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Distribuição Gratuita

Intensivo de Agosto
Mesopotânia: Sumérios,
A seguir peças do Dominó com
breves comentários. O curso do
Dominó de História se baseia
na correção de vestibulares,
especialmente de provas de
faculdades públicas. Para saber
mais, acesse o site.

Entre os rios Tigre e Eufrates.
Sumérios criaram a escrita
cuneiforme. Babilônicos, leis
escritas (Hamurábi). Assírios, o
exército profissional. A
agricultura irrigada dependia
do trabalho coletivo dos
camponeses. Hoje é o Iraque e
vive de petróleo.

Babilônicos e Assírios
Defesa da democracia

Para proteger Atenas da tirania
(governo não eleito), Clístenes
criou a votação popular que
decidia o exílio de 10 anos para
os suspeitos de pretender
ocupar o poder desrespeitando
a lei. Se fosse hoje, seria uma
espécie de impeachment
preventivo.

Ostracismo

Roma, fundada por patrícios,
também foi habitada por
plebeus, que chegaram depois e
não tiveram acesso às terras
nem dispunham de direitos
civis ou políticos. Através de
greves militares, plebeus
obtiveram a publicação das
leis, tribunos, o fim da
escravidão por dívidas.

Livros proibidos

INDEX

Heliocentrismo

Prof. Pedro Lairihoy

Pólis militarista
Legado Grego

Comédia e tragédia

Antes de Copérnico, estava
valendo a teoria Geocêntrica,
que defendia o contrário, ou
seja, o sol girava em torno da
terra. Defensores da teoria
copernicana foram punidos
pela Inquisição com a fogueira
(Giordano Bruno) e a prisão
domiciliar (Galileu Galileu).

Copérnico

A tragédia Édipo, de Sófocles,
serviu de base para Sigmund
Freud desenvolver a sua teoria
psicanalítica. Lisístrata, de
Aristófanes, sátira da Guerra do
Peloponeso, propunha uma
greve de sexo feita pelas
esposas, forçando os maridos
guerreiros a concluírem a luta.

O Concílio de Trento foi a
reação oficial católica ao
avanço dos cultos reformistas
(Lutero, Calvino). O tribunal
medieval do Santo Ofício foi
reforçado e a Congregação do
Índice dos Livros Proibidos foi
criada para fazer uma censura
abrangente.

Reforma Religiosa

Mercantilismo
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Conquistas plebeias

No período medieval, pessoas
que faziam obras pias (asilos,
orfanatos, hospitais) recebiam
gratuitamente indulgências. O
papa transformou a doação em
uma operação mercantil, feita
por banqueiros. Discordando
disso, Martinho Lutero iniciou
a Reforma Protestante.

Castigo físico
Invasões Holandesas

O rei português D. Sebastião
desapareceu em combate na
África, sem herdeiros. O tio do
rei desaparecido, Filipe II
Habsburgo, rei da Espanha,
incorporou Portugal, que virou
vítima dos inimigos da
Espanha: Holanda e França.

33 12 69 23

Tratado de Methuen
Esparta era voltada para a
guerra. Os trabalhadores eram
hilotas, escravos do Estado.
Era uma diarquia (dois reis),
mas o poder estava com os
Éforos e com o Conselho dos
Anciãos, a Gerúsia. Ao
contrário de Atenas, não
evoluiu politicamente.

Reis intervieram na economia
para aumentar a riqueza do país.
Metalismo, monopólios,
elevadas tarifas aduaneiras
(inibição de importações e
ampliação de exportações),
sistemas coloniais. Resultado:
rei forte e burguesia satisfeita.

Balança favorável

Fone: (51)
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Escravidão

IM

Período Habsburgo

1991 a 2010

Lei das Doze Tábuas

Venda de indulgências

Contrarreforma
O escravo esteve em todas as
atividades no Brasil Colônia e
no Império. Destaque na cana,
ouro, algodão, café, trabalhos
urbanos e charque (RS). Os
escravos que fugiam eram
caçados por capitães do mato. O
sistema escravista durou até
1888, final do Segundo
Reinado.

Diarquia Espartana

UFRGS

99 04 4000

Filipe II Habsburgo excluiu a
Holanda da atividade
canavieira, da qual participava
(refino, transporte e
financiamento) desde o início
das Capitanias Hereditárias,
1530. A solução foi invadir, em
duas oportunidades, o nordeste
brasileiro. Ficaram 24 anos em
Pernambuco.

Ddominohi@terra.com.br
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GOLPE do 18 de BRUMÁRIO - golpe de Estado que
encerrou o Diretório e levou Napoleão Bonaparte ao
poder em 1799. Inicialmente foi Cônsul e 5 anos depois
virou imperador. Derrotou várias coligações anti-francesas, mas acabou
derrotado na campanha da Rússia. Em 1815 fugiu do exílio e ocupou o poder
por pouco tempo, os Cem Dias. Derrotado definitivamente em Waterloo,
1815. Seu afastamento permitiu o retorno da dinastia dos Bourbons ao poder.
HABSBURGOS poderosa família de origem alemã.
Controlaram a Espanha entre 1519 e 1700. Também estiveram no
comando do Sacro Império Romano Germânico por séculos. Os
reis da União Ibérica (1580 a 1640) pertenciam a essa dinastia. Entraram em
decadência após a derrota da Guerra dos Trinta Anos (1618 a 1648). 2006 (38)
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INCONFIDÊNCIA MINEIRA - Em
1789 a elite de Minas pretendia se
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emancipar de Portugal e, principalmente, de suas
dívidas (5,7 toneladas de ouro) com a Coroa. Uma
“Nova República” seria fundada e os EUA
(independentes em 1776) eram o exemplo.
Inspirados por idéias iluministas, os
inconfidentes adotaram como lema “Liberdade
ainda que tardia”. 2000 (40), 2005 (40) e 2006
(40).
JOÃO PESSOA - governador da Paraíba,
TAMEN
candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio, a
Aliança Liberal. Seu assassinato foi o estopim da Revolução de 1930. Era
conservador e dizia “prefiro 10 Júlio Prestes a uma revolução”. Júlio foi o
candidato vitorioso nas eleições de 30, mas que não assumiu devido
à Revolução. 2005 (49) e 2007 (17).

J

JUNKERS - a aristocracia latifundiária, que ocupava importantes cargos
administrativos e postos militares no exército da Prússia, o Estado que
promoveu a unificação alemã. Bismarck era um junker. 1999 (44).
KUBITSCHEK - o presidente JK construiu a capital no planalto central,
conforme estabelecido na primeira Constituição Republicana, a de 1891. Seu
governo foi Desenvolvimentista e para cumprir o Plano de Metas teve de
enfrentar a resistência do FMI. Usava o slogan 50 anos de progresso
em 5 de governo. Atraiu as empresas estrangeiras de automóveis e
eletrodomésticos, entre outras. O recurso à emissão de moeda para
financiar as metas provocou inflação crescente.
2000 (52), 2002 (50), 2004 (52) e 2006 (53).

K

LEI DE TERRAS - lei que atendia aos
interesses da elite latifundiária imperial.
Impedia que os imigrantes estrangeiros e os
pobres em geral tivessem acesso à propriedade

5
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da terra. Estabelecia que as terras devolutas só poderiam ser
adquiridas através de compra, impedindo a doação pelo Estado ou a
ocupação pela posse. Os estrangeiros que tivessem recursos só
poderiam fazer a aquisição após 3 anos de residência. Na visão dos
latifundiários, os imigrantes deveriam limitar-se a substituir o braço escravo,
escasso em função do fim do tráfico negreiro, com a Lei Eusébio. 1996 (50),
1999 (43) e 2003 (46).

L

LUÍS XIV - ao maior representante do absolutismo francês é atribuída a frase
“O Estado sou eu”. Teve um longuíssimo reinado (1661 a 1715), construiu o
suntuoso Palácio de Versalhes, atuou como mecenas, fez muitas guerras e
conseguiu que seu neto (da dinastia dos Bourbons), assumisse o trono da
Espanha em 1715. 1998 (44), 2004 (38), 2007 (5).
MAOMÉ - O calendário muçulmano inicia no ano de 622, quando Maomé foi
expulso (Hégira) de Meca pela tribo que controlava a cidade e usufruía as
vantagens das peregrinações dos árabes politeístas. Maomé foi acolhido em

Medina e dali partiu para conquistar Meca e fundar o monoteísmo
islâmico. No século seguinte, os árabes conquistaram o norte da
África e a península ibérica. O Corão é o livro sagrado e a religião se

M

baseia em 5 obrigações: Fé em Alá, preces voltadas para Meca, jejum, esmola
e peregrinação à Meca. 2000 (33) e 2005 (32).
MESOPOTÂMIA - a terra entre os rios Tigre e Eufrates abrigou várias
civilizações: sumérios, babilônicos e assírios. Os sumérios inventaram a
roda e a escrita cuneiforme: em vez de
papel, um tablete de cerâmica e, em vez
de lápis, um estilete de madeira. Ao
lado, uma vaca, em cuneiforme. O rei
Babilônico Hamurábi
fixou os
costumes jurídicos num dos primeiros
códigos escritos de leis da História. Era
uma sociedade hidráulica (ou do
regadio) porque a agricultura dependia
das cheias do rios e da irrigação.
1998 (36), 2000 (32), 2002 (31), 2003
(31), 2004 (31), 2006 (32).
NEP - A Nova Política Econômica de Lênin. Representou um recuo
estratégico dentro da Revolução Bolchevique de
Operação CONDOR - articulação
entre órgãos policiais e militares das
ditaduras sul-americanas (Argentina,
1917, pois admitiu o retorno de atividades
privadas capitalistas dentro da URSS, mas por um
curto período (1921 a 1928). Restaurada a
produção agrícola, houve a coletivização das terras. Lênin simbolizou a NEP
como um passo atrás para poder dar dois passos à frente.

N

Brasil, Chile, Paraguai). A iniciativa foi do presidente chileno
Pinochet, falecido em 2007, que governou o país por 17 anos (1973 a
1990). Tinha como objetivo o controle dos exilados. Em alguns
casos, envolveu o assassinato de opositores em países que não pertenciam à
Operação, como Orlando Letelier (ministro do ex-presidente Allende) que
morreu em explosão nos EUA.
2001 (58).

O

Operação TEMPESTADE NO DESERTO - a expulsão das tropas
iraquianas que ocuparam o Kuwait, em 1991. Foi uma operação da ONU,
comandada pelos EUA e com tropas de 29 nações, incluindo países árabes. O
estacionamento de tropas estrangeiras na Arábia Saudita levou à ruptura entre
Osama Bin-Laden e a família real. 2001 (57) e 2002 (59).
OSAMA BIN-LADEN - fundamentalista saudita que participou da
resistência afegã à invasão soviética (1979 a 1989). Teria sido treinado pela
CIA, pois os EUA estavam interessados na ruína dos soviéticos. Mais tarde,
Osama incompatibilizou-se com a família real saudita, criticando-a por
permitir tropas estrangeiras (coalizão que lutou
contra Saddam em 1991) em solo sagrado, pisado
pelo profeta Maomé. Osama é apontado como o
responsável pelos atentados de 11 de setembro
contra as Torres Gêmeas do World Trade Center.
2002 (58).
PINHEIRO MACHADO - importante senador gaúcho da
República Velha. Controlava a Comissão de Verificação de Poderes,
encarregada de reconhecer, ou não, a diplomação dos deputados. A
exclusão de um deputado era apelidada de degola. Criou o Partido
Republicano Conservador, que não sobreviveu ao criador, assassinado em
1915.A degola era um dos meios da Política dos Governadores. 2002 (46).

P

POSITIVISMO - filosofia criada pelo francês Comte. Ideologia oficial do
Partido Republicano Rio-grandense, que controlou o poder na República
Velha. Influenciou os militares brasileiros no final do Império, mas, em
termos de Brasil, pouco acrescentou além do lema Ordem e Progresso,
colocado na bandeira nacional. 2008 (15).
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QUESTÃO RELIGIOSA - conflito provocado pela
obediência de bispos brasileiros à bula papal Syllabus, cuja
aplicação não foi autorizada pelo Imperador. A Constituição de
1824 previa uma União Estado-Igreja e o
Beneplácito, o direito de o monarca
autorizar ou não a aplicação de bulas. A
Syllabus hostilizava a maçonaria, que tinha
Dom Pedro II como Grão-Mestre. 2005 (45).

Q

QUILOMBOS - acampamentos de negros fugidos, embora
abrigassem também índios, mestiços e brancos perseguidos. O mais
famoso foi o de Palmares, liderado por Zumbi e destruído por
bandeirantes em 1695. Foram centenas de comunidades. Existiram na
Colônia e no Império. A população de Palmares ultrapassou 30 mil.
Autoridades definiam como quilombo um ajuntamento de 5 negros que
estivessem arranchados (estabelecidos) e dispostos a resistirem à
reescravização. 1996 (43).
REVOLUÇÃO dos CRAVOS - movimento pacífico que pôs
fim à longa ditadura salazarista, nascida nos anos 30. Ocorreu
em Portugal, 1974. O novo governo negociou as
independências de Angola e Moçambique e outras regiões colonais. O
movimento teve origem nas ForçasArmadas. 2000 (57), 2003 (50), 2005
(51) e 2007 (23).

R

REVOLUÇÃO FRANCESA - A Convenção foi a fase mais
democrática da revolução. Uma República foi proclamada e o rei
executado. Todos os cidadãos votavam (exceto as mulheres),
independentemente da renda; a escravidão foi abolida nas colônias; a
inflação foi combatida (congelamento de preços); a
terra da nobreza emigrada foi confiscada e
redistribuída (reforma agrária). Os Jacobinos (a
esquerda, também apelidada de Montanheses)
estiveram no comando da Convenção e implantaram
o Terror para reprimir as forças contrarevolucionárias. A principal liderança foi
Robbespierre. A fase radical da Revolução foi
eliminada com a Reação Termidoriana, que afastou
os Jacobinos e entregou o governo aos girondinos, a
alta burguesia. 2001 (41) e 2004 (39).
REVOLUÇÃO GLORIOSA - correspondeu ao fim do absolutismo
na Inglaterra e das guerras civis que marcaram o século XVII. Foi criado
o sistema de governo parlamentarista (1689) e ficou estabelecida a
supremacia do Parlamento sobre a monarquia. O documento que firmou
o compromisso é o Bill of Rights. 2002 (39).

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - A Inglaterra mecanizou sua
indústria de forma pioneira. O Cercamento dos campos permitiu a
substituição do sistema de 3 campos (66% de aproveitamento da área
agropastoril) pelo de 4 campos (100% de aproveitamento), além de
estimular a produção e a exportação de lã. A burguesia inglesa fez sua
revolução política (Gloriosa, que criou o Parlamentarismo) um século
antes da francesa. Crianças menores
trabalhavam nas fábricas e nas minas de
carvão. No final do século XVIII, surgiu o
movimento Ludita (operários quebravam as
máquinas na esperança de recuperarem seus
empregos).
SANTO OFÍCIO - o outro nome da Inquisição, nascida no
século XIII, mas que foi ampliada após a Reforma Religiosa de
Lutero (1517). No Brasil, atuava através de Visitações, um
tribunal itinerante que percorreu várias capitanias. 2005 (36).

S

SOLIDARIEDADE - sindicato polonês que desafiou o regime
comunista nos anos 80. O diretor da entidade, Lech Walesa, foi eleito
presidente da República nos anos 90, no pós-Guerra Fria. 2007 (24).
SOVIETES - conselhos de camponeses, operários e soldados. Foram
fundamentais na Revolução Bolchevique de 1917. Os primeiros
surgiram em 1905, pouco após a derrota da Rússia na guerra contra o
Japão. A crise gerada pela derrota provocu o Ensaio Geral, o primeiro
movimento de contestação ao poder absoluto do czar. 2006 (47).

TRIBUNOS DA PLEBE - magistrados
encarregados da defesa dos interesses dos
plebeus na Roma Antiga. Os mais
famosos foram os irmãos Tibério e Caio Graco, que propuseram a
aplicação de uma reforma agrária para restaurar a classe dos pequenos
proprietários. Um foi assassinado, juntos com milhares de seguidores, e
outro foi levado ao suicídio. Suas propostas de redistribuição não se
efetivaram e suas idéias de subsidiar o trigo aos mais pobres foram
pervertidas. O Estado Romano adotou a política de “pão e circo”,
privando os mais pobres do direito de receber terras, que virou
privilégio das classes abastadas e dos soldados veteranos que deixavam
o exército. 1995 (39) e 2001 (33).

T

UNIFICAÇÃO ITALIANA - efetuada em
1870, por iniciativa do Reino do Piemonte,
região industrializada, localizada no norte.
Destaques: o primeiro-ministro Cavour e o
republicano Garibaldi, o mesmo que lutou na guerra
dos Farrapos e virou o herói de dois mundos. O Papa
não aceitou a perda de seus territórios (Estados
Papais). O Vaticano recebeu uma indenização com o
Tratado de Latrão (1929). 2006 (44).

U

VENTRE LIVRE - a primeira lei abolicionista (1871) previa
que o recém-nascido deveria trabalhar para o proprietário da
sua mãe até os 21 anos. A escravidão desapareceria a longo
prazo e sem abalar a economia. Também chamada de Lei Rio Branco.
1999 (43), 2001 (46) e 2003 (48).

V

VOTO DE CABRESTO - aquele obtido
sob coação física ou pressão econômica dos
Coronéis (latifundiários) sobre seus
dependentes (agregados, empregados).
Típico da República Velha (1889 a 1930),
quando não havia uma Justiça Eleitoral, a
fraude era norma e o voto era aberto. A criação do voto secreto (1934)
pretendia eliminar a interferência patronal.
1996 (55) e 2004 (48).

?

W

WEIMAR - a República de Weimar foi o apelido dado ao
governo liberal da Alemanha entre o final da Primeira Guerra
(1918) e o início da ditadura de Hitler (1933), o Terceiro Reich.
A crise mundial de 1929 e o desemprego favoreceram a ascensão do
nazismo. 2004 (46) e 2007 (16).

X

XENOFOBIZAÇÃO - entre as décadas de 1980 e 90 cresceu
um sentimento xenófobo na Europa, com o surgimento dos
skinheads, neonazistas e outros grupos de extrema-direita que
hostilizam imigrantes e acusam-nos de destruir a cultura européia,
tomar postos de trabalho e gerar desemprego. Grupos neonazistas e de
extrema direita: França (41), Espanha (37), Alemanha (34), Bélgica
(30), Grã-Bretanha (28), Rússia (18), Áustria (14), Holanda (13), etc.
1997 (66) e 2001 (56).

Y

YELTSIN - o presidente da Rússia, primeiro a ser eleito por
voto direto da população, foi um dos responsáveis por frustrar
o golpe de Estado de agosto de 1991 contra Gorbachev. O
golpe foi planejado pelos setores conservadores do Partido Comunista,
que acabou proibido de funcionar. Em dezembro do mesmo ano, a
URSS desapareceu e nasceu a CEI, a Comunidade dos Estados
Independentes. 1998 (66).
YOM KIPPUR - Guerra iniciada pelo Egito (Gaza e península do
Sinai) e Síria (Colinas de Golã), que tencionavam recuperar territórios
perdidos para Israel na Guerra dos Seis Dias (1967). O ataque ocorreu
num feriado religioso judaico, o dia do perdão, 1973. Nada foi
recuperado. No final do ano, a OPEP reduziu a produção e provocou o
choque do petróleo, o aumento espetacular dos preços. 1997 (68).
ZAPATA - importante líder camponês da Revolução
Mexicana de 1910. A reforma agrária idealizada por ele foi
efetuada no governo Cárdenas. Em 94, na região de Chiapas,
nasceu o Exército Zapatista de Libertação Nacional, movimento
indígena que pretendia recuperar terras perdidas nas décadas anteriores.
2003 (54) e 2005 (59).

Z

ZOLLVEREIN - eliminação das tarifas alfandegárias entre os Estados
da Confederação Germânica. Feita em 1834, foi um importante passo
em direção da unificação alemã (1870). 1999 (44).
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AGOSTO
40 provas resolvidas
BRINDES

UFRGS desde 1991 e outras universidades com curso de Medicina.

para quem visita o curso

MATRÍCULAS: a partir de 13 de junho de 2008.
DESCONTOS ESPECIAIS para quitação em junho ou julho.
INÍCIO: 11 de agosto (aulas gratuitas para conhecer o método) e
18 de agosto (início das atividades do cronograma).
CRONOGRAMA especificado no site (52 horas de aula).
ATRASADOS – Se você receber esse jornal depois do início das aulas e
quiser ingressar no curso, basta telefonar para se informar.

CONHEÇA O DOMINÓ

GRATUITAMENTE
Você pode participar de uma aula para conhecer o método.
É a aula experimental. É gratuita. Telefone para se informar.

GRUPOS DE 16 ALUNOS
MATERIAL DIDÁTICO - 40 provas e 4 livros elaborados pelo professor.
AVALIAÇÕES - Toda semana o grupo faz testes (de 20 até 80).
TELEFONES - (51):

33 12 69 23
99 04 4000

Endereço: Rua Fernandes Vieira, n.º 325, sala 304.
E-mail: dominohi@terra.com.br

Notas na UFRGS 2008

Site:

www.dominodehistoria.pro.br

Prova com 25 questões

Alunos
Daniela D.

Antes

Depois

7

18

Intensivo

Gabriela A.

8

16

Extensivo

É preciso conhecer História para cursar o Dominó ?

Rodrigo L.

9

16

Extensivo

Não. Veja as notas na tabela ao lado.

Paludo

9

20

Extensivo

A gente vê toda a matéria?

Ernesto

10

20

Intensivo

Fabien N.

11

18

Extensivo

Sim. No primeiro encontro você recebe um cronograma com todas as
aulas do ano. O cronograma é seguido rigorosamente.

Lisa W.

11

20

Extensivo

Julien M.

12

20

Intensivo

Beheregaray

13

20

Extensivo

21

Revisão
(1964
a 1985)

23

Extensivo

Roberta
M. MILITAR
15
REGIME
20
João Paulo

do Curso

PERGUNTAS:

Como funciona a aula?
Ela tem duas partes. Na primeira, os testes feitos em casa são
corrigidos. Todas as alternativas (A, B, C, D, E) são debatidas. A
segunda parte é a montagem do Dominó. O Dominó é um baralho
composto por ilustrações, pequenos textos e palavras-chave. Os
assuntos debatidos na correção se materializam em “peças” do baralho.
O professor expõe a matéria na correção dos testes e na montagem do
Dominó.

