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Dois dos efeitos políticos:
• divisão da cristandade ocidental
• forte apoio de grupos burgueses ao calvinismo
• rompimento entre dinastias reinantes e o papado
• ocorrência de guerras de religião em diversas regiões europeias
• apoio de setores da nobreza a religiões protestantes, principalmente ao luteranismo 
•  fortalecimento político de monarcas e nobres beneficiados pelo confisco de terras da Igreja Católica

Uma das reações:
• instituição do Índex
• reafirmação do poder do Papa
• convocação do Concílio de Trento
• condenação da venda de indulgências
• reformulação do Tribunal da Santa Inquisição
• criação de seminários para a formação do clero secular
• estímulo à ação de ordens religiosas missionárias, como a Companhia de Jesus
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Duas das estratégias:
• construção de fortes destinados à defesa de terras conquistadas
• utilização da numerosa população indígena local como mão de obra
• realização de expedições de exploração e reconhecimento do território
• controle e uso da navegação de rios para assegurar a posse do território
• estímulo à presença de missões religiosas dedicadas à catequese dos indígenas
•  exploração dos recursos naturais da floresta (coleta e extração das drogas do sertão, como canela e cacau)

Duas das características:
• extensa floresta equatorial
• grandes vazios demográficos
• bacias hidrográficas navegáveis
• dispersão dos recursos naturais pela floresta
• existência de numerosa e diversificada população indígena
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Diferenças:
• A Inconfidência Mineira foi um movimento de composição predominantemente elitista, já a Conjuração  
  Baiana teve um caráter mais popular.
• Algumas lideranças da Conjuração Baiana propunham a abolição da escravidão, o que não era cogitado  
  pelos inconfidentes de Minas Gerais.

Dois dos movimentos:
• Iluminismo 
• Liberalismo
• Republicanismo
• Revolução Francesa
• Independência dos Estados Unidos
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Um dos motivos:
• crise financeira
• proposta de equidade fiscal
• endividamento do Estado francês
• encaminhamento de uma reforma tributária por parte do Estado
Duas das consequências:
• divisão do poder político
• defesa da ideia de liberdade
• crise do absolutismo monárquico
• defesa da ideia de igualdade jurídica
• substituição da ideia de súdito pela ideia de cidadão
• fim da sociedade estamental (fim dos privilégios de nascimento ou de origem)
• estabelecimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão
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Uma das propostas do Romantismo:
• idealização do indígena como símbolo nacional
• ênfase da presença portuguesa na ação colonizadora 

Uma das propostas do Modernismo:
• afirmação do caráter miscigenado do povo
• valorização da presença de negros e mulatos entre os trabalhadores
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Dois dos motivos:
• disputa pela hegemonia regional entre o Brasil e a Argentina
• controle da navegação pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai
• criação de entraves à formação de Estados nacionais fortes que unificassem a região
• necessidade do Paraguai de controlar o estuário do Prata para acessar o oceano Atlântico
• garantia da proeminência brasileira ou argentina em relação aos demais Estados do Prata
• consolidação das fronteiras de províncias brasileiras, como Mato Grosso e Rio Grande do Sul
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Dois dos objetivos:
• construir grandes avenidas, símbolos de modernidade
• resolver problemas de insalubridade das áreas urbanas
• sanar deficiências de infraestrutura tendo em vista o aumento da população
• derrubar os cortiços e outros tipos de moradias populares existentes no Centro
• remodelar ruas e prédios identificados com o cenário colonial do Rio de Janeiro
Um dos efeitos:
• facilitação da mobilidade urbana
• deflagração do processo de favelização
• controle da população mais pobre, considerada perigosa
• facilitação do escoamento das importações/exportações
• deslocamento das moradias populares para áreas periféricas ao centro da cidade
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Dois dos elementos:
• restruturação do movimento estudantil
• ampliação da oposição à ditadura militar
• morte do estudante secundarista Edson Luís
• ampliação dos protestos contra a violência da repressão política
• cerceamento das liberdades políticas a partir do Golpe Militar de 1964
Um dos motivos:
• Primavera de Praga
• críticas à Guerra do Vietnã
• expansão da contracultura e da revolução sexual
• apropriação das ideias da Revolução Cultural Chinesa
• desdobramentos das lutas de descolonização na Ásia e na África
• insatisfação estudantil quanto à burocracia do sistema universitário 
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Duas das repercussões:
• criminalização internacional do nazismo
• apoio à criação do Estado de Israel na Palestina
• criminalização de ações discriminatórias de raças, povos e etnias
• denúncia e condenação internacional, no contexto do Tribunal de Nuremberg, dos crimes 
  contra a humanidade cometidos pelo Estado Nazista

Uma das possibilidades:
• promover a valorização das memórias e o reconhecimento dos crimes cometidos para as novas gerações
• estimular a condenação de ações de perseguição e de extermínio, em especial os genocídios
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Uma das características:
• defesa do fundamentalismo religioso de forma extremista
• crítica ostensiva ao Estado laico e aos princípios democráticos ocidentais
• utilização de práticas terroristas, como sequestros, assassinatos, saques
• defesa do militarismo para expansão do islamismo fundamentalista (Jihadismo)
Um dos motivos:
• interesse na exploração e comércio do petróleo da região
• aliança com o Estado de Israel no contexto dos conflitos com os países árabes
• defesa da posição hegemônica norte-americana na difusão internacional dos ideais liberal-democráticos e  
   dos direitos humanos
• combate à Al-Qaeda e ao fundamentalismo islâmico, no contexto das repercussões do atentado às Torres 
  Gêmeas, no Onze de Setembro


