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Questões 15 a 18 
 
 
1- No fim do século XIX, Frederick Jackson Turner elaborou uma tese sobre a “fronteira” como 
definidora do caráter dos Estados Unidos até então. A força do indivíduo, a democracia, a 
informalidade e até o caráter rude estariam presentes no diálogo entre a civilização e a barbárie 
que a fronteira propiciava. As tradições europeias foram sendo abandonadas à medida que o 
desbravador se aprofundava no território em expansão dos Estados Unidos. 
 
Em relação à questão da fronteira nos Estados Unidos, responda: 
a) De quais grupos ou países essas terras foram sendo retiradas no século XIX? 
b) O que foi o “Destino Manifesto” e qual seu papel nessa expansão? 

 
2- Após a queda da monarquia, a República tentou ligar-se à memória da abolição. Seu principal 
argumento era a recusa do Exército em capturar os escravos fugidos. Reivindicava-se, assim, o 
reconhecimento dos republicanos militares como atores da abolição e redentores da pátria livre. 
Nas comemorações oficiais da abolição, o 13 de maio e o 15 de novembro eram apresentados 
como datas complementares de um mesmo processo de modernização do país, abrindo as portas 
do Brasil ao progresso e à civilização. De modo complementar, ligava-se o sistema monárquico à 
escravidão e ao atraso do país. 
(Adaptado de Robert Daibert Jr., “Guerra de Versões”. Revista de História da Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro, jun. 2008. 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/guerra-de-versoes. Acessado em 30/09/2012.) 

 
a) Explique por que o regime republicano associou a monarquia à escravidão. 
b) Como a questão militar contribuiu para o fim do Império do Brasil? 
 
 
 
3- Em janeiro de 1932, o aniversário de São Paulo foi comemorado com enorme comício na Praça 
da Sé. A multidão empunhava bandeiras do Estado, além de cartazes com palavras de ordem 
como “Tudo pelo Brasil! Tudo por São Paulo!”, “Abaixo a ditadura!”, ou ainda “Constituição é 
Ordem e Justiça!”. 

(Ilka Stern Cohen, “Quando perder é vencer”. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro, jul. 2012. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/dossie-imigracao-italiana/quando-perder-e-vencer. 
Acessado em 05/10/2012.) 

 
a) Aponte dois aspectos que contribuíram para a tensão entre o governo Vargas e o Estado de 
São Paulo, em 1932. 
b) Explique por que a Constituinte era uma reivindicação dos paulistas. 
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4- Na foto abaixo reproduzida, o presidente Jânio Quadros condecora o líder da Revolução 
Cubana, Ernesto Che Guevara.  
 

 
 
a) Como essa condecoração pode ser explicada no contexto das propostas do governo Jânio 
Quadros para as relações externas do Brasil? 
b) Quais grupos, no Brasil, criticaram esse acontecimento? 
 

  


