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Expectativa de Respostas 

História 
Questão 1:  
 
a) No nível econômico  observa-se que, desde o século XI, o 
desenvolvimento na agricultura com o conseqüente aumento da produção, 
possibilita a ampliação da atividade mercantil. Tal  desenvolvimento 
econômico deriva também, dentre outros fatores, da reabertura do Mar 
Mediterrâneo e do renascimento comercial e urbano com o restabelecimento 
de rotas comerciais. 
 
No nível social , observa-se além do crescimento populacional ocorrido devido 
a melhoria das técnicas de produção na Baixa Idade Média, a formação de um 
novo segmento social interessado no comércio: a burguesia. 
Além disso, o arrefecimento da servidão provocado, entre outros motivos, 
pelas rebeliões camponesas (as Jacqueries), e as mudanças no âmbito das 
mentalidades constituem expressivas modificações nas estruturas sociais. 
 
No nível político,  observa-se a gradual superação da parcelarização da 
soberania, marcada pela aliança de interesses entre a realeza e segmentos da 
burguesia, que assinala a formação das Monarquias Nacionais. 
 

 
b) O desenvolvimento das cidades e do comércio  deslocaram 
gradualmente o foco da economia para o mundo urbano e proporcionaram a 
formação de cidades livres. Fatores fundamentais para o fortalecimento da 
burguesia e, conseqüentemente, o paulatino declínio dos senhores feudais. A 
circulação monetária desenvolve-se e a cidade adquire uma grande 
importância ao lado dos campos. A acumulação primitiva de capital apresenta 
vínculos com esse processo. Nesse sentido, traços fundamentais do 
feudalismo estavam em franco declínio. 

 
O arrefecimento da servidão , variável no espaço e no tempo, possibilitou a 
ascensão das relações assalariadas de produção, traço típico de um novo 
modo de produção subsequente ao feudalismo. A expropriação agrária e a 
proletarização das massas rurais são inerentes a tal processo histórico. A 
partir de então, os homens livres são cada vez mais numerosos em relação 
aqueles ainda vinculados às relações feudais. 
 
A formação das monarquias nacionais , por sua vez, solapa a 
descentralização do poder inerente ao feudalismo. Nesse sentido, o controle 
real do Estado institui toda uma estrutura econômica, tributária, militar e 
ideológica refratária à outrora parcelarização da soberania. 
A conjugação desses três fatores destrói, assim, as bases do feudalismo, a 
saber: as atividades produtivas centradas no feudo, as relações servis de 
produção e a descentralização política, matriz do poder feudal. 
 
Elementos de contexto: 
A crise do feudalismo se agravou com os acontecimentos do século XIV, com 
a Guerra dos Cem Anos, A Peste Negra e a Grande Fome.  



A Guerra dos Cem Anos contribuiu para o fortalecimento do poder real e o 
conseqüente processo de centralização política. A Peste Negra e a Grande 
Fome, em suas devastadoras implicações demográficas, reduziram a 
população servil e contribuíram para abalarem as relações de trabalho típicas 
do feudalismo. 
 
Questão 2 
 
 
A)  Questionar a manchete do jornal que afirmava que “democratas 
dominavam toda a Nação”  (Estado de São Paulo, 02/04/64), em perspectiva 
da manchete do dia anterior que afirmava que seis estados se revoltavam para 
derrubar Goulart; ou apenas parte da Nação se rebelava, ou a rebelião atinge 
toda a Nação, a ponto dos golpistas que se diziam democratas terem a 
dominado totalmente.  
 
Uma das manchetes exige a saída de Goulart da presidência . Entretanto, o 
presidente legalmente empossado tivera uma retumbante vitória popular no 
plebiscito de 1963, que redefiniu os poderes presidenciais e extinguiu o 
parlamentarismo (estratégia elitista para limitar em demasia as suas 
competências constitucionais). A exigência da sua renúncia é, portanto, 
descabida. 
 
Outra manchete alardeia que democratas dominam toda a Nação . Como 
defender tal afirmativa diante de um golpe que, conceitualmente, afronta o 
conceito de democracia? 
O Brasil, à época, apresentava considerável avanço na inserção de novos 
atores sociais, individuais ou coletivos, no cenário político nacional. Sindicatos 
de trabalhadores urbanos e de trabalhadores rurais conquistaram visibilidade 
sem paralelo em nossa história.  
O golpe provoca ruptura nas liberdades individuais e coletivas, desrespeita a 
Constituição e os valores democráticos nela contidos. 
 
O mesmo raciocínio se aplica a outra manchete veiculada por jornais 
conservadores: Lacerda anuncia a volta do país à democracia. Na 
realidade, o jornalista Carlos Lacerda, um dos principais articuladores civis do 
golpe, anuncia o triunfo das forças golpistas que derrubaram o presidente 
constitucional do Brasil, em flagrante contradição com a manchete divulgada 
pelo jornal Correio da Manhã.  
 

 
 

 
B)  No aludido contexto internacional, estava em franco desenvolvimento a 
chamada Guerra Fria,  na qual o mundo estava ideologicamente bipolarizado, 
entre os países alinhados ao campo hegemônico norte-americano e aqueles 
que se alinhavam aos princípios reinantes na esfera soviética. O Brasil, por 
sua vez, sofre os efeitos do atrelamento aos interesses dos EUA, difundidos 
pelos integrantes da Escola Superior de Guerra, sob a forma da Doutrina de 
Segurança Nacional. 
   
A repercussão da Revolução Cubana na América , de considerável 
influência entre as camadas politizadas das populações, em especial de áreas 
urbanas, desencadeou um alarme entre as elites do continente, responsável 
pela difusão de considerável anticomunismo. 



 
A crise dos mísseis cubanos  com a necessidade americana de impedir a 
disseminação do socialismo na América Latina, através de programas como 
“Aliança para o progresso” ou de acordos militares com países da região. 
 
   
A disseminação de múltiplos focos revolucionários n a América Latina  
difundiu, entre as classes proprietárias, o deliberado apoio aos movimentos de 
repressão materializados na sustentação aos golpes de Estado que 
proliferaram na região, inclusive no Brasil. 
 
A vinculação da UDN à ideologia do anticomunismo no rte-americano , 
tornando-se porta voz do empresariado nacional associado ao capital ianque e 
que se sentia ameaçado pelas reformas de base. 
 
A crise econômica nacional  que fornecia argumentos aos opositores de 
Goulart para promover a queda do seu governo, associada à atuação do fundo 
monetário internacional. 
 
A “Revolta” dos militares de baixa patente , quebrando a “hierarquia Militar”, 
sendo tal fato percebido pelos altos escalões das forças armadas como sinal 
de infiltração comunista (influência soviética e/ou cubana). 
 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO  
 

• Coerência com o enunciado proposto.  
 
• Fidelidade aos comandos das questões (Diferenciação qualitativa 

entre citação e Explicação). 
 
• Clareza na exposição das idéias. 
 
• Fundamentação utilizada na argumentação. 
 
• Seqüência lógica do raciocínio exposto - Coesão /Articulação dos 

Argumentos. 
 
• Ausência de contradições. 
 

 


