GABARITO DA AVALIAÇÃO DISCURSIVA DE HISTÓRIA
2ª SÉRIE • ENSINO MÉDIO • 2º PERÍODO
1. As guerras napoleônicas contribuíram para fragilizar as relações colônia-metrópole, abrindo espaço para eclosão de
movimentos autonomistas. Entre 1807 e 1808, Napoleão invadiu os países ibéricos, na Espanha ele depôs Fernando
VII e entronizou, seu irmão, José Bonaparte, estimulando os movimentos criollos nas colônias.
2. O movimento a que o enunciado faz referência é a Independência do Haiti e o que há de singular nesse movimento
é o fato de que foi o único movimento de independência levado à cabo por negros; pode se argumentar também que
foi o único que uniu a luta pela independência com a luta pela abolição em toda América ou ainda que foi o único
movimento exitoso que foi liderado por um grupo ou classe considerada subalterna dentro da ordem social vigente
nas colônias.
3. Como fato que levou a Inglaterra à mudar sua postura negligente em relação às colônias os alunos podem apontar:
 A Guerra dos 7 anos e argumentar que o endividamento inglês levou a Coroa Britânica a mudar sua política fiscal
em relação a suas colônias criando impostos e taxas para aumentar a arrecadação.
 A Revolução Industrial e argumentar que o aumento brutal da produção industrial que, obviamente, impacta a
demanda por novos mercados consumidores.
4. O texto que melhor representa a situação de negros e indígenas nos primeiros anos dos EUA independentes e o texto
IV, uma vez que esses grupos não foram considerados cidadãos e, portanto, à luz dos líderes da nação, não detentores
dos direitos básicos como o da igualdade em face da lei. Para indígenas e negros americanos, como descreve o texto
IV, “a igualdade nunca foi mais do que uma bela e estéril dicção da lei”
5. O autor do Texto é Simon Bolívar.
 Entre os que se opunham ao projeto de unidade de Bolívar destacamos as lideranças regionais, a Inglaterra, os
EUA e o Brasil que se opuseram a unidade proposta por Bolívar por um conjunto de motivos, econômicos,
políticos e estratégicos.
 O argumento de Bolívar era o de que uma América unida e forte era mais capaz de resistir às pressões de
interesses estrangeiros.
6. A ideia, no Texto I, que revela a influência da independência dos EUA e a de que, havendo uma origem, uma língua e
costumes comuns, tal fato justificaria a adoção de uma CONFEDERAÇÃO de Estados, tal qual ocorreu na América do
Norte.
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