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Questão

Resposta
Uma das características:
• Polarização política entre facções da nobreza em função da divisão entre católicos e protestantes.
• Disputas religiosas como questão de Estado, caso do massacre de São Bartolomeu, ordenado pelo
rei católico.
• Ocorrência de guerra civil entre súditos protestantes e súditos católicos.

1

2

Uma das implicações:
• Aumento de perseguições contra protestantes, ocasionando a emigração para outras cidades e
reinos, como Genebra.
• Acirramento de disputas político-religiosas entre o papado romano e a realeza e a nobreza nos reinos
germânicos, na França e na Inglaterra.
• Maior instabilidade social e econômica europeia em função das guerras de religião.
Dois dos ideais:
• primazia da razão
• defesa do secularismo
• condenação da escravidão
• reprovação da discriminação
• defesa do princípio da igualdade
Aspecto: igualdade entre homens e mulheres no casamento.
Um dos aspectos:
defesa do direito à liberdade dos povos
utilização de uma declaração como estratégia de luta política
• defesa do direito ao estabelecimento de governos autônomos
• repúdio às políticas alfandegárias e tributárias associadas à dominação metropolitana
•
•
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Dois dos movimentos:
defesa do liberalismo político
revoltas de colonos, na América Espanhola
• Inconfidência Mineira, na América Portuguesa
• críticas ao absolutismo real, em sociedades europeias
•
•
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Diferença: enquanto o trono de Adandozan foi uma doação do reino de Daomé a D. João VI, o trono
de Ghezo é fruto de saque imperialista promovido pela França.
Vínculo econômico: tráfico negreiro intercontinental.

Uma das características de 1823:
• perseguição

aos índios bravos
bravos considerados como bárbaros
• aculturação dos indígenas por meio da conversão religiosa
• subalternização das populações indígenas perante o poder de Estado
• índios catequizados entendidos como integrantes da civilização, podendo ser usados como mão de
obra
• índios

Uma das características de 1988:
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• reconhecimento

de direitos indígenas
• reconhecimento da cidadania dos índios
• defesa da demarcação de terras indígenas
• combate ao preconceito contra os indígenas
• valorização das identidades culturais indígenas
Um dos fatores:
democratização da ordem política
• ampliação dos direitos de cidadania
• mobilização política das populações indígenas
•

Um dos argumentos:
• Falta de autonomia para o voto pela subordinação ao poder do pai e do marido.
• Predominância do patriarcalismo em diversas sociedades ocidentais.
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Dois dos direitos:
• igualdade de remuneração
• discriminalização do aborto
• institucionalização do feminicídio
• igualdade de condições de trabalho
• ampliação de direitos relativos à maternidade
• criminalização do assédio e da violência sexual
Uma das denominações:
• Fascismo
• Nazismo
• Nazifascismo
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Dois dos regimes ou movimentos:
• Itália Fascista
• Alemanha Nazista
• Integralismo, no Brasil
• Salazarismo, em Portugal
• Ditadura franquista, na Espanha
• partidos políticos ou movimentos fascistas na Europa
• partidos políticos ou movimento nazista na Alemanha
• movimentos neofascistas ou neonazistas contemporâneos
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Dois dos aspectos:
• prisões arbitrárias
• estímulo às delações
• clima de perseguição
• propagação da intolerância
• demonstrações de fanatismo
• execuções de pessoas inocentes
• exposição vexatória dos acusados
• estigmatização de pessoas e grupos como ameaças à sociedade
Objetivo: combate ao comunismo, em especial, e perseguição às correntes de esquerda de modo
geral.
Um dos princípios:
• direito à vida selvagem
• defesa das causas ambientalistas
• crítica à dominação humana sobre a natureza e o meio ambiente
• condenação dos maus-tratos e da exploração sem limites dos animais, em ambientes domésticos, em
atividades econômicas e em experiências científicas
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Um dos argumentos favoráveis:
• risco de extinção de determinadas espécies
• reconhecimento dos sofrimentos causados aos animais
Um dos argumentos contrários:
• interesses comerciais e hábitos culturais, como no caso da caça à baleia no Japão
• defesa do progresso da ciência e da necessidade de utilizar animais como cobaias
Dois dos líderes e respectiva causa:
• Gandhi: defesa da independência da Índia.
• Luther King: luta pelos direitos civis e contra o racismo nos E.U.A.
• Mandela: mobilização pelo fim do apartheid na África do Sul.
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Dentre outros, citar um dos presos e respectivo contexto:
• Luiz Carlos Prestes / Graciliano Ramos / Olga Benário / Coronel Euclides Figueiredo
− Era Vargas (1930-1945).
• Rubens Paiva / Vladimir Herzog / Manuel Fiel Filho / Luiz Inácio Lula da Silva
− Ditadura Militar (1964-1985).

