
Questão Resposta
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Duas das características:
• riqueza material 
• extensão territorial
• atividade comercial
• intensa urbanização
• arquitetura monumental

Dois dos objetivos:
• expansão da fé católica
• extração de metais preciosos
• obtenção de matérias-primas
• promoção do ideal de civilização
• exploração da mão de obra nativa
• ampliação do poder das monarquias europeias
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Principal objetivo econômico: ocupação / controle das regiões produtoras de açúcar no litoral nordeste 
do Brasil.

Duas das realizações:
• incentivo à presença de pintores
• controle do comércio de escravos africanos
• conquista de entrepostos de escravos em Angola
• embelezamento arquitetônico de Recife e de Olinda
• consolidação de alianças com proprietários de engenho locais
• tolerância religiosa com relação a católicos, protestantes e judeus
• ampliação do domínio territorial dos holandeses no litoral nordestino
• recuperação da produção de açúcar nas regiões afetadas pelas guerras de ocupação
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Uma das propostas:
• críticas ao geocentrismo
• defesa do heliocentrismo
• estabelecimento dos fundamentos da mecânica clássica newtoniana
• uniformização da linguagem matemática e sua aplicação nos raciocínios e métodos científicos
• valorização da racionalidade humana e do pensamento científico para a explicação dos fenômenos 
   naturais
• defesa e aplicação do experimentalismo baseado na observação dos fenômenos da natureza (método 
   científico)

Um dos motivos:
• oposição ao questionamento dos argumentos de autoridade e da tradição
• condenação das revisões sobre o geocentrismo e das críticas ao pensamento escolástico
• oposição aos racionalismos que defendiam a perspectiva heliocêntrica na compreensão do universo
• afirmação dos dogmas defendidos pela Igreja Católica no contexto de expansão das religiões protestantes
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Modo de governo: Despotismo Esclarecido / Reformismo Ilustrado / Absolutismo Ilustrado

Uma das ações: 
• modernização e racionalização da administração
• valorização das ciências, das artes e da literatura
• crescimento econômico e ampliação da arrecadação
• aumento do controle, da centralização e da fiscalização
• promoção de reformas políticas, urbanas, educacionais e jurídicas
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Uma das respostas:
• setor financeiro estrangeiro (banqueiros britânicos)
• capitais privados do setor cafeeiro nacional (cafeicultores)

Uma das transformações no Brasil:
• integração de diferentes regiões
• facilitação da circulação de pessoas
• ampliação do transporte de mercadorias
• agilização do escoamento da produção cafeeira
• facilitação da exportação de produtos primários

Uma das transformações nos E.U.A.:
• ocupação do Oeste
• consolidação do capitalismo
• integração de diferentes regiões
• aumento do mercado consumidor
• facilitação da circulação de pessoas
• ampliação do transporte de mercadorias
• facilitação da exportação de produtos primários e manufaturados
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Dois dos grupos abolicionistas:
• irmandades religiosas
• militares críticos do escravismo
• políticos adeptos do republicanismo
• políticos adeptos de reformas no regime monárquico
• escravos e libertos promotores de ações antiescravistas
• letrados e intelectuais, como por exemplo, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, 
   Machado de Assis, Luis Gama

Um dos grupos contrários à abolição:
• proprietários de escravos e terras
• cafeicultores do Vale do Paraíba Fluminense

Uma das razões:
• resistência à abolição sem indenização
• capitais mobilizados na mão de obra escrava
• manutenção do status social da condição de proprietário de escravos 
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Duas das características:
• ação antigetulista
• retórica moralista
• defesa do golpismo
• oposição ao trabalhismo
• defesa dos princípios liberais
• posicionamento antidemocrático
• questionamento dos resultados eleitorais
• vinculação da imagem dos adversários a práticas corruptas

Uma das iniciativas / crises:
• suicídio de Vargas
• oposição ao Estado Novo
• deposição de João Goulart
• renúncia de Jânio Quadros
• oposição às reformas de base
• apoio ao candidato Jânio Quadros
• apoio à deposição de Getúlio Vargas
• apoio ao golpe de 1964 e à Ditadura
• apoio à campanha O PETRÓLEO É NOSSO
• defesa da renúncia ou afastamento de Vargas
• Novembrada ou contragolpe do general Henrique Lott
• tentativa de impedir a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart
• questionamento da posse de Getúlio Vargas com a “tese da maioria absoluta”
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Principal diferença: o secretário de Estado norte-americano apoia a deposição do presidente João Goulart e a 
entende como movimento de defesa da constituição e da democracia. O deputado mexicano condena a deposição 
do presidente brasileiro e a entende como um golpe do grande capital internacional nos países do Terceiro Mundo.

Um dos aspectos:
• bipolaridade da Guerra Fria
• rivalidades entre os E.U.A. e Cuba, que aderira ao socialismo
• interesses de investidores e capitais norte-americanos nos países latino-americanos
• política de não alinhamento defendida pelo governo de João Goulart, no contexto da defesa da  
   soberania dos países do Terceiro Mundo
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Principal diferença: a imagem 1 retrata a fauna típica da África enfatizando seu aspecto natural e exótico, enquanto 
a imagem 2 mostra rostos e tipos humanos, denotando a valorização da diversidade étnica e cultural do continente.

Um dos processos históricos:
• pan-africanismo
• repercussões internacionais do fim do Apartheid
• valorização e divulgação das histórias dos povos africanos
• reconhecimento e condenação dos efeitos do neocolonialismo
• valorização das heranças culturais africanas em sociedades americanas e europeias
• ampliação das críticas internacionais às teorias raciais e ao etnocentrismo após a Segunda Guerra Mundial
• desdobramentos simbólicos da Primavera Árabe no norte da África, como, por exemplo, a mobilização 
   popular e a defesa da pluralidade   
• movimentos de descolonização na África, associados à valorização e ao reconhecimento da soberania 
  e das identidades dos povos africanos
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Uma das mudanças:
• autonomia feminina
• capacidade de iniciativa
• condução do próprio destino
• valorização do amor fraternal
• relativização do maniqueísmo
• questionamento da necessidade do casamento para a realização feminina
• crítica ao amor idealizado (“felizes para sempre” e “amor à primeira vista”)
• preocupação com a carreira e o trabalho, e não apenas com a família e afazeres domésticos

Um dos direitos / leis: 
• lei do divórcio
• direito de voto
• lei Maria da Penha
• licença-maternidade
• previsão constitucional de igualdade salarial
• recebimento de pensão alimentícia pela guarda de filhos
• concessão do Bolsa-família preferencialmente para mulheres


