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1- (Enem 2010) O artigo 402 do Código penal Brasileiro de 1890 dizia: Fazer nas ruas e praças públicas 

exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem: andar em 

correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou 

desordens. Pena: Prisão de dois a seis meses. (SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras no Rio 

de Janeiro: 1850-1890. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1994 - adaptado).  

O artigo do primeiro Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse 

contexto, tal regulamento expressava  

a) a manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana.  
b) a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do período republicano.  
c) o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um equilíbrio entre progresso e 
civilização.  
d) a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao 
passado de escravidão.  
e) o poder do regime escravista, que mantinha os negros como categoria social inferior, discriminada e 
segregada. 
 

2- (Enem 2010) Substitui-se então uma história crítica, profunda, por uma crônica de detalhes onde o 

patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a 

armar brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, 

a do Paraguai. (CHIAVENATTO, J. J. Genocídio americano: A Guerra do Paraguai. São Paulo: Brasiliense, 

1979 - adaptado).  

O imperialismo inglês, "destruindo o Paraguai, mantém o status o na América Meridional, impedindo a 

ascensão do seu único Estado economicamente livre". Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos 

fatos e não tem provas documentais. Contudo essa teoria tem alguma repercussão. (DORATIOTO. F. 

Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: Cia. das Letras, 2002 - adaptado).  

Uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas estão refletindo sobre  

a) a carência de fontes para a pesquisa sobre os reais motivos dessa Guerra.  
b) o caráter positivista das diferentes versões sobre essa Guerra.  
c) o resultado das intervenções britânicas nos cenários de batalha.  
d) a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa Guerra.  
e) o nível de crueldade das ações do exército brasileiro e argentino durante o conflito. 
  

3- (Enem cancelado 2009) Um aspecto importante derivado da natureza histórica da cidadania é que esta 

se desenvolveu dentro do fenômeno, também histórico, a que se denomina Estado-nação. Nessa 

perspectiva, a construção da cidadania na modernidade tem a ver com a relação das pessoas com o Estado 

e com a nação. (CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. In: Civilização Brasileira. Rio de 

Janeiro: 2004 - adaptado).  

Considerando-se a reflexão acima, um exemplo relacionado a essa perspectiva de construção da cidadania 

é encontrado  



a) em D. Pedro I, que concedeu amplos direitos sociais aos trabalhadores, posteriormente ampliados por 

Getúlio Vargas com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

b) na Independência, que abriu caminho para a democracia e a liberdade, ampliando o direito político de 

votar aos cidadãos brasileiros, inclusive às mulheres.  

c) no fato de os direitos civis terem sido prejudicados pela Constituição de 1988, que desprezou os grandes 

avanços que, nessa área, havia estabelecido a Constituição anterior.  

d) no Código de Defesa do Consumidor, ao pretender reforçar uma tendência que se anunciava na área 

dos direitos civis desde a primeira constituição republicana.  

e) na Constituição de 1988, que, pela primeira vez na história do país, definiu o racismo como crime 

inafiançável e imprescritível, alargando o alcance dos direitos civis. 

 

4- (Enem 2009) A definição de eleitor foi tema de artigos nas Constituições brasileiras de 1891 e de 1934. 

Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891: Art. 70. São eleitores os cidadãos 

maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.  

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, por sua vez, estabelece que: Art. 180. 

São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei.  

Ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que  

a) a Constituição de 1934 avançou ao reduzir a idade mínima para votar.  
b) a Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, referia-se também às mulheres.  
c) os textos de ambas as Cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor.  
d) o texto da carta de 1891 já permitia o voto feminino.  
e) a Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. 
 

5- (Enem 2013) Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-

Hilaire, e sob o disfarce do que se chamou “a política dos governadores”. Em círculos concêntricos esse 

sistema vem cumular no próprio poder central que é o sol do nosso sistema. (PRADO, P. Retrato do Brasil. 

Rio de Janeiro: José Olympio, 1972.)  

A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 

três primeiras décadas do século XX e fortaleceu o(a)  

a) poder militar, enquanto fiador da ordem econômica.  
b) presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder dos coronéis.  
c) domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa.  
d) intervenção nos estados, autorizada pelas normas constitucionais.  
e) isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais. 
 
6- (Enem 2011) É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da República no Brasil que não cite a 

afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que “o povo assistiu àquilo bestializado”. 

Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma 

republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 

1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. (MELLO, M. T. C. A república consentida: 

cultura democrática e científica no final do Império. Rio de Janeiro: FGV, 2007 - adaptado).  

O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a Proclamação da República no 

Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução 

de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira 

de  



a) valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas.  
b) resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à Monarquia.  
c) criticar a política educacional adotada durante a República Velha.  
d) legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder.  
e) destacar a ampla participação popular obtida no processo da Proclamação. 
 

7- (Enem 2011) A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira 

década do século XX, que integraram a Revolta da Vacina. Considerando o contexto político-social da 

época, essa revolta revela  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- (Enem 2011) Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais, nem 

revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão 

na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o “coronel” e pelo “coronel”. Aí estão os votos de 

cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. (LEAL, V. N. Coronelismo, 

enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1978 - adaptado).  

O coronelismo, fenômeno político da Primeira República (1889-1930), tinha como uma de suas principais 

características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta 

prática estava vinculada a uma estrutura social  

 

a) igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda.  

b) estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes.  

c) tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica.  

d) ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia.  

e) agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. 

 

9- (Enem 2011) Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira 

dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, 

mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra 

das duas frações. Com o tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final. (FAUSTO, B. História 

do Brasil. São Paulo: EdUSP, 2004 - adaptado).  

A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância 

de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e 

cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes 

graus de envolvimento no comércio exterior. (TOPIK, S. A presença do estado na economia política do 

Brasil de 1889 a 1930. Rio de Janeiro: Record, 1989 - adaptado).  

 

a) a insatisfação da população com os benefícios de 

uma modernização urbana autoritária.  

b) a consciência da população pobre sobre a 

necessidade de vacinação para a erradicação das 

epidemias.  

c) a garantia do processo democrático instaurado 

com a República, através da defesa da liberdade de 

expressão da população.  

d) o planejamento do governo republicano na área 

de saúde, que abrangia a população em geral.  

e) o apoio ao governo republicano pela atitude de 

vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. 



 

Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a 

expressão Política do Café com Leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva a sua 

utilização:  

a) A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à 

presidência, sem necessidade de alianças.  

b) As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito de aliança 

entre estados para este período.  

c) As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e 

paulistas.  

d) A centralização do poder no executivo federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as 

oligarquias.  

e) A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses das 

oligarquias. 

 

10- (Enem cancelado 2009) João de Deus levanta-se indignado. Vai até a janela e fica olhando para fora. Ali 

na frente está a Panificadora Italiana, de Gamba & Filho. Ontem era uma casinhola de porta e janela, com 

um letreiro torto e errado: “Padaria Nápole”. Hoje é uma fábrica... João de Deus olha e recorda... Quando 

Vittorio Gamba chegou da Itália com uma trouxa de roupa, a mulher e um filho pequeno, os Albuquerques 

eram donos de quase todas as casas do quarteirão. [...] O tempo passou. Os negócios pioraram. A herança 

não era o que se esperava. Com o correr dos anos os herdeiros foram hipotecando as casas. Venciam-se as 

hipotecas, não havia dinheiro para resgatá-las: as propriedades, então, iam passando para as mãos dos 

Gambas, que prosperavam. (VERÍSSIMO, É. Música ao longe. Porto Alegre: Globo, 1974 - adaptado).  

 

O texto foi escrito no início da década de 1930 e revela, por meio das recordações do personagem, 

características sócio-históricas desse período, as quais remetem  

a) à ascensão de uma burguesia de origem italiana.  

b) ao início da imigração italiana e alemã, no Brasil, a partir da segunda metade do século.  

c) ao modo como os imigrantes italianos impuseram, no Brasil, seus costumes e hábitos.  

d) à luta dos imigrantes italianos pela posse da terra e pela busca de interação com o povo brasileiro.  

e) às condições socioeconômicas favoráveis encontradas pelos imigrantes italianos no início do século. 

 

11- (Enem 2ª aplicação 2010) Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência. De todo 

modo, uma guerra contra dois gigantes estava fadada a ser um teste debilitante e severo para uma 

economia de base tão estreita. Lopez precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer 

rapidamente, provavelmente não venceria nunca. (LYNCH, J. “As Repúblicas do Prata: da Independência à 

Guerra do Paraguai”. Leslie (Org.). História da América Latina: da independência até 1870, v. III. São Paulo: 

EDUSP, 2004.)  

 

A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil, pois  

a) representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem.  

b) confirmou a conquista da hegemonia brasileira sobre a Bacia Platina.  

c) concretizou a emancipação dos escravos negros.  

d) incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico.  

e) solucionou a crise financeira, em razão das indenizações recebidas. 

 

12- (Enem 2ª aplicação 2010) A solução militar da crise política gerada pela sucessão do presidente 

Washington Luís em 1929-1930 provoca profunda ruptura institucional no país. Deposto o presidente, o 

Governo Provisório (1930-1934) precisa administrar as diferenças entre as correntes políticas integrantes 



da composição vitoriosa, herdeira da Aliança Liberal. (LEMOS, R. A revolução constitucionalista de 1932. 

SILVA, R. M.; CACHAPUZ, P. B.; LAMARÃO, S. (Org). Getúlio Vargas e seu tempo. Rio de Janeiro: BNDES.) 

 

No contexto histórico da crise da Primeira República, verifica-se uma divisão no movimento tenentista. A 

atuação dos integrantes do movimento liderados por Juarez Távora, os chamados “liberais” nos anos 1930, 

deve ser entendida como  

a) a aliança com os cafeicultores paulistas em defesa de novas eleições.  

b) o retorno aos quartéis diante da desilusão política com a “Revolução de 30”.  

c) o compromisso político-institucional com o governo provisório de Vargas.  

d) a adesão ao socialismo, reforçada pelo exemplo do ex-tenente Luis Carlos Prestes.  

e) o apoio ao governo provisório em defesa da descentralização do poder político 

 

13- (Enem 2010) A serraria construía ramais ferroviários que adentravam as grandes matas, onde grandes 

locomotivas com guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 metros arrastavam, para as 

composições de trem, as toras que jaziam abatidas por equipes de trabalhadores que anteriormente 

passavam pelo local. Quando o guindaste arrastava as grandes toras em direção à composição de trem, os 

ervais nativos que existiam em meio às matas eram destruídos por este deslocamento. (MACHADO P. P. 

Lideranças do Contestado. Campinas: Unicamp. 2004 - adaptado).  

No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região do meio-oeste de 

Santa Catarina – ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esse 

processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos, encontrava-se  

 

a) a absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria, resultando em um processo de 

êxodo rural.  

b) o desemprego gerado pela introdução das novas máquinas, que diminuíam a necessidade de mão de 

obra.  

c) a desorganização da economia tradicional, que sustentava os posseiros e os trabalhadores rurais da 

região.  

d) a diminuição do poder dos grandes coronéis da região, que passavam disputar o poder político com os 

novos agentes.  

e) o crescimento dos conflitos entre os operários empregados nesses empreendimentos e os seus 

proprietários, ligados ao capital internacional.  

 

14- (Enem 2010) I – Para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-

se com o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria 

ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico religioso, como mártir, integrador, 

portador da imagem do povo inteiro. (CARVALHO, J. M. C. A formação das almas: O imaginário da 

Republica no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.)  

II – Ei-lo, o gigante da praça, / O Cristo da multidão! É Tiradentes quem passa / Deixem passar o Titão. 

(ALVES, C. Gonzaga ou a revolução de Minas. In: CARVALHO. J. M. C. A formação das almas: O imaginário 

da Republica no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.)  

 

A 1ª República brasileira, nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heroica capaz de congregar 

diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado 

figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do inconfidente em herói nacional 

evidencia que o esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado  

 

a) ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência, evidenciado nas ideias e na atuação de 

Tiradentes.  



b) à identificação da Conjuração Mineira como o movimento precursor do positivismo brasileiro.  

c) ao fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares, que 

precisava de legitimação.  

d) à semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria, a um povo católico como o brasileiro, 

uma fácil identificação.  

e) ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liderado movimentos separatistas no Nordeste e no Sul 

do país. 

 

15- (Enem 2ª aplicação 2010) O mestre-sala dos mares Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão 

do mar reapareceu Na figura de um bravo marinheiro A quem a história não esqueceu Conhecido como o 

almirante negro Tinha a dignidade de um mestre-sala E ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas Foi 

saudado no porto pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Rubras cascatas 

jorravam nas costas dos negros pelas pontas das chibatas... (BLANC, A.; BOSCO, J. O mestre-sala dos mares. 

Disponível em: www.usinadeletras.com.br. Acesso em: 19 jan. 2009.)  

Na história brasileira, a chamada Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, e descrita na música, foi  

a) a rebelião de escravos contra os castigos físicos, ocorrida na Bahia, em 1848, e repetida no Rio de 

Janeiro.  

b) a revolta, no porto de Salvador, em 1860, de marinheiros dos navios que faziam o tráfico negreiro.  

c) o protesto, ocorrido no Exército, em 1865, contra o castigo de chibatadas em soldados desertores na 

Guerra do Paraguai.  

d) a rebelião dos marinheiros, negros e mulatos, em 1910, contra os castigos e as condições de trabalho na 

Marinha de Guerra.  

e) o protesto popular contra o aumento do custo de vida no Rio de Janeiro, em 1917, dissolvido, a 

chibatadas, pela polícia. 

 

16- (Enem 2010) As secas e o apelo econômico da borracha — produto que no final do século XIX 

alcançava preços altos nos mercados internacionais — motivaram a movimentação de massas humanas 

oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à 

Bolívia, embora a maioria da sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Para 

reagir à presença de brasileiros, o governo de La Paz negociou o arrendamento da região a uma entidade 

internacional, o Bolivian Syndicate, iniciando violentas disputas dos dois lados da fronteira. O conflito só 

terminou em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil comprou o território por 2 

milhões de libras esterlinas. (Disponível em: www.mre.gov.br. Acesso em: 03 nov. 2008 - adaptado)  

 

Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território 

nacional brasileiro  

a) pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil pela sua anexação.  

b) por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos emigrantes brasileiros na região.  

c) devido à crescente emigração de brasileiros que exploravam os seringais.  

d) em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região.  

e) pela indenização que os emigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. 51.  

 

17- (Enem 2ª aplicação 2010) Para os amigos pão, para os inimigos pau; aos amigos se faz justiça, aos 

inimigos aplica-se a lei. (LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa Omega.)  

Esse discurso, típico do contexto histórico da República Velha e usado por chefes políticos, expressa uma 

realidade caracterizada  

 

a) pela força política dos burocratas do nascente Estado republicano, que utilizavam de suas prerrogativas 

para controlar e dominar o poder nos municípios.  



b) pelo controle político dos proprietários no interior do país, que buscavam, por meio dos seus currais 

eleitorais, enfraquecer a nascente burguesia brasileira.  

c) pelo mandonismo das oligarquias no interior do Brasil, que utilizavam diferentes mecanismos 

assistencialistas e de favorecimento para garantir o controle dos votos.  

d) pelo domínio político de grupos ligados às velhas instituições monárquicas e que não encontraram 

espaço de ascensão política na nascente república.  

e) pela aliança política firmada entre as oligarquias do Norte e Nordeste do Brasil, que garantiria uma 

alternância no poder federal de presidentes originários dessas regiões.  

 

18- (Enem 2010) As ruínas do povoado de Canudos, no sertão norte da Bahia, além de significativas para a 

identidade cultural, dessa região, são úteis às investigações sobre a Guerra de Canudos e o modo de vida 

dos antigos revoltosos. Essas ruínas foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo Iphan 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) porque reúnem um conjunto de  

a) objetos arqueológicos e paisagísticos.  

b) acervos museológicos e bibliográficos.  

c) núcleos urbanos e etnográficos.  

d) práticas e representações de uma sociedade.  

e) expressões e técnicas de uma sociedade extinta. 

 

19- (Enem cancelado 2009) A figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República, 

principalmente nas regiões do interior do Brasil. Normalmente, tratava-se de grandes fazendeiros que 

utilizavam seu poder para formar uma rede de clientes políticos e garantir resultados de eleições. Era 

usado o voto de cabresto, por meio do qual o coronel obrigava os eleitores de seu “curral eleitoral” a 

votarem nos candidatos apoiados por ele. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e 

fiscalizados por capangas, para que votassem de acordo com os interesses do coronel. Mas recorria-se 

também a outras estratégias, como compra de votos, eleitores-fantasma, troca de favores, fraudes na 

apuração dos escrutínios e violência. (Disponível em: http://www.historiadobrasil.net/ republica. Acesso 

em: 12 dez. 2008 - adaptado).  

 

Com relação ao processo democrático do período registrado no texto, é possível afirmar que  

a) o coronel se servia de todo tipo de recursos para atingir seus objetivos políticos.  

b) o eleitor não podia eleger o presidente da República.  

c) o coronel aprimorou o processo democrático ao instituir o voto secreto.  

d) o eleitor era soberano em sua relação com o coronel.  

e) os coronéis tinham influência maior nos centros urbanos. 

 

20- (Enem cancelado 2009) Houve momentos de profunda crise na história mundial contemporânea que 

representaram, para o Brasil, oportunidades de transformação no campo econômico. A Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) e a quebra da Bolsa de Nova Iorque (1929), por exemplo, levaram o Brasil a modificar 

suas estratégias produtivas e a contornar as dificuldades de importação de produtos que demandava dos 

países industrializados. Nas três primeiras décadas do século XX, o Brasil  

a) impediu a entrada de capital estrangeiro, de modo a garantir a primazia da indústria nacional.  

b) priorizou o ensino técnico, no intuito de qualificar a mão de obra nacional direcionada à indústria.  

c) experimentou grandes transformações tecnológicas na indústria e mudanças compatíveis na legislação 

trabalhista.  

d) aproveitou a conjuntura de crise para fomentar a industrialização pelo país, diminuindo as 

desigualdades regionais.  

e) direcionou parte do capital gerado pela cafeicultura para a industrialização, aproveitando a recessão 

europeia e norte-americana.  


