
GABARITO DE HISTÓRIA GERAL – 2ª PARTE 

 

11.  

a) (1) A incapacidade de lutar nas guerras; (2) Eva era 

responsabilizada pela expulsão do Homem do Éden. 

b) As invasões dos germanos seguidas dos ataques dos 

árabes, as invasões dos normandos (vikings) e as 

Cruzadas.  

 

12.  

a) A vassalagem era uma relação política entre os 

senhores feudais (nobres). Um senhor feudal se 

tornava suserano de outro nobre através da doação de 

um feudo. O vassalo, aquele que recebia o benefício, 

devia, em troca, diversas obrigações: ajuda militar em 

caso de guerra; armar cavaleiro o filho do suserano; 

contribuir com o dote da filha do suserano.  

b) A servidão era a relação de produção entre um 

senhor feudal (nobre) e o servo (camponês). O senhor 

feudal protegia o servo em caso de guerra e permitia 

que este utilizasse parte de suas terras. Em troca, o 

servo deveria pagar diversos impostos na forma de 

trabalho (corveia) e produto (talha).  

 

13.  

a) Seus principais objetivos eram de natureza religiosa: 

a defesa da religião cristã e obtenção de recursos para 

uma cruzada. 

b) Expedições militares incentivadas pela Igreja 

Católica contra os muçulmanos e tinha como principal 

objetivo libertar Jerusalém e os locais de peregrinação 

dos católicos do domínio muçulmano. 

 

14.  

a) Enquanto os ibéricos eram intolerantes na religião, os 

romanos incorporaram em sua religião, os deuses e 

crenças religiosas dos povos conquistados. 

b) Os países ibéricos obrigavam a conversão ao 

catolicismo dos povos subjugados na América e a 

Inquisição teve maior atuação nessas duas nações.  

 

15. 

a) (1) Os muçulmanos contribuíram para a preservação 

da cultura greco-romana traduzindo os textos para a 

língua árabe. (2) O Ocidente incorporou diversos 

conhecimentos do Oriente através dos árabes. 

b) Dentre os elementos culturais do Mundo Clássico 

incorporados pela Renascença encontramos: o 

individualismo, o antropocentrismo, o racionalismo, a 

valorização da vida terrena, o hedonismo e a mitologia. 

 

16.  

a) Âmbito Político: subordinação da religião aos 

interesses dos reis europeus. 

Âmbito Religioso: surgimento de novas religiões 

provocou a ruptura da unidade religiosa na cristandade 

ocidental. 

b) A ética calvinista contribuiu para o desenvolvimento 

do capitalismo por três motivos fundamentais: (1) 

estimulava a acumulação ao identificar a riqueza como 

um sinal de eleição divina; (2) valorizava o trabalho ao 

definir a atividade profissional como uma vocação, um 

chamado de Deus; (3) condenava a ostentação e o luxo, 

direcionando a aplicação dos lucros para novos 

empreendimentos. 

 

17.  

a) Os calvinistas estão no primeiro plano, vestidos de 

preto, sinal de austeridade, sem luxo, como pregava a 

ética calvinista. 

b) No século XVII a Holanda era uma região muito 

próspera, com o desenvolvimento da manufatura e do 

comércio marítimo. Sua grande frota realizava 

comércio com diversas regiões do mundo, inclusive o 

transporte, refino e distribuição do açúcar brasileiro. 

 

18.  

a) O agricultor repetia técnicas agrícolas que pouco 

mudavam ao longo dos séculos e, basicamente, dependia 

das condições climáticas para o êxito de sua atividade. 

Os mercadores adquiriam os conhecimentos ligados ao 

seu ofício como aprendizes de seus mestres; recebiam 

um preparo intelectual que incluía alfabetização, 

cálculos de taxas de juro e de lucro, conversão cambial 

etc.  

b) (1) Formação de burgos; (2) desenvolvimento do 

comércio e do artesanato; (3) monetarização da 

economia; (4) formação de corporações de ofício.  

 

19.  

a) Absolutismo monárquico. 

b) As liberdades individuais como de pensamento, de 

expressão, de escolha e o direito de lutar contra a 

opressão. 

 

20. 

a) Ao rei porque poderia aumentar os impostos; ao 

nobre porque este criava ovelhas e produzia lã; ao 

plebeu porque ele produzia e comercializava os tecidos 

de lã. 

b) O setor têxtil contribuiu para a acumulação 

capitalista e foi o primeiro na mecanização da produção. 

 

 



 

 

21.  

a) A burguesia que fazia oposição ao absolutismo 

defendia a liberdade econômica, o fim da intolerância 

religiosa e o estabelecimento da igualdade jurídica. 

b) As Revoluções inglesas do século XVII puseram fim 

ao absolutismo monárquico e estabeleceram a 

supremacia do parlamento sobre a monarquia. 

 

22. (1) a Bastilha é representada como uma grande 

construção, considerando o tamanho das pessoas no 

primeiro plano; (2) o prédio é construído como uma 

fortaleza. A Bastilha representava o absolutismo e a 

sua tomada foi, simbolicamente, o fim do Antigo Regime 

na França. 

 

23.  

a) (1) As guerras napoleônicas contribuíram para a 

difusão das ideias liberais no leste europeu. (2) o 

Bloqueio Continental prejudicou os países do leste 

europeu, pois impedia o comércio com a Inglaterra. 

b) (1) a invasão napoleônica em Portugal trouxe D. João 

para o Brasil e deu início ao nosso processo de 

independência. (2) a invasão francesa na Espanha 

permitiu que os “criollos” controlassem os cabildos 

(juntas governativas). Após a derrota de Napoleão, os 

colonos deram início ao processo de independência. 

 

24.  

a) Interesses econômicos: a Inglaterra em processo de 

industrialização queria ampliar mercados. 

Argumento: igualdade de direitos e a não intervenção 

do Estado na economia 

b) Interesses econômicos: matérias-primas como ferro 

e carvão; mercado consumidor de produtos 

industrializados; áreas para exportação de capitais, 

para deslocar excedentes populacionais. 

Argumento: “Fardo do Homem Branco” 

 

25.  

a) a liberdade, a vida e a propriedade. 

b) Defesa da propriedade privada; contra a intervenção 

do Estado na economia. 

Outras características: igualdade jurídica; igualdade 

política; liberdade de pensamento e de expressão. 

c) o socialismo e o anarquismo.  

 

26.  

a) No colonialismo do século XVI-XIX, os europeus 

buscavam, basicamente, escravos na África. No 

neocolonialismo dos séculos XIX e XX, os europeus 

buscavam matérias-primas, mercados consumidores e 

áreas para deslocar excedentes populacionais.  

b) Uma das consequências é a existência de conflitos e 

guerras civis em diversos países até os dias atuais. 

 

27. a) espanhóis, ingleses, franceses, mexicanos, 

indígenas e russos. 

b) Os Estados Unidos deveriam liderar o mundo. Para 

isso, deveriam ter um grande território com recursos 

que possibilitaria a multiplicação de seu povo.  

 

28.  

a) A Guerra do Ópio na China (1839-42) e a Revolta dos 

Sipaios na Índia (1857). 

b1) As potências europeias ocuparam a África e a Ásia 

durante a 2ª metade do século XIX para aliviar as 

tensões sociais decorrentes do aumento da população e 

do surgimento de setores marginalizados. 

b2) As potências europeias ocuparam a África e a Ásia 

durante a Segunda Revolução Industrial, na 2ª metade 

do século XIX, em busca de matérias-primas como 

carvão, ferro, petróleo e algodão. 

 

29. O Governo Provisória era liberal-democrata e 

representava os interesses da burguesia russa aliada ao 

capital estrangeiro. O novo governo era socialista, 

representava os interesses do proletariado e 

camponeses da Rússia. Para conseguir o apoio dos 

sovietes, Lenin prometeu nas “Teses de Abril” a saída 

da Rússia da 1ª Guerra Mundial. Desta forma, uma de 

suas primeiras medidas foi a assinatura da paz com a 

Alemanha. 

 

30.  

a) A guerra provocou milhões de mortes e o colapso da 

economia russa. Quando o czar Nicolau II assumiu, 

pessoalmente, o comando da guerra, toda a nação se 

voltou contra o seu governo. 

b) Um dos princípios da Revolução Russa, baseado em 

Karl Marx, defendia a estatização dos meios de 

produção para eliminar as classes sociais. 

 

31.  

a) O Mundo estava em crise após a I Guerra Mundial 

com inflação e desemprego. Tal situação se agravou com 

a Crise de 1929 e o capitalismo, juntamente com o seu 

ideário – o liberalismo – foram identificados como os 

principais responsáveis pelas infelicidades do Mundo. 

Nesse contexto, o socialismo passou a representar a 

solução para todos os males existentes. 

b) (1) A excessiva burocracia do Estado na 

administração da economia; (2) os privilégios 



concedidos aos membros do partido; (3) os gastos com a 

indústria bélica. 

 

 

 

32.  

a) Trata-se da “Estrela de Davi”, um dos símbolos do 

judaísmo. Nas áreas de ocupação nazista, o judeu era 

obrigado a usar esse símbolo como sinal de 

identificação. 

b) Os judeus eram confinados em áreas denominadas de 

guetos na Europa Oriental. Tal como em outros guetos, 

em Varsóvia na Polônia, os judeus foram isolados e 

fiscalizados pelo exército alemão. A diminuição drástica 

de suprimentos provocou uma grande mortalidade e 

fazia parte do plano de extermínio dos judeus (“solução 

final”).  

 

33.  

a) (1) ONU defendia o direito de autodeterminação dos 

povos; (2) o início da Guerra Fria; (3) após o fim da 2ª 

Guerra Mundial, o conhecimento do holocausto judeu 

provocado pelo regime nazista.  

b) Após a 1ª Guerra, a Palestina estava sob domínio 

inglês e milhares de judeus emigraram para a Palestina 

estimulados pela Declaração de Balfour (1917). Diante 

dos conflitos entre árabes e judeus, a Inglaterra 

entregou o problema para a ONU, que em 1947, propôs 

a divisão da Palestina entre os judeus e os árabes. Em 

1948, os judeus numa decisão unilateral proclamaram a 

criação do Estado de Israel. Os árabes não aceitaram 

essa decisão e teve início uma série de conflitos 

armados que persistem até hoje.   

 

34.  

a) Para defender as minorias religiosas dos ataques dos 

hinduístas. 

b) Gandhi pregava a resistência pacífica (não violência) 

e a desobediência civil na luta contra a dominação 

inglesa. 

 

 

 

 


