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1. O interior do país foi então percorrido por viagens científicas do Instituto Oswaldo 
Cruz, que levaram a saúde do litoral ao encontro dos sertões brasileiros. Entre 1907 e 
1913, regiões do interior paulista, de Minas, da Bahia, os vales do São Francisco e do 
Tocantins, alcançando até a Amazônia, entraram na rota de tais expedições higienistas. 
As “patologias do Brasil” pareciam atingir a todos, mas os grandes alvos – além dos 
sertanejos, caipiras e populações do interior – foram os ex-escravos, os habitantes 
pobres das cidades, os moradores dos cortiços e favelas, os imigrantes, trabalhadores e 
camponeses. (Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling. Brasil: uma biografia, 2015. Adaptado.) 
Esses projetos médicos do início da República brasileira 
a) confirmavam a marginalização das massas rurais e urbanas, alijadas do poder e sujeitas a 
precárias condições de vida. 
b) relacionavam-se ao humanitarismo de cientistas estrangeiros, precursores de ações 
sanitárias eficazes no combate às epidemias.  
c) atendiam aos interesses das oligarquias agrárias e dos empresários urbanos, preocupados 
com a ampliação do eleitorado. 
d) fundamentavam-se no método científico em voga no mundo dito civilizado, que procurava 
integrar sertão e litoral. 
e) combatiam as teorias baseadas na eugenia e no darwinismo social, uma vez que pretendiam 
assimilar a população mestiça. 
 
2. "O Estado sou eu", frase atribuída ao rei francês Luís 
XIV, traduzia o grau de centralização de poderes típica 
dos Estados absolutistas europeus. Tal forma de 
organização política destacava a figura do monarca como 
bem caracteriza a imagem acima. Assinale a alternativa 
correta que expressa o papel da monarquia absolutista. 
a) O regente, ao aparecer publicamente com trajes 

suntuosos, exprimia a união entre o poder temporal e o 
espiritual, apoiado publicamente pelo Papa em cada 
aparição pública.  

b) O monarca, ao se utilizar da pompa e da suntuosidade, 
sintetizava os anseios da própria nação e dos diversos 
grupos religiosos existentes no território francês.  

c) A exposição pública da figura do monarca enfraquecia a 
nobreza e as tradições aristocráticas, ao mesmo tempo 
em que fortalecia os interesses burgueses.  

d) O rei, ao simbolizar o próprio Estado francês, consegue 
articular o anseio do grupo mercantil em ascensão, articulando-os com os interesses da 
nobreza nacional.  

e) Eliminar as revoltas camponesas francesas, recorrendo ao luxo e majestade configurados 
na imagem do monarca, garantia estabilidade a nação.  

 
3. O cenário político contemporâneo mais do que nunca evidencia a necessidade de se 
retornar ao grande clássico da política – O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Essa obra, 
escrita no início do século XVI, teve como motivação principal discutir as articulações 
políticas necessárias para levar a cabo o projeto de unificação da Península Itálica, que 
não se concretizou nesse período. Na obra, o autor 
a) defende a quebra do decoro parlamentar como expediente normal da política. 



  

b) advoga que o político deve descumprir sempre suas promessas, seja qual for a situação. 
c) afirma que a sociedade e os homens são bons e o Estado e os políticos são maus. 
d) ressalta a importância do estabelecimento do Estado real, capaz de impor a ordem. 
e) condena a democracia, como modelo político, e sugere a substituição pela autocracia. 
 
4. “No final do século XVIII, o conteúdo histórico das revoltas de escravos mudou 
radicalmente de configuração, deixando de lado as tentativas de assegurar a liberdade, 
para chegar a eliminar a escravidão como sistema social”. GENOVESE, Eugene. Da rebelião à 

revolução. São Paulo, Global, 1983, p. 26) 
Assinale a alternativa que identifica o marco do processo revolucionário para a 
libertação dos escravos nas Américas. 
a) A consciência política antiescravista da Inglaterra, que pressionou o Brasil, recém-
independente, ao proibir o tráfico negreiro em 1831. 
b) Os quilombos existentes na capitania de Pernambuco, na América Portuguesa, em especial 
o de Palmares, apenas desmantelado por volta de 1710. 
c) A guerra de secessão nos Estados Unidos, entre os anos de 1861 a 1865, que opôs os 
estados sulistas e os do Norte, ambos adeptos da abolição. 
d) A luta pela independência do Haiti entre os anos de 1791 a 1804, que culminou com a 
libertação dos escravos dessa ex-colônia francesa. 
e) A independência cubana foi um processo pacífico estabelecido pelo voto popular através de 
plebiscito. 
 
5. Artigo 6 - A lei é a expressão da vontade geral; todos os cidadãos têm o direito de 
concorrer, pessoalmente ou por seus representantes, à sua formação; ela deve ser a 
mesma para todos, seja protegendo, seja punindo. Todos os cidadãos, sendo iguais a 
seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos 
públicos, segundo sua capacidade e sem outras distinções que as de suas virtudes e de 
seus talentos." (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 26 de agosto de 1789.) 

 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi redigida durante a Revolução 
Francesa e estava relacionada aos ideais: 
a) socialistas.  
b) neoliberalistas.  
c) comunistas.  
d) iluministas.  
e) anarquistas.  
 
6. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. 
Pois bem: foi no século XVIII — em 1789, precisamente — que uma Assembleia 
Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão. Essa Declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, 
por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades: o 
iluminismo. FORTES. L R. S. O Iluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 1981 (adaptado). 

Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de 
pensamento que tem como uma de suas bases a 
a) modernização da educação escolar. 
b) atualização da disciplina moral cristã. 
c) divulgação de costumes aristocráticos. 
d) socialização do conhecimento científico. 
e) universalização do princípio da igualdade civil. 
 
7. “A palavra fascismo tem origem no fascio italiano, literalmente, um feixe ou maço [que 
centraliza elementos dispersos em prol de uma unidade diretiva]. Oficialmente, o 
fascismo nasceu em Milão, em um domingo, 23 de março de 1919. Em 5 de abril de 1919, 



  

pouco depois da reunião inaugural do fascismo [...] um grupo de amigos de Mussolini 
[...] invadiram o escritório do jornal socialista Avanti, em Milão [...] Eles destruíram todo 
o equipamento. Quatro pessoas foram mortas, inclusive um soldado, e trinta e nove 
ficaram feridas. O fascismo italiano, desse modo, irrompeu na história por meio de um 
ato de violência contra não apenas o socialismo como também contra a legalidade 
burguesa, em nome de um pretenso bem nacional maior [...] Quando os partidos 
fascistas chegaram ao poder, entretanto, eles nada fizeram para cumprir essas ameaças 
anticapitalistas [...] Suas denúncias contra a burguesia, contudo, referiam-se a ser débil 
e individualista demais para fortalecer a nação, e não a roubar a classe trabalhadora do 
valor agregado por seu trabalho [...] Para os fascistas, o capitalismo falho do período 
entreguerras não necessitava ser reordenado em seus fundamentos. Suas mazelas 
poderiam ser curadas pela simples aplicação de vontade política para a criação de pleno 
emprego e produtividade. Uma vez no poder, os regimes fascistas confiscaram 
propriedade apenas de seus opositores políticos, dos estrangeiros e dos judeus. 
Nenhum deles alterou a hierarquia social [...] É difícil situar o fascismo no tão familiar 
mapa político de direita-esquerda”. (PAXTON, Robert. A anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007). 

Adaptado.  

A partir do texto acima, o fascismo: 
a) Foi um movimento político restrito à Itália, que se valeu de ações hostis para se contrapor à 
esquerda socialista e, de modo geral, aos capitalistas;  
b) Se valeu da ideia de que o todo, expresso em benefício da nação, deve prevalecer e se 
sobrepor aos supostos interesses particulares; 
c) Criticava o capitalismo, uma vez que este explorava a mão de obra dos trabalhadores, 
gerando a injusta mais valia;  
d) Buscava unir socialistas (esquerda) e capitalistas (direita) em prol de um bem nacional 
maior;  
e) Não pode ser classificado como de esquerda ou de direita, porque seus adeptos se valiam 
de ações violentas e autoritárias.  
 
8. No imaginário dos brasileiros, 
tão célebre quanto o grito de dom 
Pedro, às margens do Rio 
Ipiranga, é o quadro pintado por 
Pedro Américo por legitimar 
aquele momento decisivo, em 
que o Brasil se separava 
oficialmente de Portugal. Nele, 
como se pode observar, na 
reprodução abaixo, nosso 
primeiro imperador ergue a 
espada num gesto de desafio, 
que conta com o apoio resoluto 
dos civis que o seguem e das 
tropas reunidas ao seu lado. 
Considerando a imagem acima 
sobre os acontecimentos que 
marcaram a independência do 
Brasil, é correto afirmar que 
a) o movimento de independência de 1822 foi o resultado de uma forte reação das camadas 
sociais mais pobres, trabalhadores livres e escravos, às pretensões e tentativas das Cortes de 
Lisboa de restabelecer o pacto colonial. 



  

b) a Revolução Constitucional Liberal do Porto está vinculada aos conflitos sociais liderados 
pela burguesia industrial portuguesa que entrou em crise com a concorrência das mercadorias 
produzidas na Colônia, no início do século XIX. 
c) o quadro de Pedro Américo é considerado uma representação fiel e real de todos os setores 
que almejavam e lutaram pela independência do Brasil, após a longa e sangrenta guerra civil 
contra os comerciantes portugueses, liderada por dom Pedro. 
d) na primeira década do século XIX, o reino de Portugal foi palco da revolução Liberal do 
Porto. Os revolucionários lusitanos convocaram as Cortes Gerais e entre suas deliberações, 
propuseram o retorno do imperador dom Pedro I a Portugal. 
e) o quadro de Pedro Américo é uma representação elaborada posteriormente à independência 
que enaltece o suposto ato heroico de dom Pedro I. 
 
9. No ano de 2013, quase cento e oitenta anos depois de falecido, o Imperador D. Pedro I 
voltou a ser notícia. Seus restos mortais foram alvo de uma detalhada exumação que 
revelou mais informações a respeito de suas condições de saúde e circunstâncias de 
sua morte. Trasladado para o Brasil em 1972, por ocasião das comemorações do 
sesquicentenário da independência, esta foi a primeira vez em que o cadáver do primeiro 
imperador brasileiro foi alvo de análise mediante o emprego de alta tecnologia. 
A partir das informações presentes no enunciado e considerando as circunstâncias da 
morte, bem como a transferência dos restos mortais de D. Pedro I para o Brasil, assinale 
a alternativa correta. 
a) A proclamação da República em Portugal, ocorrida em 1971, teve como consequência o 
desprezo ao passado monárquico do país, o que levou ao envio dos restos mortais de D. Pedro 
I para o Brasil. 
b) Ao renunciar ao trono brasileiro em favor de seu filho, D. Pedro I acabou voltando a Portugal 
para combater seu irmão D. Miguel, que tomara o trono real, morrendo logo após derrotá-lo, foi 
enterrado por lá, repousando em solo português até as comemorações dos cento e cinquenta 
anos da independência brasileira. 
c) O desprezo de D. Pedro II durou por toda a vida, fato que fez com que se mantivessem 
afastados do Brasil os restos mortais de seu pai (morto na miséria), prática que perdurou 
durante a República instalada em 1889, tendo sido relembrado apenas quando os militares 
assumiram o poder em 1964, repatriando-o como forma de homenagem. 
d) Considerado traidor da Coroa portuguesa, ao pisar naquele país em 1831, D. Pedro I foi 
preso, julgado, condenado e degredado para uma colônia africana aonde veio a falecer e seu 
cadáver acabou enterrado em lugar incerto, o mesmo sendo considerado perdido até 1972, 
quando então foi mandado de volta para o Brasil. 
e) Em virtude de não ter reconhecido a independência brasileira, Portugal manteve a guarda 
dos restos mortais do primeiro imperador como forma de afrontar sua ex-colônia, conduta 
adotada até 1972, ano em que formalmente aceitou a separação do Brasil. 
 
10. O quadro ao lado, Abolição da 
Escravatura, de Victor Meirelles, retrata o 
momento de assinatura da lei que 
extinguiu o trabalho escravo no Brasil, 
em 13 de maio de 1888. A respeito do 
tema, é possível afirmar que a Lei Áurea 
 
a) foi assinada em razão do grande aumento 
do número de escravos negros no Brasil 
após a segunda metade do século XIX, fator 
que levou à queda do preço para compra de 
escravos, tornando o negócio pouco 
lucrativo. 



  

b) foi assinada em razão da forte pressão dos abolicionistas, sendo o Brasil o primeiro país do 
continente americano a abolir a escravidão. 
c) aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, porém ainda existem situações de trabalho 
análogo ao de escravo tanto no meio rural quanto em centros urbanos. Segundo o Ministério 
Público do Trabalho, desde 2002, mais de 2.000 (duas mil) pessoas são resgatadas dessas 
condições no país a cada ano. 
d) aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, porém ainda existem situações de trabalho 
análogo ao de escravo apenas em meio rural, com ameaças de morte, castigos físicos, 
jornadas exaustivas, dívidas que impedem a liberdade de locomoção dos trabalhadores, entre 
outras condições precárias. 
e) determinou o fim do tráfico de escravos para o Brasil, favorecendo o trabalho assalariado e 
entrada de imigrantes europeus no século seguinte. 
 
11. Observe o mapa. 
As rebeliões mostradas no mapa 
a) levaram o imperador D. Pedro I a 

impor o Poder Moderador.  
b) criaram uma instabilidade 

responsável pela crise do 
parlamentarismo.  

c) impediram a política de 
recolonização das Cortes 
portuguesas.  

d) colocaram em risco a unidade 
político-territorial do Império 
brasileiro.  

e) foram lideradas pela camada 
popular, que conquistou o poder.  

 

12. A análise da charge e os 
conhecimentos sobre a organização 
política brasileira, ao longo da 
história do Brasil, permitem afirmar: 
a) A presença da Corte portuguesa no 

país dificultou a liberdade 
comercial, a instalação de indústrias 
e a manutenção do latifúndio.  

b) O governo de D. Pedro I, ao fechar 
o parlamento e extinguir o sistema 
eleitoral, estabeleceu o equilíbrio 
político preconizado pela 
Confederação do Equador.  

c) O parlamentarismo, estabelecido no 
país no Segundo Reinado, esteve 
sob o controle do Poder Moderador e beneficiou a aristocracia rural, ao manter o voto 
censitário e a vitalicidade do Senado.  

d) A redemocratização do país, pós-ditadura Vargas, contribuiu para o fortalecimento dos 
movimentos populares, que controlaram a política durante a vigência do populismo.  

e) O parlamentarismo implantado durante o governo João Goulart assegurou ao Executivo 
poderes excepcionais, permitindo-lhe atuar como um autocrata.  

 
(Francisco de Assis Silva. História do Brasil, 2000.) 

 
Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiab/ 

parlamentarismoas- avessas.htm>. Acesso em: 22 ago. 2011. 



  

13. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas 
talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do 
presente. Marc Bloch. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 65. 

Assinale a alternativa que contém a definição de história mais coerente com a citação do 
historiador Marc Bloch. 
a) A História é a ciência que resgata o passado para explicar o presente e fazer previsões 
sobre o futuro. 
b) A História é uma ciência que visa promover o entretenimento dos expectadores do presente 
e um conhecimento inútil sobre o passado.  
c) A História é, tal como a literatura, uma narrativa sobre o passado determinada pela 
imaginação do historiador.  
d) A História é a ciência que se refugia no passado para não compreender as questões do 
presente.  
 e) A História é uma ciência que formula questões sobre o passado a partir de inquietações e 
experiências vividas no presente.  
 

14. O Estado Absoluto da Idade Moderna apresentou um caráter ambíguo, refletindo o 
sentido de transição do período. De um lado, foi um “Estado feudal transformado” com a 
burocracia administrativa, formada em grande parte pelos senhores feudais, que 
mantinham valores e privilégios seculares; de outro, um dinâmico agente mercantil, 
unificando mercados, eliminando barreiras internas que entravavam o comércio, 
uniformizando moedas, pesos e leis, além de empreender conquistas de novos 
mercados. Entretanto, nascido da aliança do rei com a burguesia na Baixa Idade Média, 
da necessidade socioeconômica e da política da época, acabou se tornando parasitário e 
aristocrático, necessitando cada vez mais de uma crescente tributação. Em fins da Idade 
Moderna, o poderio e o esplendor dos reis absolutistas opunham-se ao empreendimento 
burguês, à lucratividade e à capitalização em curso, levando ao processo das revoluções 
burguesas que, ao derrubar os monarcas absolutistas, inaugurariam o mundo 
contemporâneo. 
Com base no exposto, assinale a alternativa que caracteriza o Estado Absolutista em 
suas instituições políticas e econômicas. 
a) Liberalismo econômico: permitia a ascensão política da burguesia.  
b) Absolutismo esclarecido: gradual retirada do Estado da arena econômica.  
c) Economia social de mercado: economia liberal com limitações do Estado, visando melhor 
distribuição de renda e oferta de oportunidades para as classes menos privilegiadas.  
d) Absolutismo liberal: iniciativa privada na economia e o Estado apenas aplica a justiça e 
conduz a política externa.  
e) Absolutismo monárquico: forte intervenção do Estado na economia.  
 

15. O rompimento da barragem da Samarco Mineração no distrito de Bento Rodrigues, 
em Mariana, Minas Gerais, no dia 05 de novembro de 2015, retomou o debate sobre a 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Sobre essa medida do Governo Federal, 
assinale a alternativa correta. 
a) A privatização da Vale do Rio Doce foi encabeçada pelo governo de Fernando Collor de 
Mello, que tinha uma postura política vinculada ao neoliberalismo mundial.  
 b) A privatização da Vale do Rio Doce, no governo de Fernando Henrique Cardoso, e teve 
como principal objetivo atrair o capital produtivo internacional.  
c) A privatização da Vale do Rio Doce foi negociada no governo do Itamar Franco, como 
medida de combate à inflação, que alcançou o percentual de 1764 no ano de 1989.  
d) A privatização da Vale do Rio Doce foi encabeçada pelo governo de Fernando Henrique 
Cardoso e foi uma medida consensual do ponto de vista político, uma vez que nenhum partido 
se opôs à ação.  
e) A privatização da Vale do Rio Doce foi feita durante o primeiro governo Lula e teve como 
principal objetivo atrair o capital especulativo internacional.  



  

16. A charge a seguir simboliza o “voto por cabresto”, recorrentemente empregado na 
Primeira República e analisado a 
partir dos rearranjos políticos que 
lhe conferiam poder. 

 
Nesse contexto eleitoral, a ação de 
votar, de acordo com a Constituição 
de 1891, era 
a) reservada às eleitoras. 
b) restrita aos coronéis. 
c) privativa dos eleitores mais ricos. 
d) exclusiva dos alfabetizados. 
e) inclusão social em defesa dos 
animais. 
 
17. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a ação 
do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda 
contra os que foram considerados os inimigos internos da 
nação germânica. O cartaz abaixo é um exemplo dessa 
política. 
Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz é: 
a) antissemitismo    
b) anticapitalismo    
c) anticomunismo    
d) antiamericanismo    
e) antimperialismo 
 
18. Entre as décadas de 1930 e 1940, o Brasil teve três 
constituições vigentes. Assinale a alternativa que 
caracteriza corretamente as Constituições brasileiras de 
1937 e 1946. 
a) a “Polaca”, Constituição outorgada por Getúlio Vargas em 
1937, era autoritária e centralista, garantia a intervenção estatal na economia e oficializava a 
organização sindical em moldes corporativos; a Constituição de 1946, promulgada pelo 
governo de Eurico Gaspar Dutra, manteve o corporativismo sindical, restabeleceu o equilíbrio 
entre os poderes, permitiu a livre organização de partidos nacionais.  
b) a Constituição de 1937, a segunda da República, reforçou a tripartição de poderes e 
determinou os contornos da cidadania, indicando como eleitores os homens maiores de vinte e 
um anos e proprietários; a Constituição de 1946, chamada “Constituição Cidadã”, estabeleceu 
o direito ao voto para os analfabetos, o voto facultativo para os jovens de 16 a 18 anos e o 
pluripartidarismo.  
 c) a Constituição de 1937 incorporou os Atos Institucionais autoritários de Vargas que 
reforçavam os poderes executivo e judiciário, reforçou o controle do Estado sobre a economia, 
os partidos políticos e os sindicatos; a Constituição de 1946 manteve o controle e os 
investimentos estatais na economia, o centralismo e o autoritarismo.  
d) a Constituição promulgada pelo governo Getúlio Vargas em 1937 garantiu o funcionamento 
do pluripartidarismo e o equilíbrio entre os poderes republicanos, vinculando o sindicalismo ao 
Estado; em 1946, a Constituição outorgada pelo presidente Dutra inseriu o Brasil na Guerra 
Fria, com a proibição do Partido Comunista, mas garantiu a liberdade de imprensa e o 
liberalismo econômico.  
e) modernização econômica do país e seu conflito com as principais potências capitalistas do 
mundo, que tentavam lhe barrar o desenvolvimento. 



  

19. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se 
na arte da empolgação e envolvimento das "multidões” através das mensagens 
políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como 
declarou Goebbels, “não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado  
efeito”. CAPELATO, M. H. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. In: PANDOLFI. D. (Org.). 

Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV. 1999. 

O controle sobre os meios de comunicação for uma marca do Estado Novo, sendo 
fundamental à propaganda política, na medida em que visava 
a) a conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. 
b) ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. 
c) aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. 
d) estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. 
e) alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. 
 
20. Leia a charge abaixo: 
A charge faz crítica à política industrial do 
presidente 
a) Getúlio Vargas.  
b) Prudente de Morais.  
c) Fernando Henrique Cardoso.  
d) Jânio Quadros.  
e) Juscelino Kubitschek.  
 
21. 
Varre, varre, varre vassourinha! 
Varre, varre a bandalheira. 
Que o povo já está cansado 
De sofrer dessa maneira. 
Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado! 
Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado! 
Alerta, meu irmão! 
Vassoura, conterrâneo! 
Vamos vencer com Jânio! 

FICO, Carlos. História do Brasil contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2015. p. 41. 

O texto, jingle da campanha eleitoral de Jânio Quadros, “antecipou” algumas decisões 
que seriam tomadas em seu curto mandato presidencial. Escolha, entre as alternativas 
abaixo, a que melhor expressa o simbolismo da vassoura presente na canção. 
a)  Diretrizes saneadoras e controle do funcionalismo público. 
b) Distanciamento entre os poderes Executivo e Legislativo. 
c) Medidas moralizadoras e política externa independente. 
d) Plano ortodoxo de estabilização econômica e inovação dos costumes. 
e) Atividade reguladora do Estado e fortalecimento dos sindicatos. 
 
22. A citação abaixo refere-se a um momento de crise política no Brasil. 
"A crescente radicalização política do movimento popular e dos trabalhadores, 
pressionando o executivo (...) levou o conjunto das classes dominantes e setores das 
classes médias - apoiados e estimulados por agências governamentais norte-
americanas - a condenar o governo (...). A derrubada do governo contou com a 
participação decisiva das forças armadas, as quais (...) impuseram ao país uma nova 
ordem político-institucional, com características crescentemente militarizadas" 

TOLEDO, C.N. - Cientista Político. 

Após ler a citação, indique a que acontecimento o autor se refere: 
a) Deposição do presidente Washington Luis, na Revolução de 1930  

 
CHARGE. Jornal Última Hora, Rio de 

Janeiro, 15 dez. 1956. Disponível em: 
<http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/d
emocracia-e-populismo- jkjanio-e-jango.html>.  



  

b) Deposição do presidente Getúlio Vargas, em 1945  
c) Suicídio do presidente Getúlio Vargas, em agosto de 1954  
d) Queda do presidente João Goulart, por ocasião do Golpe de 1964  
e) Impeachment do presidente Fernando Collor, pelo Congresso Nacional, em 1992  
 
23. Os dois fragmentos ao lado 
foram extraídos, respectivamente, 
da Constituição Brasileira, de 1824, 
e do Ato Institucional nº 5, de 1968. 
Baseando-se neles, e nos 
fatos políticos da história do Brasil, 
é possível concluir que: 
a) Embora separados por 144 anos, os 
fragmentos explicitam uma constante 
ininterrupta na política brasileira: um 
poder ilimitado na figura do estadista, o 
que demonstra a nossa vocação ao 
personalismo;  
b) O primeiro denota um poder 
absoluto, sagrado e inquestionável do 
imperador, ao passo que o segundo 
demonstra que as ações do Presidente 
eram restringidas pelo poder 
Legislativo;  
c) Ambos descrevem de que modo o 
ordenamento jurídico de sua respectiva 
época respaldou as ações de controle e 
decisão de atos políticos sob o 
comando do Imperador, no caso da 
Constituição de 1824, e do presidente, 
em relação ao Ato nº 5, de 1968;  
 d) O poder judiciário atuava de modo a 
limitar as ações arbitrárias e 
desprovidas de fundamentação legal, 
resguardado a cada indivíduo o 
princípio da isonomia, isto é, de que 
todos são iguais perante a lei;  
 e) O autoritarismo na política brasileira 
é uma marca natural da nossa história, 
tornando as tentativas de subvertê-lo 
ineficazes.  
 
24. Leia fragmento da canção Pra não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. 
Essa canção concorreu no III Festival Internacional da Canção, em 1968, conquistando o 
segundo lugar. 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Somos todos iguais braços dados ou não 
Nas escolas, nas ruas, campos, construções 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 
Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 

Pelos campos há fome em grandes plantações 
Pelas ruas marchando indecisos cordões 
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 
E acreditam nas flores vencendo o canhão 
Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 
(http://cmais.com.br) 

 



  

 
 

A letra da canção faz um apelo em benefício da 
a) luta contra o regime autoritário, assim como contra a própria ordem capitalista. 
b) conciliação política entre as lideranças do regime de exceção e os grupos oposicionistas. 
c) nova condição do Brasil: ausência de liberdade política, mas com desenvolvimento 
econômico. 
d) ampliação da luta parlamentar contra as medidas autoritárias, como o Ato Institucional n.º 5 
– AI-5. 
e) propagação entre todos os brasileiros dos avanços econômicos e sociais gerados pelos 
governos militares. 
 
25. Em 2018, a Carta Magna Brasileira completará 30 anos. Sua promulgação foi o 
resultado de várias percepções sobre os direitos que deveriam ser assegurados pela 
Constituição. O líder político e o termo que ele consagrou para a Carta de 1988 são, 
respectivamente: 
a) José Sarney e a Carta Magna Inclusiva.  
b) Michel Temer e a Constituição das elites. 
c) Tancredo Neves e a Carta Magna excludente. 
d) Ulisses Guimarães e a Constituição Cidadã. 
e) Michel Temer e jurisprudência democrática 
 
26. A Partir de 1985, o Brasil iniciou um período conhecido como redemocratização. 
Desde lá, aprovamos uma nova constituição, tivemos sete eleições presidenciais, 
afastamos um presidente por corrupção e vivenciamos o mais longo período 
democrático da nossa história. 
Sobre os governos que tivemos desde 1985, assinale a alternativa correta. 
a) O governo de José Sarney (1985-1990) foi marcado por mudanças políticas e pela 
estabilidade na economia. 
b) Apesar dos escândalos, o governo de Fernando Collor (1990-1992) não enfrentou 
resistência popular. 
c) A Constituição de 1988 sofreu várias alterações desde a aprovação, como é o caso da 
emenda da reeleição. 
d) No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), foi criado o Plano Real, que 
estabilizou a economia. 
e) O governo de Luís Inácio da Silva (2003-2011) foi marcado pela criação de políticas de 
exclusão social. 
 
27. A figura abaixo mostra uma das mais 
importantes manifestações populares do século 
XX, o movimento dos Caras Pintadas, que 
defendeu o impeachment do então presidente 
Fernando Collor de Melo. Sobre essa 
manifestação popular, é correto afirmar: 
a) Foi um movimento exclusivo dos setores médios 
e, em particular, dos representantes do grande 
capital. 
b) Significou a manipulação dos setores midiáticos, 
em especial os jornais cariocas e paulistas. 
c) Expressou a atuação dos parlamentares brasileiros para pôr fim à corrupção no país. 
d) Teve a presença decisiva dos jovens, muitos filiados à União Nacional dos Estudantes e a 
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. 
e) um modelo de administração pública na qual o governador das capitanias era uma figura 
meramente decorativa. 



  

28. Analise o poema abaixo: 
A um historiador 
Vós que louvais o passado, 
que tendes explorado a face exterior, 
a superfície das gentes, 
o lado da vida que se exibiu, 
que tendes tratado o homem 
como uma criatura de políticos, 
agregados, governantes e pregadores, 
eu, habitante dos Alegânis, 
tratando-o tal como em si mesmo 

é ele em seus próprios direitos, 
tomando o pulso da vida que raramente se 
exibe 
(o fundo orgulho do homem consigo mesmo), 
Cantor da Pessoa Humana, 
delineando o que ela ainda está por ser, 
o que eu projeto é a história do futuro. 
Whitman, Walt. Folhas de Relva. Seleção e tradução de Geir 
Campos. Ilustrações de Darcy Penteado. Ed. Civilização 
Brasileira. Rio de Janeiro, 1964. (tradução de Geir Campos) 

 
Assinale a alternativa correta em relação ao poema A um historiador. 
 a) Whitman associa a história política e a história dos vencedores a uma história da face 
interior da humanidade.  
b) Whitman não vê nenhuma diferença entre a história produzida pelo historiador e a história 
articulada pelo poeta.  
c) O autor faz uma crítica ao historiador que se dedica somente à história dos vencedores e à 
dos grandes feitos.  
d) Whitman faz um elogio ao papel do historiador visto que ele tem se dedicado aos temas 
fundamentais da história da humanidade.  
e) Whitman destaca que o compromisso da história e do historiador deve recair nos fatos e 
acontecimentos do passado que impedem os homens de repetirem os mesmos erros no futuro.  
 
29. Observe a imagem a seguir: 
Ela ilustra um engenho de açúcar, 
típica unidade de produção do 
nordeste colonial. Com base na 
imagem e na realidade histórica por 
ela ilustrada, assinale a alternativa 
correta. 
a) Esse engenho movido por força 
hidráulica é uma realidade do século 
XVIII, embora anteriormente fosse 
utilizada a força humana ou a força 
animal para fazê-lo funcionar.    
b) A presença exclusiva de mão de 
obra escrava negra, na imagem, 
denota a exclusão dos indígenas 
como trabalhadores, escravos ou 
livres, da indústria açucareira.    
c) Engenhos de grande porte, como o da ilustração, só foram introduzidos na América 
Portuguesa em meados do século XVII, pelos holandeses que ocupavam a capitania de 
Pernambuco.    
d) A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, muitas vezes, era formada por 
trabalhadores especializados.    
e) A mão de obra indígena só foi utilizada, no período colonial, em regiões como São Paulo e 
Rio de Janeiro, não se fazendo presente nos engenhos do nordeste colonial.    
 
 
 
 
 



  

30.  
TEXTO I  
“As atitudes racistas eram fortemente 
mantidas sobretudo no âmbito da elite, e 
desempenharam um papel notório na 
decisão dos fazendeiros de São Paulo de 
investir recursos do Estado na promoção 
da imigração europeia. Seria 
surpreendente, por isso, se tais atitudes 
não tivessem causado um impacto 
importante na exclusão dos trabalhadores 
negros dos empregos em São Paulo, no 
período imediatamente posterior à 
abolição”.  

(ANDREWS, George Reid. Negros e Brancos em São Paulo 
(1888-1988). Bauru: EDUSC – Editora Sagrado Coração, 

1998, p. 135.) 

 
 

TEXTO II 

 

A partir do trecho e do gráfico, entende-se que a situação e as dificuldades da população 
negra na época da abolição e atualmente  
a) são eventos historicamente independentes, pois se passaram mais de 120 anos entre os 
mesmos, de forma que a situação na qual se encontram negros e pardos no Brasil atual não 
tem mais relação com a abolição da escravidão.  
b) são historicamente interdependentes, visto que as dificuldades originadas por um longo 
período de regime escravista dificilmente se apagariam rapidamente. O racismo, mesmo após 
a abolição, persiste como um empecilho social e econômico no Brasil, algo explicitado pelos 
dados do gráfico.  
c) apresentam-se por meio da relação de causa e consequência. As dificuldades vivenciadas 
pela população negra decorrem única e diretamente das práticas políticas republicanas da 
virada do século XIX para o XX, pois, durante o Império, foram aprovadas importantes leis que 
estavam resolvendo a situação e equiparando a situação social, como a Lei do Ventre Livre, de 
1871, a Lei do Sexagenário, de 1885, e a própria Lei Áurea, de 1888.  
d) são eventos separados, pois as taxas superiores de negros e pardos, em relação aos 
brancos e à média nacional, em situação de extrema pobreza no Brasil atual, têm pouca 
relação com o contexto do pós-abolição.  
e) mostram-se interligados, pois, além de conferir a liberdade, o governo brasileiro da época 
não procurou realizar nenhuma outra política para ajudar a inserção dos ex-escravos na 
sociedade. No entanto, com as reformas trabalhistas da Era Vargas, o Estado transformou em 
prioridade proteger e introduzir toda mão de obra possível no mercado trabalho, ajudando a 
reduzir, pouco a pouco, os índices apresentados nos gráficos. 
 
 
 
 
 


