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HISTÓRIA  

Questões de 01 a 06   

01.  Na Idade Moderna, a Europa passou por um intenso desenvolvimento econômico 
e social, que gerou tensões na tradicional estrutura social dos séculos XVI a XVIII. 
Caracterize a estrutura da sociedade européia desse período.  

 

A sociedade européia na Idade Moderna se caracterizava, fundamentalmente, por 
apresentar uma estrutura hierárquica que ordenava os indivíduos em estratos 
definidos por critérios de honra. Na maioria das sociedades da época, os principais 
estratos estavam associados por funções de responsabilidade. Assim, havia os 
guerreiros, os clérigos e os trabalhadores. Os dois primeiros estratos – guerreiros 
e clérigos – assumiam funções típicas de governo, sendo comum o recrutamento 
de seus membros na nascente burocracia estatal. Tradicionalmente, a 
historiografia identifica os guerreiros como nobreza, os clérigos como clero e os 
trabalhadores como os comuns, ou os que não possuíam títulos de honra.  

02.  Em setembro de 1871, foi promulgada no Brasil uma lei pela qual se faziam livres 
os filhos de mulheres escravas nascidos a partir daquela data, permanecendo em 
poder dos seus senhores e das mães até a idade de oito anos, quando, então, os 
proprietários optariam por receber do Estado uma indenização ou desfrutar dos 
serviços do menor até que este completasse 21 anos. 

Tendo em vista os seus conhecimentos e o texto acima, responda:  

A) Qual é o nome pelo qual ficou conhecida a lei de 1871?  

Trata-se da chamada “Lei do Ventre Livre”, Lei 2.040 de 28 de setembro de 
1871.  

B) Quais foram as conseqüências da lei para a relação entre senhores e 
escravos?  

 

O principal aspecto geral da lei foi a interposição do Estado na relação de 
propriedade estabelecida entre senhores e escravos. Nesse sentido, foi a 
primeira vez que o poder público efetivamente questionou a plenitude dos 
direitos de propriedade privada dos senhores sobre os escravos, 
especificamente na questão dos recém-nascidos. Deste modo, a “questão 
servil”, como era chamado o debate parlamentar em torno da extinção da 
escravatura, transformava-se em questão de foro público e não somente de 
propriedade particular dos senhores escravistas.  

C) Quais foram as conseqüências da lei para a relação entre os proprietários 
escravistas e o regime monárquico?  

A instituição da “lei do ventre livre” teve como conseqüência política mais 
evidente demarcar o início do processo de afastamento dos chamados “barões 
do café” da esfera de apoio ao regime monárquico, o que foi decisivo para a 
crise final da Monarquia no Brasil. 
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03.   “(...) resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo 

a uma estrutura econômica e social inadequada. Não é, pois, mera sobrevivência 
do poder privado, cuja hipertrofia constituiu fenômeno típico de nossa história 
colonial. É antes uma forma peculiar de manifestação do poder privado, ou seja, 
uma adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e exorbitante 
poder privado têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base 
representativa”. 

“(...) é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, 
progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, 
notadamente dos senhores de terras”. 

Os trechos acima reproduzidos, escritos por Vítor Nunes Leal em 1949, pretendem 
caracterizar um fenômeno sociopolítico característico da Primeira República (1889-
1930) no Brasil, resultado das desigualdades sociais, das dificuldades dos 
cidadãos em efetivar seus direitos e da inexistência de serviços assistenciais do 
Estado. 

Responda: 

A) Qual é o termo comumente utilizado para designar o fenômeno sociopolítico 
acima mencionado?  

 

 “Coronelismo”  

B) Quais são as principais características do sistema eleitoral controlado pelos 
chefes políticos locais na Primeira República?  

 

O sistema eleitoral na Primeira República foi marcado pela adoção do sufrágio 
universal masculino para maiores de 21 anos e alfabetizados, fato que diminuiu 
em termos absolutos o contingente de eleitores na passagem do regime 
monárquico para o republicano. As eleições eram marcadas pela manipulação 
das listas eleitorais, pela corrupção dos eleitores, pelas fraudes e por vários 
mecanismos em que os chamados coronéis controlavam e coibiam seu 
eleitorado através de dispositivos ilegais conhecidos como “voto de cabresto” e 
“voto a bico de pena”. Tais procedimentos configuravam a base institucional de 
sustentação do compromisso político da oligarquia do centro-sul do Brasil, 
conhecido como “política do café com leite”, em que o coronelismo era elemento 
fundamental.               
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04.  Em 1929, houve uma grave crise na economia mundial, com a quebra da Bolsa de 

Nova Iorque. Faça um pequeno texto caracterizando essa crise econômica.  

 
A crise econômica iniciada no ano de 1929 ficou conhecida como a quebra da 

Bolsa de Nova Iorque, que na época era um dos principais centros da economia 
mundial, refletindo a emergência dos Estados Unidos da América como uma 
grande potência econômica. As razões que levaram à quebra da Bolsa ainda hoje 
estimulam polêmicas entre economista liberais, “keynesianos” (que seguem o 
pensamento de Keynes) e socialistas, mas um fato marcante foi a excessiva oferta 
de produtos que saturaram o mercado consumidor mundial, especialmente no 
setor industrial. O crescimento econômico anterior gerou uma onda especulativa 
nas ações das grandes empresas do capitalismo, mas o mercado consumidor, ao 
não acompanhar a escala da produção, acabou por forçar uma desvalorização nos 
preços dos produtos, o que, por sua vez, levou à desvalorização das ações das 
empresas, iniciando uma reação em cadeia que gerou a desvalorização das ações 
de bancos, empresas de comércio, entre outros. O mundo, em decorrência desse 
efeito em cadeia, entrou em forte depressão econômica, o que estimulou uma 
onda política anti-liberal.    

05.  A Tabela abaixo apresenta uma estimativa populacional indígena do continente 
americano no período da chegada dos Europeus à América.    

População estimada Percentual da população 
americana total 

América do Norte 4.400.000 7,7 
México 21.400.000 37,3 
América Central 5.650.000 9,9 
Caribe 5.850.000 10,2 
Andes 11.500.000 20,1 
Planícies da América 
do Sul 

8.500.000 14,8 

Total 57.300.000 100,0 

 

Fonte: Wlliam Denevan (ed.). The Native Population of the America in 1492 (Madison, Wis.,1976). p.291. Apud 
SCHWARTZ, Stuart & LOCKART, James. A América Latina na Época Colonial. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2002.   

Analisando os dados faça um pequeno texto identificando as duas maiores 
populações indígenas, inclusive suas características culturais.  

 

Astecas e Incas. No final do século XV, essas duas sociedades possuíam um alto 
grau de organização política e administrativa. Possuíam uma economia 
predominantemente agrária. Dominavam as técnicas de metalurgia, conhecimentos 
de astrologia e matemática. Possuíam sistema de cobrança de tributos bem 
desenvolvidos, calendários, e os Astecas dominavam a escrita. Eram politeístas e se 
consideravam descentes de deuses.     
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06.   O dia 11 de setembro de 1973 foi marcado pelo golpe militar no Chile e pelo 

assassinato do Presidente Salvador Allende (1970-73), colocando fim ao governo 
da Unidade Popular (UP) e à “via chilena” ao socialismo. 
Faça um pequeno texto caracterizando:  

A) O que foi a “via chilena”?  

 

A via Chilena foi também conhecida como a revolução passiva que introduzia o 
socialismo no Chile por vias democráticas.   

B)) Qual era o cenário político da América do Sul nesse período?  

 

Os países vizinhos do Chile vivenciavam a experiência de governos ditatoriais, 
como era o caso do Brasil desde 1964; do Paraguai com Strossner desde 1954; 
do Uruguai a partir de 1973. Na Argentina, havia a crise política e econômica 
que culminou com o golpe militar em 1976. 




