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Duas das medidas:
• unificação da moeda
• unificação de pesos e medidas
• criação de uma burocracia real
• uniformização da língua nacional
• unificação da cobrança de impostos
• apoio à colonização de novos territórios
• formação de exércitos regulares nacionais
• estabelecimento de práticas mercantilistas
• aplicação da justiça real sobre todo o reino
•  estabelecimento de relações de controle e convivência com a nobreza
Dois dos fatores: 
• manutenção dos poderes locais
• existência de leis gerais do reino
• fortalecimento gradativo do individualismo burguês
• resistência de setores nobres à perda de seu poder político
• manutenção dos poderes tradicionais ligados à nobreza e à Igreja
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Catequese das populações ameríndias, objetivando sua conversão para a fé católica e a conquista e ocupação 
de territórios pela Coroa portuguesa.

Uma das respostas:
• apoio à catequese dos jovens
• divulgação da fé católica nos meios de comunicação de massa
• realização de eventos mobilizadores de grandes contingentes de fiéis
• aproximação da Igreja dos pobres, dos marginalizados, das periferias
• inclusão de jovens na difusão de práticas catequistas e em ações sociais
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A transformação do porto do Rio de Janeiro na principal entrada e saída de mercadorias e de mão de obra 
escrava para a região das Minas.

Uma das respostas:
• reconhecimento da cultura afro-americana como patrimônio carioca e brasileiro
• valorização histórica e cultural de africanos e afrodescendentes para a formação da sociedade brasileira
• difusão do conhecimento sobre a escravidão e sobre as relações entre a história do Brasil e a história da 
   África
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Dois dos elementos e respectiva característica: 
• uso da biblioteca − desenvolvimento da razão como elemento fundamental para o esclarecimento do homem
• venda de panfletos − liberdade de pensamento e busca pela divulgação das ideias pela imprensa
• vida ao ar livre − valorização de uma vida mais ligada à natureza e menos presa aos preceitos religiosos
• homens em torno do globo terrestre − desenvolvimento de diversas invenções, ampliando os horizontes 
   europeus
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Uma das respostas contendo as oposições:
• sociedades mais urbanas / sociedades rurais
• defesa de uma política cambial protecionista / defesa do livre-cambismo
• desenvolvimento das indústrias / valorização de grandes latifúndios agrícolas
• economia voltada para o mercado interno / economia baseada na exportação de gêneros primários
• crescimento das camadas médias urbanas / sociedade fundamentada na dicotomia senhor e escravo
• valorização dos ideais liberais burgueses / existência de uma sociedade mais tradicional e conservadora

Consolidação do capitalismo como modelo de desenvolvimento político e econômico.
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O princípio liberal, expresso por Montesquieu, defende a separação e o equilíbrio entre os poderes políticos e 
a liberdade do indivíduo.

O jornal alemão, ao contrário, defende o fortalecimento do poder executivo em detrimento dos poderes 
legislativo e judiciário e dos direitos do indivíduo.

Uma das respostas:
• grande depressão
• falência econômica das potências europeias
• não intervenção econômica do Estado liberal
• interdependência econômica do mundo capitalista
• aumento das pressões sociais pela maior presença do Estado
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Uma das características do governo Vargas:
• nacionalismo
• culto ao líder
• culto ao modelo tradicional de família
• valorização da escola como espaço para construção da cidadania
Uma das características do governo peronista:
• nacionalismo
• culto ao líder
• valorização da escola como espaço para construção da cidadania
Duas das medidas:
• censura à imprensa 
• controle dos meios de comunicação 
• valorização da radiodifusão e do cinema como instrumentos de propaganda estatal
• regulamentação de manifestações culturais populares na defesa de ideias nacionalistas do governo Vargas
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Conflito: Segunda Guerra Mundial

Duas das respostas:
• controle do expansionismo japonês no Pacífico
• ampliação dos investimentos na indústria bélica
• ampliação do apoio econômico e financeiro à Inglaterra e à França
• ampliação das alianças diplomáticas e da colaboração dos E.U.A. com outros países americanos
• mobilização da sociedade civil norte-americana nos esforços para a Segunda Grande Guerra
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Um dos aspectos:
• contexto da Guerra Fria
• perda da proeminência econômica europeia no mercado mundial após o fim da Segunda Guerra Mundial 
• enfraquecimento do controle das metrópoles europeias em função das lutas de descolonização na Ásia e 
   na África

Dois dos desafios:
• ameaças terroristas
• desvalorização do euro
• elevação do desemprego
• aumento da imigração ilegal
• desaceleração do crescimento econômico
• pressões de ambientalistas pelo fim do uso da energia nuclear
• diversidade de níveis de desenvolvimento econômico entre países-membros da União Europeia

10

Duas das características:
• institucionalização da tortura
• apoio norte-americano aos regimes ditatoriais implantados
• censura e restrição à liberdade de imprensa e de manifestação
• participação de grupos militares na deflagração dos golpes políticos
• fortalecimento do poder executivo em detrimento das prerrogativas do poder legislativo
• supressão dos direitos políticos de muitos dos grupos de oposição aos governos ditatoriais

Uma das reivindicações:
• instalação de Comissão da Verdade
• apuração dos crimes políticos então cometidos
• denúncia de torturas, prisões e exílios realizados pelo governo Pinochet


