
 
Descomplica para os fortes – Revisão Geral 

FUVEST 
 
A imprensa de tipos móveis de madeira foi inicialmente uma invenção chinesa do século XI. 
Posteriormente, em meados do século XV, a imprensa foi introduzida, com modificações, na 
Europa, difundindo-se a produção de livros religiosos e, logo depois, de livros de literatura, de 
poesia e de viagens, tudo isto com extraordinária rapidez. 
Considerando o texto, indique: 
 
a) Como e por quem eram transmitidos os conhecimentos escritos antes da introdução da 
imprensa na Europa medieval? 
b) Uma transformação decorrente da difusão da imprensa na Europa entre os séculos XVI e XVIII. 
 
“Depois de permanecermos ali pelo espaço de dois meses, durante os quais procedemos ao 
exame de todas as ilhas e sítios da terra firme, batizou-se toda a região circunvizinha, que fora 
por nós descoberta, de França Antártica. (...) Em seguida, o senhor de Villegagnon, para se 
garantir contra possíveis ataques de selvagens, que se ofendiam com extrema facilidade e 
também contra os portugueses, se estes alguma vez quisessem aparecer por ali, fortificou o lugar 
da melhor maneira que pôde.” 
André Thevet, As singularidades da França Antártica, 1556. 
 
Tendo por base o texto, indique:  
 
a) A qual região brasileira o autor se refere e por que afirma ter sido “por nós descoberta”?  
b) Quais foram os resultados do estabelecimento da França Antártica? 
 
Canção 1 
Suba ao trono o jovem Pedro  
Exulte toda a Nação; 
Os heróis, os pais da Pátria  
Aprovaram com união. 
 
Canção 2 
Por subir Pedrinho ao trono,  
Não fique o povo contente;  
Não pode ser coisa boa  
Servindo com a mesma gente. 
 
Quadrinhas populares cantadas nas ruas do Rio de Janeiro em 1840. Compare as quadrinhas 
populares e responda: 
 
a) Por que D. Pedro II tornou-se imperador, antes dos dezoito anos, como previa a 
Constituição?  
b) Quais as diferentes posições políticas expressas nas duas canções populares? 
 
O cartaz abaixo, parte de uma campanha sindical pela redução da jornada diária de trabalho, 
foi divulgado em 1919 pela União Interdepartamental da Confederação Geral dos 
Trabalhadores da Região do Sena, na França. 
 



 
 
Tradução dos escritos do cartaz: “União dos Sindicatos de Trabalhadores do Sena”. “As 8 
horas”. “Operário, a regra foi aprovada, mas apenas sua ação a fará ser aplicada”. 
a) Identifique um elemento visual no cartaz que caracterize a principal reivindicação dos 
sindicatos e o explique. 
b) Identifique e analise a visão de luta social que a cena principal do cartaz apresenta. 
 
 
“Basta dizer que, desde Juscelino Kubitschek, em 1 de janeiro de 2003, será a primeira vez que 
um presidente eleito [diretamente pelo povo] passará a faixa para outro presidente também eleito 
diretamente pelo povo.” 
Artigo de Fernando Henrique Cardoso, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, 6/10/2002. 
 
a) Com base no texto, é correta a afirmação de FHC? Justifique sua resposta.  
b) Indique as características do sistema eleitoral no Brasil desde a Constituição de 1946 até 
hoje. 
 
	  


