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HISTÓRIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Em 2005, a população acompanhou mais uma grave crise da história política recente no
Brasil.

A esse respeito, analise:

Uma semelhança e uma diferença entre a crise política do governo Lula e a vivenciada
em 1992 pelo governo Collor, no chamado “Collorgate”.
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SEGUNDA  QUESTÃO

Tendo em vista os processos de colonização da América, compare a colonização adotada
pelos espanhóis, especificamente em relação ao Império Asteca, e pelos portugueses em
relação ao Brasil, após as respectivas conquistas, destacando suas práticas de dominação
sobre as populações ameríndias.
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TERCEIRA  QUESTÃO

No ano de 2005, a exemplo do que já acontecera em anos anteriores, foram realizados
dois fóruns ou encontros internacionais nos quais, cada um a seu modo, discutiram-se e
apresentaram-se propostas para muitos problemas vivenciados pelos povos do planeta dentro
da nova ordem econômica mundial. Tratam-se do Fórum Social Mundial, realizado na cidade
de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e do Fórum Econômico Mundial ou Fórum de Davos,
realizado em Davos, na Suíça.

A esse respeito,

A) identifique e diferencie os principais participantes de cada um desses fóruns (instituições,
entidades, grupos, pessoas).

B) sobre as principais discussões realizadas no âmbito desses foruns, ao longo dos anos,
cite duas proposições relacionadas ao Fórum Social Mundial e duas relativas ao Fórum
de Davos.
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QUARTA  QUESTÃO

Leia o fragmento abaixo.

“Está sagrado o muito alto e muito poderoso Príncipe o Senhor
D. Pedro II por graça de Deus, e unânime aclamação dos povos, Imperador
Constitucional e defensor Perpétuo do Brasil. - Viva o Imperador!”

“Coroação de D. Pedro II”. Notícia do Jornal do
Comércio, publicada em 20 de julho de 1841. APUD:
BONAVIDES, R. & AMARAL VIEIRA, A. (org.).
Textos políticos da história do Brasil: Independência
– Império , Fortaleza: Imprensa Universitária da
Universidade Federal do Ceará, s/d. p. 322.

Utilizando elementos do texto acima, responda:

Como é possível explicar a adoção, no texto, das expressões “por graça de Deus” e
“unânime aclamação dos povos”, referentes à chegada de D. Pedro II ao poder, e das
expressões “Imperador Constitucional” e “defensor perpétuo do Brasil” como atributos
deste governante?


