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Questões 10 a 14
1- Por que as pessoas se casavam na Roma Antiga? Para esposar um dote, um dos meios
honrosos de enriquecer, e para ter, em justas bodas, rebentos que, sendo legítimos,
perpetuassem o corpo cívico, o núcleo dos cidadãos. Os políticos não falavam exatamente em
natalismo, futura mão de obra, mas em sustento do núcleo de cidadãos que fazia a cidade
perdurar exercendo a “função de cidadão” ou devendo exercê-la.
(Adaptado de P. Ariès e G. Duby, História da Vida Privada. São Paulo: Companhia das Letras,
1990. v. 1, p. 47.)
a) Por que o casamento tinha uma conotação política entre os cidadãos, na Roma Antiga?
b) Indique dois grupos excluídos da cidadania durante a República romana (509-27 a.C.).

2- Tradicionalmente, a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Batalha de Covadonga, na
região da Península Ibérica, em 722, foi considerada o início da chamada Reconquista. Mais do
que um decisivo confronto bélico, Covadonga foi uma luta dos habitantes locais por sua
autonomia. A aproximação ideológica desta vitória, feita mais tarde por clérigos das Astúrias,
conferiu à batalha a importância de um fato transcendente, associado ao que se considerava a
missão da monarquia numa Hispânia que tombara diante dos seus inimigos.
(Adaptado de R. Ramos, B. V. Sousa e N. Monteiro (orgs.), História de Portugal. Lisboa: A Esfera
dos Livros, 2009, p. 17-18.)
a) Explique o que foi a Reconquista.
b) De que maneiras a Batalha de Covadonga foi reutilizada no discurso histórico e político pelos
clérigos das Astúrias?

3-
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a) A imagem representa a disputa entre calvinistas e católicos. Como estão representados os
calvinistas na obra do artista holandês?
b) Explique a importância econômica da Holanda como potência marítima no contexto europeu do
século XVII.

4- 1549 e 1763 são os anos do estabelecimento de Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente,
como capitais da área que viria a ser o Brasil. Em 1960, a terceira capital foi inaugurada.
Em relação ao estabelecimento das capitais, responda:
a) Quais os objetivos políticos do estabelecimento das duas primeiras capitais?
b) Por que a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília pode ser vista como uma
mudança política e estratégica?

5- Observe a distribuição de custos dos camponeses franceses, em percentual da colheita, às
vésperas da Revolução de 1789. Esses custos referem-se ao arrendamento da terra, ao custo
das sementes e aos impostos pagos ao rei, ao senhor da terra e ao clero.

a) Relacione os dados apresentados com as condições vividas pelos camponeses na França do
final do Século XVIII.
b) Por quais motivos a questão econômica foi um elemento importante para o Terceiro Estado
durante a Revolução Francesa?
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