
Comentários 
 
1. De acordo com o texto Atenas tributava as cidades, administrava os recursos da liga, e 
com estes recursos ampliava a sua frota. 
 
2. Havia pouco espaço para o desenvolvimento de novas idéias no interior das 
Universidades medievais pois elas eram dominadas pelos filósofos e teólogos 
convencionais, ligados à escolástica. 
 
3. O texto se refere à proibição da produção de uma classe de manufaturas, o que 
obrigava os colonos a adquiri-las dos comerciantes metropolitanos contribuindo assim 
para a acumulação de capital na metrópole, como previa o receituário mercantilista da 
Época Moderna. 
 
4. Uma doutrina de valorização do trabalho como o calvinismo teria dificuldades de 
encontrar adeptos entre uma população que considerava o trabalho manual e 
sistemático algo degradante, semelhante à condição do escravo. 
 
5. No imediato pós guerra, o governo Dutra levou o Brasil a um forte alinhamento com 
os interesses norte-americanos que se traduziu, entre outras coisas numa adesão aos 
princípios da Doutrina Truman que resultou no rompimento com a URSS, decretação 
da ilegalidade do PCB e repressão sistemática ao movimento sindical sob pretexto de 
abrigar comunistas. 
 
6. O trecho é do acordo conhecido como Convênio de Taubaté, através do qual os 
governos dos estados identificados se comprometiam a comprar o café sempre que ele 
atingisse um preço mínimo, evitando assim uma queda excessiva dos lucros dos 
cafeicultores. 
 
7. A reivindicação pelo fim do voto censitário esteve presente na maior parte das 
revoltas que ocorreram na Europa em 1848. Na Praieira, ocorrida em Pernambuco neste 
mesmo ano é possível identificar esta reivindicação na pauta elaborada pelos rebeldes. 
 
8. Com o esgotamento das jazidas de ouro, houve um grande retrocesso econômico, 
urbano e populacional na região das minas. O tempo, entretanto, não conseguiu apagar 
um grande número de obras que expressavam uma sensibilidade particular que 
articulava de forma original o barroco europeu e elementos nativos que caracterizam o 
barroco mineiro. 
 
9. A I Guerra Mundial levou o Brasil e produziu o que encontrava dificuldade de 
importar, a imigração foi importante, pois forneceu mão-de-obra para as indústrias e o 
crescimento urbano criou um mercado mais amplo para os bens de consumo populares. 
 



10. Como é possível observar nos gráficos há uma simetria na evolução das curvas do 
desemprego e do ingresso de investimento externo, o que demonstra que o 
investimento estrangeiro não foi capaz de impedir o crescimento do desemprego. 
 
11. Ao coroar-se a si mesmo e depois a sua própria esposa, Napoleão demonstrava que 
se tornava Imperador da França por seus próprios méritos e não por uma suposta 
delegação divina, como ficava implícita nas cerimônias de coroação tradicionais, nas 
quais o papa ou uma autoridade eclesiástica coroava e urgia os reis. 
 
12. Segundo o texto, o sentido tradicional do termo Estado Nacional se refere a um povo 
que vive num território e organiza uma comunidade política da qual fazem parte todos 
aqueles que aceitam viver sob as leis e a constituição deste estado, independentemente 
de suas origens étnicas, tradições, costumes e credo religioso. Num estado deste tipo a 
diversidade étnica, cultural e religiosa pode ser instaurada em condições mais 
favoráveis e menos conflituosas uma vez que a discriminação não encontra amparo 
constitucional. 
 


