenças religiosas – sunitas X xiitas;
• Particularismos tribais especialmente no norte da África onde subsistem conflitos entre
tribos de origem árabe e de origem berbere.
Questão 05 (Valor: 10 pontos)
• Atuação histórica do imperialismo colonial que desde o sec. XIX dominou a área
aprofundando a pobreza: ingleses, italianos, franceses.
• Demarcação de fronteiras artificiais em territórios de ocupação étnica, fazendo conviver
etnias inconciliáveis dentro de um mesmo espaço.
• Instabilidade política decorrente da peculiaridade das diferenças étnicas.
• Conflitos religiosos: expansão agressiva do islã X resistência dos cultos tradicionais X
presença de grupos cristãos (católicos e protestantes).
Questão 06 (Valor: 20 pontos)
a) Contradições políticas — Governo autoritário e antidemocrático precisando abrir suas
fronteiras para representantes (empresários e políticos) estrangeiros de países
democráticos: necessidade de adaptar sua diplomacia aos parâmetros da diplomacia
internacional. Manutenção de práticas antidemocráticas: controle da opinião pública e
desrespeito aos direitos humanos.
b) Contradições socioeconômicas — Desigualdades sociais entre populações urbanas e
rurais; crescimento da classe média urbana ocidentalizada em contraste com os baixos
salários pagos aos operários das indústrias; a polêmica questão do controle do numero de
filhos pelo Estado.
Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que sejam pertinentes.
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