QiD 3 – 3ª SÉRIE/PRÉ - VESTIBULAR – PARTE 2 – HISTÓRIA
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 10 / 05 / 2017
GABARITO
Resposta da questão 1:
Uma interpretação considera que a luta contra os holandeses foi movida por um elemento ideológico, abstrato, o
sentimento de pertencer a uma “nacionalidade” – a brasileira - e de pertencer a um país, o Brasil, ocupado por
elementos estrangeiros. A segunda interpretação valoriza os interesses econômicos, considerando que a luta pela
expulsão dos holandeses se deve ao processo de exploração imposto aos latifundiários ligados a produção
canavieira.
Resposta da questão 2:
O interesse dos holandeses – na verdade da WIC – no comércio do açúcar, já praticado pelos holandeses antes
mesmo da União Ibérica; e a luta contra a Espanha, maior potência da época, da qual a Holanda havia se
separado em 1579.
Resposta da questão 3:
Dois dos objetivos:
• fixar população portuguesa à terra.
• garantir o controle político do território por Portugal.
• produzir mercadoria de alto valor comercial no mercado europeu.
• garantir rendas à Coroa Portuguesa por meio da produção de gêneros de valor comercial.
• garantir o monopólio do Atlântico Sul e, consequentemente, da rota marítima para o Oriente.
• afirmar a preponderância portuguesa no cenário das grandes nações europeias do século XVI.
Resposta da questão 4:
Duas das características:
• existência de atividades econômicas utilizando mão de obra livre.
• desenvolvimento de relações comerciais internas e com outras regiões, apesar das proibições características do
monopólio metropolitano.
• existência de uma quantidade de capital circulante na colônia, empregado não só no tráfico negreiro como
também na criação do gado e na lavoura de subsistência, voltadas principalmente para o mercado interno.
O texto destaca principalmente os objetivos econômicos, enumerando atividades produtivas, destacadas como
geradoras de riqueza.
A crítica à análise tradicional procura destacar o dinamismo da colônia, que pressupõe a existência da pequena
propriedade voltada para a subsistência ou a pecuária, desenvolvida a partir do trabalho livre.
Resposta da questão 5:
Apesar da queda da arrecadação do ouro, a Capitania das Minas Gerais manteve seu fluxo populacional e a
diversidade econômica, o que produziu uma economia agroexportadora, que passou a abastecer Minas, Rio e São
Paulo.
Resposta da questão 6:
Os tropeiros foram responsáveis por interligar as Capitanias da região Sudeste em termos de caminhos,
características culturais e economia.
Resposta da questão 7:
A função era fundir o ouro extraído na capitania, retirar a quinta parte para o tributo régio da Metrópole,
transformá-lo em barras com o selo da Coroa portuguesa e ampliar o controle da produção para aumentar a
arrecadação.
Resposta da questão 8:
Durante o século XVII a burguesia inglesa assumiu o controle político do país, através da Revolução Puritana,
consolidada décadas depois pela Revolução Gloriosa, dando ao governo um caráter empreendedor. Após a
Revolução Puritana, durante o governo de Oliver Cromwell, o país adotou o “Ato de Navegação”, que permitiu a
ampliação do comércio das empresas inglesas e se chocou com a principal potência naval da época, a Holanda,
que perdeu rotas e áreas de comércio.
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Resposta as questão 9:
Ela marca a ascensão política da burguesia apoiada em novos ideais que deram origem ao iluminismo, que se
propagará na Europa e América a partir de então.
Resposta da questão 10:
O século XVII na Inglaterra foi caracterizado por um intenso conflito entre o “velho” (estruturas feudais e poder
absoluto para o rei) e o “novo” (forças capitalistas ligadas a burguesia e ao Parlamento que defendia maior
liberdade política e econômica). Todo este século de conflito culminou na famosa Revolução Gloriosa de 1689,
apoiada nas ideias liberais do filósofo John Locke, mentor teórico desta revolução. Foi a vitória do “novo” sobre o
“velho”, Jaime II foi deposto, acabou a monarquia absolutista e foi implantada a monarquia parlamentarista
constitucional. Foi a vitória das ideias liberais de Locke, do Parlamentarismo e da classe burguesa que desejava
maior liberdade política e econômica para implementar seus negócios. Foi um grande passo para a Revolução
Industrial. A Revolução Gloriosa teve a mesma natureza histórica da Revolução Francesa, isto é, uma revolução
burguesa que destruiu o “Antigo Regime”, Absolutismo e o Mercantilismo.
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PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
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GABARITO
1. (1,0) Presença das grandes propriedades , herança do processo colonizador;
Constante reafirmação do modelo agrário-exportador;
Penetração das relações capitalistas de produção no campo
Mecanização da lavoura...
2. (1,0) Grilagem de terras é um ato ilegal, fundado na tentativa de apossamento de terras alheias ou públicas
mediante falsas escrituras de propriedade. O termo se deve ao uso de grilos para dar aparência de
envelhecimento ao papel de documentos por conta do dejeto dos insetos.
3. (1,0) CAI´s representam a integração entre diferentes setores da economia (agropecuária, indústrias e bancos)
possibilitando um expressivo giro de capitais, que desencadeará em um aumento da produtividade do solo e
uma maior competitividade destas redes nos grandes mercados (nacionais e internacionais)
4. a) (1,0) Pois é a partir da relação entre pequeno produtor e grande empresa que o primeiro pode se inserir na
dinâmica produtiva, incorporando auxílio técnico e maquinário disponibilizado pela grande empresa, além de
abrir as portas para o financiamento, total ou parcial, da produção, além de ter certeza de destino de seus
produtos.
b) (1,0) Isso se dá de acordo com o baixo preço com que as empresas adquirem matérias-primas dos
pequenos produtores, evitando também a necessidade de investimento em propriedades rurais...
5. (1,0) A Revolução verde no brasil possibilitou a modernização da base técnico-produtiva, com o aumento da
produtividade no campo, mas conservação a estrutura social (e fundiária), ampliando a concentração de terras.
6. (1,0) Remete ao processo de modernização do campo, com a maquinização e quimização das atividades
agrícolas, em que empresas nacionais e internacionais do setor alimentício se fundem, apontando a produção
de alimentos concentrada nas “mãos de poucos”. Isso possibilita a diferenciação da valorização dos alimentos
e até mesmo a formação de cartéis no campo.
7. (1,0) “Questão Agrícola” vem de agricultura que é a utilização do solo com o objetivo de produzir vegetais úteis
ao homem. Portanto, agrícola está relacionada à produção, aos produtos. Quando se diz questão agrícola você
envolve:
-a produção, uso de agrotóxicos
-a regularização da terra e estipulação de preços
-a comercialização, interna e externa
Já a “Questão Agrári”a significa tudo que esta relacionado à terra de cultivo. Como por exemplo, a estrutura
fundiária que é a distribuição/organização das terras no Brasil. Ou até mesmo a reforma agrária que é o projeto
que sugere uma melhora na distribuição das terras e das rendas para o pequeno agricultor.
8. (1,0)
- Aumento do desemprego rural
- Intensificação do êxodo rural
- Expansão das periferias urbanas e da favelização
- Intensificação dos impactos ambientais no campo
- Expansão da fronteira agrícola
- Aumento da concentração
9. (1,0) Soja.
Um dentre os impactos:
- redução da biodiversidade
- aumento do assoreamento dos rios
- aceleração do processo de erosão e empobrecimento do solo
- prática de queimadas, com a conseqüente emissão de gases, que contribuem para o efeito estufa.

