
 
 

Vestibular 2010 — 2a fase 
Gabarito — História 

 
Questão 01 (Valor: 20 pontos) 
a) Mudanças de conceitos, práticas e hábitos; 
b) Permanências de conceitos, instituições; 
c) Relação passado / presente; 
d) Uso de fontes escritas, iconográficas, orais, eletrônicas, digitais. 
e) Interdisciplinaridade: inclusão de conteúdos de outras ciências como apoio à construção do 

conhecimento histórico. 
 

Questão 02 (Valor: 10 pontos) 
Século XV ao XVIII. 
Práticas superadas: 
― economia agrícola e autosuficiente; 
― autonomia de feudos e cidades; 
― hierarquia social estamental; 
― poder pessoal do senhor feudal; 
― cultura teológica – subordinação à universalidade da Igreja Católica. 
 

Princípios estabelecidos: 
― ênfase na cultura racional e científica; 
― centralização do poder na pessoa do Rei; 
― fortalecimento das relações comerciais; 
― desenvolvimento dos centros urbanos – fortalecimento da burguesia; 
― adoção de língua, moeda e legislação nacionais; 
― soberania do Estado no território nacional; exército permanente; 
― flexibilização da sociedade estamental com a ascensão da burguesia comercial. 
 

Questão 03 (Valor: 20 pontos) 
• Influência das ideias iluministas e da expansão do liberalismo; 
• Ascensão da burguesia industrial (papel político e ideológico); 
• Crise do Antigo Regime e contestação revolucionária aos seus princípios: absolutismo, dominação 

colonial. 
 

Questão 04 (Valor: 20 pontos) 
a) Liberdade política — contestação à presença da Corte no Rio de Janeiro; proclamação de uma 

república no Nordeste. 
b) Liberdade econômica — quebra dos monopólios, liberdade de comércio, menor tributação para o 

Nordeste. 
 

Questão 05 (Valor: 20 pontos) 
a) Sobrevivência econômica — produção agrícola de subsistência, comércio com localidades próximas. 
b) Prática espiritual — messianismo / catolicismo popular / atuação profética de Antonio Conselheiro. 
 

Questão 06 (Valor: 10 pontos) 
a) Caráter ideológico — defesa do sistema capitalista e da propriedade privada; medo do socialismo; 

controle da produção acadêmico-científica; distanciamento do Brasil dos movimentos de descolonização 
da África e da Ásia. 

b) Controle econômico — presença / investimento de capitais dos Estados Unidos na “modernização” e 
industrialização do país; presença das multinacionais; crescimento da dívida externa; consumo 
preferencial, no mercado brasileiro, de produtos norte-americanos em detrimento dos europeus. 

 
Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que sejam pertinentes. 
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