
Questão Resposta
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Uma das características:
• difusão da imprensa
• ascensão da burguesia comercial
• fortalecimento do Estado Moderno
• avanço da navegação intercontinental
Uma das medidas:
• criação do Index
• instituição do seminário
• promoção da contrarreforma
• atuação da Companhia de Jesus
• realização do Concílio de Trento
• reafirmação dos dogmas católicos
• reativação do Tribunal do Santo Ofício
• adoção do padroado nas colônias ibéricas
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Um dos fatores:
• conversão de indígenas ao catolicismo
• controle de áreas interiores na bacia fluvial platina
• criação de reduções indígenas na forma de cidades
• predominância, na região, de indígenas de mesma etnia Guarani
• atuação dos indígenas convertidos como aliados dos colonizadores na defesa do território 
Uma das consequências:
• conversão religiosa dos indígenas
• realização de alianças com os colonizadores europeus
• incorporação de hábitos culturais por meio da cristianização
• decréscimo demográfico em função de epidemias e guerras
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Um dos aspectos: 
• Levou à criação da primeira República Negra das Américas.
• O processo de independência foi iniciado por violentas rebeliões escravas.
• A emancipação política acarretou também o fim da escravidão.
Duas das repercussões: 
• difusão das ideias liberais
• ampliação das críticas à legalidade da escravidão
• ocorrência de outras rebeliões escravas nas Antilhas
• alterações nos fluxos do tráfico intercontinental de escravos
• crescimento da oposição britânica à continuidade do tráfico de escravos
• difusão do medo em relação à violência de revoltas escravas (haitianismo)
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Ideologia: nacionalismo.
Um dos efeitos: 
• criação das Juntas Governativas
• estímulo aos movimentos de emancipação política
• não reconhecimento da autoridade de José Bonaparte no trono espanhol
• transferência da sede do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro
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Um dos aspectos: 
• variedade étnica dos africanos
• diversidade de fisionomias dos africanos
• percepção de hábitos culturais expressos nas marcas, pinturas e tatuagens
Uma das características:
• dispersão das populações
• predominância de sociedades tribais
• existência exclusiva de populações negras
• diversidade da composição das populações negras
• compreensão da África a partir dos efeitos do tráfico intercontinental de escravos
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Atividade econômica: cafeicultura.
Uma das razões:
• expansão da cafeicultura no Sudeste
• crise do modelo dos engenhos centrais
• declínio da atividade açucareira nos engenhos
• aumento do preço do escravo após o fim do tráfico Atlântico
• tráfico interno de mão de obra escrava para o sudeste cafeeiro
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Duas das características: 
• conjuntura de expansão econômica
• atração das oportunidades de trabalho nos E.U.A.
• criação de dispositivo de recepção e de controle de entrada na ilha de Ellis
• apoio e estímulo governamental para a vinda de imigrantes, especialmente europeus
Um dos impactos: 
• oferta de mão de obra
• ampliação do mercado consumidor
• expansão da urbanização e da industrialização (em especial, Nova York)
• incorporação de números expressivos de imigrantes à cidadania norte-americana
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Brasão 1: Império Russo / Monarquia Absolutista / Czarismo.
Brasão 2: República Socialista / Comunismo / União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Um dos movimentos ou episódios no Brasil:
• fundação do PCB 
• Levante Comunista de 1935
• criação de partidos comunistas
• luta armada contra a Ditadura Militar
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Um dos fatores:
• crescimento industrial no Sudeste
• “Milagre Econômico” (1969-1974)
• aumento das desigualdades sociais
• crescimento da concentração de renda
• agravamento da pobreza nos sertões nordestinos
• crescimento do setor de serviços em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo
Uma das características: 
• predominância de baixos salários
• situação de insegurança alimentar
• precariedade das formas de contratação
• precariedade das condições de habitação
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Um dos significados:
• tolerância à diferença
• respeito à diversidade
• direitos às minorias sexuais
• expressão de orgulho na luta contra o preconceito
Um dos direitos:
• adoção do nome social
• possibilidade de adoção de crianças
• reconhecimento do direito de herança
• conversão da união estável em casamento
• reconhecimento dos casais do mesmo sexo como família
• equiparação, no serviço público e nas empresas, aos direitos dos casais heterossexuais


