
 
 

 
 

Vestibular 2009 — 2a fase 
Gabarito — História 

 
 

Questão 01 (Valor: 20 pontos) 
 
• Desenvolvimento dos movimentos sionistas de direita e de esquerda no fim do século XIX. 
• Interesses imperialistas europeus do século XX expandidos durante e após a Primeira Grande 

Guerra. 
• Interesses imperialistas das nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial. 
• Criação do Estado de Israel sob a proteção de países ocidentais. 
• Expulsão da população palestina, resultando em constantes conflitos, com a ocupação dos 

territórios; conflitos territoriais gerados pela expansão israelense, a exemplo da guerra do Yon 
Kippur (guerra dos Seis Dias), em 1967. 

 

Questão 02 (Valor: 15 pontos) 
 

• Urbanísticas  — origem nos burgos; cidades muradas; ruas estreitas e sujas; 
  — influência da concentração de profissões na formação dos bairros. 
 

• Sociais  — predominância dos homens livres, burgueses, trabalhadores livres e servos; 
  — atração de populações servis da área rural para as cidades autônomas; 
       permanência da nobreza e do clero no controle de cidades não-autônomas. 
 

• Organização do trabalho  — controle das corporações de ofícios, que exerciam rígida 
estrutura interna e controle da produção e do mercado. 

 

Questão 03 (Valor: 10 pontos) 
 

 Portugal/Holanda 
• Parceria na produção e no mercado do açúcar colonial até 1580. 
• Disputa pelas áreas produtoras de açúcar no nordeste da Colônia. 
• Ocupação holandesa no Brasil em 1624 / 1625 e de 1630 a 1654. 
 

 Portugal/Inglaterra 
• Dependência comercial de Portugal frente à Inglaterra desde o século XVII. 
• Descoberta do ouro no Brasil aprofundando sua dependência, pois Portugal comprava 

mercadorias da Inglaterra pagando com o ouro do Brasil. 
• Assinatura, em 1703, do tratado de Methuen — vinhos e azeites x tecidos e manufaturados. 
• Publicação do Alvará de 1795 em Portugal proibindo indústrias no Brasil. 
 

Questão 04 (Valor: 15 pontos) 
 

• Novas formas de produzir: a fábrica, a produção em série, a divisão de atividades entre o 
produtor e o comerciante. 

 

• Novas relações de produção: proprietários dos meios de produção x donos da força de 
trabalho x salário. 

 

• Novas classes sociais: burguesia / operariado. 
 

• Peculiaridades do trabalho feminino e do trabalho infantil. 
 

• Surgimento dos bairros operários. 



 

 

Questão 05 (Valor: 20 pontos) 
 
Fatores externos: 
• Mudanças no interior do capitalismo: de monopolista para financeiro; busca de novas áreas de 

investimento de capital e aquisição de maiores lucros. 
 

• Ampliação dos interesses norte-americanos na sua estratégia política para a América Latina. 
 

Fatores internos: 
• Fortalecimento financeiro da burguesia paulista, cujos recursos ainda provinham das 

exportações do café. 
 

• Experiências anteriores de produção fabril no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde a 
imigração européia introduzira trabalhadores que foram empregados nessas fábricas. 

 

• O nacionalismo que caracterizou o momento histórico da ditadura Vargas. 
 

• Substituição das importações no período que segue à Revolução de 1930. 
 
Questão 06 (Valor: 20 pontos) 
 
Para negros e índios: 
• Ações afirmativas e políticas de combate à pobreza e de inclusão social; complexidade na 

política de definição das reservas indígenas. 
 
• Reconhecimento de expressões culturais afro-indígenas como componentes do patrimônio 

cultural nacional. 
 
• Publicação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008. 
 
Para deficientes físicos: 
• Cotas no mercado de trabalho. 
 
• Adaptação de vias públicas, prédios e transportes. 
 
• Políticas educacionais de inclusão social. 
 
Para homossexuais: 
• Liberdade para passeatas e campanhas de liberalização de casamentos e heranças. 
 
Para crianças e adolescentes: 
• Estatuto do menor e do adolescente. 
 
Para a mulher: 
• Aprovação da Lei Maria da Penha. 
 
 
 
Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que sejam pertinentes. 
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