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QUESTÃO 1
(a) Grécia/ Roma/Império Romano.
(b) ”conteve o preço do trigo”/ “estimulou obras públicas para gerar emprego”/ “ativar o comércio”.
QUESTÃO 2
(a) Absolutismo.
(b) Centralização política e administrativa – assim se elimina a autonomia dos poderes locais e das
cidades.
–

Formação de uma burocracia – criando um grupo de pessoas especializadas nos negócios
administrativos diretamente vinculados à figura do soberano.

–

Exército permanente - para garantir a autoridade real e as fronteiras nacionais.

–

Arrecadação de impostos reais – com o objetivo de custear as despesas com o exército, a burocracia
com a corte.

–

Unificação de pesos e medidas – para melhor controle público, destacando-se também a unificação
monetária.

–

Imposição da justiça real – para se sobrepor à justiça senhorial.

QUESTÃO 3
No contexto da Guerra Fria e em consonância com o governo norte-americano, e com o
objetivo era deter a qualquer custo o “avanço comunista internacional” na América Latina, os governos
militares atuaram em sincronia, influenciados pela “doutrina de segurança nacional”.
QUESTÃO 4
O tipo de governo adotado nesse período é o da ditadura militar, caracterizado politicamente,
no âmbito externo, pelo alinhamento com o “mundo ocidental”, particularmente com os Estados Unidos e,
no âmbito interno, pela abolição de eleições diretas, intensificação de mecanismos de controle políticosocial e ideológico, pela criação ou aperfeiçoamento de aparato policial-repressor, extinção ou silêncio
dos partidos de oposição, censura aos meios de comunicação, repressão aos movimentos estudantis e
dos operários, eliminação física de indivíduos que representassem “ameaça” à nova ordem...
Economicamente há abertura da economia para o capital estrangeiro, especialmente para o
norte-americano, consolidação de modelo predominantemente exportador, “rolagem” da dívida externa,
desmantelamento das organizações sindicais, supressão do direito de greve, intensificação da presença
do Estado na economia através da criação de empresas estatais, arrocho salarial, aumento da dívida
externa, aceleração do processo inflacionário, aumento do déficit público...
Socialmente há empobrecimento dos trabalhadores, ,
agravamento dos problemas sociais, crescimento urbano desordenado...
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QUESTÃO 5
Para os norte-americanos o Sudeste Asiático era como uma fileira de peças de dominó postas
em pé. No momento em que uma peça cedesse ao comunismo, arrastaria todas as outras. Assim, os norteamericanos não admitiam que o Vietnã do Sul se tornasse comunista. Os vietcongues e o Vietnã do Norte
ofereceram resistência ao poderio bélico dos Estados Unidos. Soviéticos e chineses apoiavam os
comunistas, que se valeram de táticas de guerrilha, provocando sangrentos combates, que eram
mostrados nas TVs dos Estados Unidos. Além dos milhares de mortos e mutilados, havia altos custos
financeiros, pressionando o orçamento e obrigando a elevação de impostos nos Estados Unidos. Para os
cidadãos norte-americanos, cada vez mais a guerra parecia sem sentido.
Derrotado nos campos de batalha e pressionado pela opinião pública de seu país, o governo
dos Estados Unidos decidiu retirar suas tropas, porém continuou a apoiar o exército sul-vietnamita.
Em 1975, Saigon foi tomada pelos vietcongues, provocando uma fuga desordenada de
militares norte-americanos e sul-vietnamitas. A guerra terminou com a derrota humilhante dos Estados
Unidos.
QUESTÃO 6
(a) Fortalecimento da influência dos Estados Unidos nas respectivas áreas (Sudeste Asiático e Oriente
Médio).
–

Ação militar direta dos Estados Unidos contra seus “inimigos”, respectivamente comunistas e
terroristas islâmicos.

–

Forte resistência das populações locais à presença de tropas norte-americanas em seus territórios.

–

Esperanças malogradas das tropas norte-americanas de serem recebidas como “libertadoras”.

–

Superestimadas as forças norte-americanas e de seus aliados, subestimando as forças de oposição.

–

Enfrentamento de fraquezas e vulnerabilidades políticas por razões de história, cultura, etc.

(b) Os norte-americanos têm enfrentado forte resistência popular por conta do nacionalismo islâmico, que
não aceita a imposição dos valores de uma “nação essencialmente cristã e branca”, como os Estados
Unidos.

