HISTÓRIA

Prof. Flávio Coelho
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- INTERPRETAR: TEXTOS, IMAGENS, CHARGES, FONTES DE JORNAIS E REVISTAS,
SIGNIFICADO DE UMA EXPRESSÃO/CONCEITO...
- ANALISAR: ANÁLISE CRÍTICA (GRANDES SISTEMAS: ESTRUTURA, MACROHISTÓRIA, GRUPOS SOCIAIS...)

- COMPARAR: ATUALIDADES COM PROCESSOS SOCIAIS E AS RELAÇÕES DO
PASSADO.
- ASSOCIAR: FORMAS DE PENSAR E EXPRESSÕES CULTURAIS AO PROCESSO
HISTÓRICO; GUERRAS, CONQUISTAS AOS ASPECTOS GEOGRÁFICOS;
TRANSFORMAÇÕES AOS INTERESSES DAS CLASSES (PLEBE, BURGUESIA)
- IDENTIFICAR: SITUAÇÃO “PROBLEMA” PROPOSTA; TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS,
SOCIAIS.
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EUA
CAPITALISMO

URSS
COMUNISMO
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- “DISPUTA” POLÍTICA, IDEOLÓGICA, ECONÔMICA, MILITAR,

PROPAGANDÍSTICA ETC.. ENTRE OS ESTADOS UNIDOS (EUA),
DEFENSORES DO CAPITALISMO, E A UNIÃO SOVIÉTICA (URSS),
LÍDER DO COMUNISMO.
- "FRIA“: NÃO HOUVE QUALQUER COMBATE FÍSICO OU
CONFLITO DIRETO ENTRE ELES, EMBORA TODOS TEMESSEM

UM NOVO CONFLITO MUNDIAL.
- DISPUTAS: CAMPOS CIENTÍFICO, LITERÁRIO, MUSICAL,
CINEMATOGRÁFICO, OLIMPÍADAS.
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1. (SAS) Imagens.

As imagens apresentam o momento de preparação para
colocar em órbita ao redor da Terra o primeiro satélite
artificial, o Sputnik 1, e o primeiro ser vivo a chegar no
espaço, a cadela Laika.
Esses fatos estão diretamente relacionados

A) ao Projeto Guerra nas Estrelas, que visava construir uma
estação bélica espaciais.
B) à aliança entre EUA e URSS para promoção de pesquisas
espaciais.
C) ao conflito ideológico causado pela chegada dos
americanos à Lua.
D) à busca por vida inteligente em outros planetas.
E) à corrida espacial disputada por EUA e URSS.
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ERA VARGAS: 1930/1945
- CENTRALISMO POLÍTICO: ESTADOS SEM AUTONOMIA.
- INTERVENCIONISMO: EMPRESAS ESTATAIS + PARTICIPAÇÃO ESTATAL NA
ECONOMIA (VALE + CHESF + CSN).
- PATRIOTISMO + NACIONALISMO ECONÔMICO.
- DITADURA VARGUISTA (1937-45): FASE MAIS AUTORITÁRIA.
- ANTICOMUNISTA + ANTILIBERAL + ANTIDEMOCRÁTICO.
- PROPAGANDA DE MASSA: D.I.P. = VARGAS, “PAI DOS POBRES”
- CULTO AO LÍDER: RETRATO, RÁDIO, JORNAIS, COMÍCIOS.
- POLÍTICA DE MASSAS: DIREITOS TRABALHISTAS: PATERNALISMO.
- CONTROLE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS: PROIBIÇÃO DE GREVES.
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ERA VARGAS: 1930/1945
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2. (Enem PPL 2014) As relações do Estado brasileiro com o movimento
operário e sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as
questões sociais durante o primeiro governo da Era Vargas (1930-1945),
são temas amplamente estudados pela academia brasileira em seus
vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade
quando se pensa no legado varguista.
(D’ ARAÚJO, M. C. Estado, classe trabalhadora e políticas sociais.)

Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de
cunho social, dentre as quais se destaca a
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Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho
social, dentre as quais se destaca a
a) disseminação de organizações paramilitares inspiradas
nos regimes fascistas europeus.
b) aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos
pequenos agricultores.
c) criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle das
representações sindicais.
d) implementação de um sistema de previdência e seguridade para atender
aos trabalhadores rurais.
e) implantação de associações civis como uma estratégia para aproximar as
classes médias e o governo.
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CONSTITUIÇÃO DE 1824
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3. (Bernoulli) Título 3 Dos Poderes, e Representação Nacional:
Art. 9º. A Divisão e harmonia dos Poderes Políticos é o princípio conservador
dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias
que a Constituição oferece.
Art. 10. Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do
Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder
Executivo e o Poder Judicial.
Art. 11. Os Representantes da Nação Brasileira são o Imperador e a
Assembleia Geral.
Art. 12. Todos estes Poderes no Império do Brasil são delegações da Nação.
CONSTITUIÇÃO DE 1824.
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 11 maio 2015.
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A Constituição imperial brasileira destaca um aspecto político
relevante em torno da figura do Imperador, que se encontra
expresso no(a)
A) aplicação sistemática do modelo absolutista.
B) centralização política controladora dos outros poderes.
C) desprezo do modelo político representativo e eleitoral.
D) personificação autocrática e totalitária do regime.
E) rejeição dos fundamentos liberais vigentes no século XIX.
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REGIME MILITAR – PERÍODO AUTORITÁRIO.
- CERCEAMENTO DE DIREITOS (INDIVIDUAIS)
- LEGISLATIVO + EXERCÍCIO DO VOTO = LIMITADOS.

- HIPERTROFIA DO EXECUTIVO: FORTALECIDO.
- CENTRAL: POLÍTICO-ADM + FEDERALISMO EXTINTO.
- PERSEGUIÇÕES + PRISÕES + TORTURAS + EXÍLIO.

- REPRESSÃO + CENSURA + SNI + IPM’s + DOPS.
- CONTROLE DE SINDICATOS, GREVES PROIBIDAS.
- FIM DA ESTABILIDADE NO EMPREGO: F.G.T.S.
- CONCENTRAÇÃO DE RENDA = ABISMO SOCIAL.

- RUMOS DO PÁIS: NAS MÃOS DAS FORÇAS ARMADAS.
- ALINHAMENTO COM OS EUA (GUERRA FRIA).
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4. (F. Coelho/CEV) Analise a imagem.

Soldado diante do Congresso Nacional fechado. Fotografia de Orlando Brito. Brasília (DF), 13 de Dezembro de 1968.
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À época em que essa fotografia foi produzida, no final da década de 1960, o
governo impediu sua publicação nos meios de comunicação. A motivação
para essa proibição, relaciona-se ao contexto político e à forma de como a
fato se apresenta. Identifique o contexto e a apresentação.
A) regime militar – desaprovação à abertura política.
B) governo arbitrário – apoio às medidas governamentais.
C) estado democrático – retrata o cerceamento de direitos.
D) regime de tirania - deturpação da realidade brasileira.
E) regime de exceção - crítica às medidas do Governo.
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FORMAS DE RESISTÊNCIA À ESCRAVIDÃO
- BANZO: “DOENÇA DA SAUDADE” = MELANCOLIA, NOSTAUGIA...
- FUGAS DAS FAZENDAS & FORMAÇÃO DOS QUILOMBOS.
- REVOLTAS, GREVES, MOTINS > CONTRA SENHORES E CAPATAZES.
- SABOTAGENS, INCÊNDIOS NOS CANAVIAIS E CAFEZAIS.
- PRESERVAÇÃO DA CULTURA AFRO: CULTOS (RELIGIÃO), CULINÁRIA.

- CAPOEIRA: DANÇA, ARTE, LUTA E RESISTÊNCIA.
- BUSCA DA LIBERDADE = ALFORRIAS.
21
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5. Analise os versos de Brincadeira de Angola, Sérgio Ricardo.
[...]
E vem D. Pedro Amaral
Com o seu feitor
[...]
São dois pra bater no negro
De pau chicote e facão
Pra se safar tem o negro
Só dois pés e duas mãos
Me acuda aqui seu feitor
Que este negro me esfola
Está quase a me matar
Na brincadeira de Angola.
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O texto revela elementos da resistência negra no Brasil colonial que estão
presentes na cultura afro-brasileira. Sobre esta, podemos inferir que a cultura afrobrasileira
A) distanciou-se de uma utilização política, já que a sociedade brasileira
contemporânea admite a igualdade racial.
B) evidenciada no fragmento demonstra um negro comprometido com o modelo
produtivo colonial.
C) é sinônimo de heterogeneidade por aproximar as diferentes tendências culturais
de resistência ao modelo branco exportador.
D) representada pela expressão “brincadeira de Angola”, revela a capoeira como um
valor de resistência negra-escrava e de identidade cultural.
E) tem uma amplitude que conquista outros países e continentes, por seus valores
emotivos que consagraram o africano como um povo pacífico.
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GRÉCIA
ANTIGA
SEMPRE NA
GRÉCIA ANTIGA

NUNCA NA
GRÉCIA ANTIGA

- UNIDADE CULTURAL.
* MESMOS DEUSES.
* JOGOS OLÍMPICOS.
* LÍNGUA COMUM.
* HUMANISMO.

- UNIDADE POLÍTICA.
* NÃO ERA UM PAÍS.
* CIDADES-ESTADO.
* AUTONOMIA $, SÓCIO.
* CIDADANIA RESTRITA.

UNIÃO MILITAR: INIMIGOS EM COMUM
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6. (Bernoulli) [...] Antes da Guerra de Troia, [os habitantes da] Hélade (Grécia) nada
[realizaram] em comum. Este nome mesmo não era empregado para designá-la no
seu conjunto. [...] O que fica bem comprovado [nos livros de] Homero: ele que viveu
numa época bem posterior à Guerra de Troia, não utilizou a designação [de helenos]
para o conjunto [dos gregos]. [...] Não utilizou, também, a expressão “bárbaros”
porque, na minha opinião, os gregos não se encontravam ainda reunidos [...] sob um
único nome que [lhes] permitisse [diferenciar-se de outros povos]. De qualquer forma,
aqueles que receberam [mais tarde] o nome de Helenos [...] nada fizeram
conjuntamente antes da Guerra de Troia. [...] Essa expedição mesma os reuniu
apenas num momento, naquele em que a navegação marítima encontrava-se mais
desenvolvida.
TUCÍDIDES. A História da Guerra do Peloponeso. Século V a.C.
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Ao analisar a Grécia Antiga, Tucídides evidencia a
A) unidade cultural vivenciada pelos povos helenos.
B) aversão grega em relação aos povos estrangeiros.
C) autonomia política das comunidades da Grécia.
D) natureza anticívica das guerras para os helenos.
E) interdependência comercial dos povos gregos.
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