3ª Série
Ens. Médio

História

Habilidade:
Comparar organizações políticas, econômicas e sociais
no mundo contemporâneo, reconhecendo propostas
que visem a reduzir as desigualdades sociais.

Atividade 1. O governo sueco reconheceu o Estado da Palestina nesta quinta-feira,
30, por decreto. A Suécia se torna assim o primeiro país ocidental da União Europeia
(UE) a tomar esta decisão. […] No início de outubro, o primeiro-ministro Stefan Löfven
anunciou que a Suécia reconheceria o Estado da Palestina, o que provocou muitas
críticas de Israel e dos Estados Unidos.
(Cf. Carta Capital, 30 out. 2014. Suécia reconhece o Estado da Palestina.).
O motivo das críticas de Israel e dos Estados Unidos mediante o reconhecimento do
Estado da Palestina deve-se:
a) Ao fato de os palestinos estarem entre os envolvidos nos atentados de 11 de
setembro de 2001.
b) Às históricas disputas territoriais entre israelenses e palestinos e o constante apoio
dado pelos EUA aos primeiros.
c) Ao argumento de que a Suécia estaria indo contra a regulamentação da ONU, que
dá proibição irrestrita à existência dos territórios palestinos sob um governo formal.
d) À ameaça que a legitimidade da Palestina representa ao comércio de petróleo,
elemento abundante na região em questão.
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Atividade 2. Leia a letra da música “Geração Coca-Cola” e responda a questão.
Fica a dica: Vale a pena buscar a música na internet !
Depois de 20 anos na escola
Não é difícil aprender
Todas as manhãs do seu jogo sujo
Não é assim que tem que ser
Vamos fazer nosso dever de casa
E aí então vocês vão ver
Suas crianças derrubando reis
Fazer comédia no cinema com as suas leis
Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem religião
Somos o futuro da nação
Geração Coca-Cola.
(Dado Villa Lobos e Renato Russo, Geração Coca-Cola, 1984.)
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Na expressão do cantor, esses versos

“

a) remetem ao período da Campanha das Diretas Já e apresentam
esperanças em relação à implantação de um regime democrático
no Brasil.
b) revelam a indignação e rebeldia da juventude com os rumos da
chamada Nova República, especialmente contra o Colégio
Eleitoral e o bipartidarismo.
c) propõem um repúdio por parte da juventude brasileira em relação
às questões políticas e comportamentais durante a transição
democrática.
d) oferecem uma visão positiva acerca do período militar no Brasil e
demonstram ceticismo com respeito à transição democrática.
e) reforçam a capacidade de mobilização e reivindicação da
juventude pela liberdade de expressão e criação de novas
universidades públicas.
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Bons estudos !
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