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PARÂMETROS DE CORREÇÃO – VESTIBULAR – HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 1 
 
a) O candidato deverá identificar a democracia direta com o tipo predominante de 
democracia em Atenas. (1 pt) 
b) O candidato deverá reconhecer e explicar duas das principais diferenças entre a 
democracia ateniense e a atual, tais como: o caráter direto da democracia ateniense e 
representativo da atual; a exclusão, em Atenas, de uma ampla parcela da população, 
como as mulheres, diferente do sufrágio universal atual, entre outras. (2,0 pt cada) 
 
QUESTÃO 2 
 
a) 1,0 ponto 
    Absolutismo. 
b)  
I – 2,0 pontos 
O candidato deverá ser capaz de citar e analisar uma das seguintes inovações de ordem 
econômica que, dentre outras, foram introduzidas nos Estados Absolutistas da Europa 
Moderna: 

• grande intervenção do Estado na economia; 
• adoção de práticas mercantilistas (tais como: busca de uma balança comercial 

favorável, metalismo ou bulionismo, grande ênfase no desenvolvimento das 
atividades comerciais e manufatureiras, protecionismo alfandegário, criação de 
monopólios comerciais, exploração colonial); 

• supressão de barreiras particularistas no interior da monarquia objetivando a 
criação de um mercado interno unificado (criação da moeda única, unificação do 
sistema de pesos e medidas etc); 

• criação de uma série de tributos gerais que recaíam principalmente sobre os mais 
pobres; 

• crescente fortalecimento da burguesia mercantil. 
 
II – 2,0 pontos 
O candidato deverá ser capaz de citar e analisar uma das seguintes inovações de ordem 
político-institucional que, dentre outras, foram introduzidas nos Estados Absolutistas da 
Europa Moderna: 

• processo crescente de centralização do poder político nas mãos da monarquia; 
• surgimento dos exércitos regulares; 
• criação de um aparato burocrático centralizado; 
• formulação de uma política internacional de Estado (surgimento da diplomacia); 
• codificação do direito romano; 
• diminuição da influência da Igreja nas questões do Estado; 
• delimitação cada vez mais precisa das fronteiras dos Estados. 

 



 
QUESTÃO 3 
 
a) O candidato deverá ser capaz de identificar e analisar características da sociedade 
colonial portuguesa herdadas da sociedade portuguesa tais como: a religião católica; a 
língua portuguesa; a divisão hierárquica da sociedade, dentre outras. (2 pt) 
b) O candidato deverá ser capaz de identificar e analisar duas características da 
sociedade colonial portuguesa que a diferenciavam da sociedade européia, tais como: o 
escravismo como base da sociedade; o latifúndio monocultor; a miscigenação racial; a 
maior mobilidade social, dentre outras. (1,5 pt cada) 
 
QUESTÃO 4 
 
a) No colonialismo, o candidato deverá ser capaz de identificar áreas geográficas como 
a América e partes da África e Ásia. (0,5 pt) 
No Neocolonialismo o candidato deverá ser capaz de identificar áreas geográficas como 
a África e a Ásia. (0,5 pt) 
b) O candidato deverá ser capaz de citar e analisar motivações tais como: a busca de 
riquezas e metais preciosos; a expansão territorial; a expansão do cristianismo; a busca 
de novas rotas comerciais; a aquisição de mão de obra escrava, dentre outras. (2,0) 
c) O candidato deverá ser capaz de analisar motivações econômicas tais como: a 
ampliação de mercados consumidores e a exportação de excedente de capitais. (2 pt) 
 
 
QUESTÃO 5 
 
a) O candidato deverá ser capaz de identificar que entre 1913 e 1919 diminuem os 
lucros derivados da exportação de café, ao passo que se eleva a produção industrial. (2 
pt) 
b) O candidato deverá ser capaz de identificar a Primeira Guerra Mundial como 
episódio que marca a história internacional do período com impacto sobre a economia 
brasileira. Quanto aos impactos, o candidato deverá ser capaz de analisar a redução da 
importação de café por parte dos países envolvidos no conflito, bem como a diminuição 
da capacidade de importação da economia brasileira que estimulam um surto industrial 
por substituição. (3 pt) 
 
QUESTÃO 6 
 
a) 1 – O candidato deverá ser capaz de reconhecer na concepção: o Estado de Bem Estar 
Social; Welfare State; Intervencionismo Estatal, Planificação ou Keinesianismo. 
    2 – O candidato deverá ser capaz de reconhecer na concepção: Neoliberalismo; 
Liberalismo ou Estado Mínimo. (1,0 pt) 
 
b) O candidato deverá identificar e analisar o contexto entre 1929 e a Guerra Fria, 
assinalando a crise do Liberalismo e o recurso à intervenção do Estado na economia 
seguindo o modelo do Welfare State. (2 pt) 
c) O candidato deverá identificar os governos Fernando Henrique Cardoso; Fernando 
Collor ou Itamar Franco. (1 pt) 


