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Questão 1 
A)  
* Educar e catequizar : A atuação catequizadora dos jesuítas na América foi diferencial 

importante em relação as demais ordens religiosas que atuavam nas colônias. 
* Consolidar o projeto colonizador por meio da catequ ese  dos índios : por meio da catequese 

foi assegurada a submissão espiritual e política dos índios. 
* Deter o monopólio na educação : os jesuítas controlavam o ensino na colônia. 
* Estabelecimento das missões e dos aldeamentos : núcleos de povoamento indígena que 

tinham como atividade econômica a agricultura e pecuária. A partir das missões os jesuítas 
conquistaram poder político-econômico 

* Influência cultural : na religião, na língua, no poder político. ] 
* Luta dos jesuítas com os colonos contra a escraviza ção indígena. 

 
B) 
* Respeito aos padrões cristãos/católicos: o padre paramentado  conduzindo os índios. 
* Índios transportando imagens religiosas: imagens de santos e do santíssimo  na mão dos 
índios 
* Imposição cultural: os índios seguem o padre.  Incorporação de elementos estranhos ao seu 
modo de viver. 
* Os índios incorporaram a sua maneira as práticas religiosas. Pode-se observar um noviço 
paramentado de forma adaptada ao local. 
 
 
Questão 2 
A) 
DURANTE O REGIME MILITAR:  
* Punição para a oposição : os governos militares criavam medidas jurídicas (como os Atos 
Institucionais) para impedir a livre manifestação da oposição.  
* Forte censura aos meios de comunicação : seriam punidos pela censura todos os que 
apresentassem idéias contrárias ao Regime.   
* Desarticulação dos movimentos sociais : foram reprimidos os movimentos sociais e punidos 
os seus líderes 
* Prisões e torturas : muitos líderes que se manifestaram contra atos do regime foram punidos. 
* Cerceamento das liberdades individuais : a liberdade de expressão foi controlada. 
* Imposição dos Atos Institucionais: cerceamento das liberdades políticas, dos partidos 
políticos da liberdade de expressão. 
 
B)  
Durante o processo de abertura: 
* Plena defesa da abertura política: todos os crimes praticados durante o Regime deveriam ser 
perdoados 
* Anistia aos crimes políticos: quem participou de processos  
* Crítica a posições revanchistas : ao defender a plena liberdade criticavam aqueles que 
exigiam procurar os que tivessem cometidos crimes durante o regime de exceção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 3.  
 
A) 
Razões apresentadas pelas potências européias para justificar as invasões: 
* Necessidade de levar a civilização aos povos por eles considerados atrasados. 
* Levar valores ocidentais aos bárbaros, selvagens. 
* Promover desenvolvimento econômico e progresso cultural 
 
Razões apresentadas pelos críticos do imperialismo:  
* O crescimento do seu poderio econômico; 
* A aquisição de regiões que lhes fornecessem matéria prima para o desenvolvimento de suas 
industrias; 
*  Procura por novos mercados consumidores para seus produtos. 
* Imperialismo 
 
B) 
* Alterou a cultura e o modo de vida dos africanos e asiáticos; 
* Imposição do modelo cultural europeu; 
* Massacre das culturas locais, desrespeitando a autonomia dos povos; 
*  Desestruturação das organizações tribais existentes milhares de anos. 
 
 
Questão 4.  
 
A) 
* Se estruturou em torno da família/oligarquia Albuquerque Maranhão. 
* A família Albuquerque Maranhão já tinha seu poder consolidado no Império. Aderiram ao 
movimento republicano no “calor” dos acontecimentos.  
* Pedro Velho de Albuquerque Maranhão teve uma participação decisiva nesse processo. Neto de 
Fabrício Gomes Pedrosa, grande proprietário de engenho açucareiro, Pedro Velho cursou 
medicina no Rio De Janeiro e ocupou vários cargos públicos.    
* Pedro Velho criou o partido republicano em janeiro de 1889.  
 
B)  
* Base econômica concentrada na atividade açucareira e comercial. 
* Área geográfica de produção encontrava-se na faixa litorânea, próxima a capital. 
* A família tinha longa tradição de poder no Rio Grande do Norte.  
 
C) 
* ARTICULAÇÃO COM OUTRAS OLIGARQUIAS: Pedro Velho assumiu o Governo do Estado, por 
indicação do Ministro do Interior (Aristides Lobo). Todavia,  formou uma equipe com membros 
dos partidos do Império. Essa fato resultou em sua destituição do poder. Todavia, em 1892 mais 
vez Pedro Velho assumiu o governadore teve como vice-governado Silvino Bezerra da oligarquia 
do Seridó. ERA A PERPETUAÇÃO DAS MESMAS ESTRUTURAS DO IMPÉRIO 

•  O mandato de Pedro Velho se encerraria em 1896, mas a sua oligarquia se manteve até 
1913.  Isso porque, os seus sucessores eram membros de sua família: Joaquim Ferreira 
Chaves (primeiro eleito pelo voto direto), Alberto Maranhão (irmão de Pedro Velho), Tavares 
de Lyra (genro de Pedro Velho), Antônio José de Melo e Souza e novamente Alberto 
Maranhão. 

• INFLUENCIA NO SENADO: mudança na constituição para permitir a eleição do seu irmão 
• AMPLA REDE DE PODER (legislativo, executivo, judiciário)  
• Práticas oligárquicas 


