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QUESTÃO 1 

A sociedade colonial brasileira "herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas 
acrescentou-lhe sistemas de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição 
social. (...) As distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que 
cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil-homem em potencial. A 
disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos 
de nobreza. (...) Com índios, podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentio transformou-se 
em um substituto do campesinato, um novo estado, que permitiu uma reorganização de categorias tradicionais. 
Contudo, o fato de serem aborígenes e, mais tarde, os africanos, diferentes étnica, religiosa e fenotipicamente 
dos europeus, criou oportunidades para novas distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor." 

(Stuart B. Schwartz, SEGREDOS INTERNOS) 
A partir do texto pode-se concluir que: 

a) a diferenciação clássica e medieval entre clero, nobreza e campesinato, existente na Europa, foi 
transferida para o Brasil por intermédio de Portugal e se constituiu no elemento fundamental da 
sociedade brasileira colonial. 

b) a presença de índios e negros na sociedade brasileira levou ao surgimento de instituições como a 
escravidão, completamente desconhecida da sociedade europeia nos séculos XV e XVI. 

c) os índios do Brasil, por serem em pequena quantidade e terem sido facilmente dominados, não 
tiveram nenhum tipo de influência sobre a constituição da sociedade colonial. 

d) a diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e índios, brancos e negros, tendeu 
a diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus europeus na sociedade colonial. 

e) a existência de uma realidade diferente no Brasil, como a escravidão em larga escala de negros, não 
alterou em nenhum aspecto as concepções medievais dos portugueses durante os séculos XVI e XVII. 

 
 
QUESTÃO 2 

"Presidente Bossa Nova 
Bossa Nova mesmo é ser Presidente 
Desta terra descoberta por Cabral 
Para tanto basta ser tão simplesmente 
Simpático, risonho e original (...)" 

(Juca Chaves) 

A letra da música se refere ao presidente JK, e o termo Bossa Nova, que aparece no final da década de 
50 como movimento musical, passa a designar tudo que é novidade, diferente, inusitado, inclusive o 
Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), segundo Juca Chaves. 

As novidades na cultura, nessa fase, se davam paralelamente à euforia desenvolvimentista, resultante 
da política econômica, que tinha como um dos objetivos: 

a) nacionalizar o setor mineral e transformar o setor estatal e o privado nacionais em principais agentes 
do desenvolvimento econômico. 

b) acelerar o desenvolvimento econômico, em particular o das indústrias, ainda que por meio de uma 
política inflacionária e de abertura para o capital estrangeiro. 

c) desencadear um surto de progresso industrial e agrícola, com a redistribuição de terras, resolvendo 
todos os problemas estruturais do campo. 

d) transformar os camponeses em trabalhadores assalariados com a consequente elevação da 
produtividade agrícola e dos investimentos no setor. 

e) possibilitar o desenvolvimento agrícola, por meio de um vigoroso monopólio nacional dos chamados 
setores de ponta da nossa economia, obtendo grande apoio da burguesia nacional. 
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QUESTÃO 3 

Zuenir Ventura, em seu livro Minhas memórias dos outros (São Paulo: Planeta do Brasil, 2005), referindo-
se ao fim da "Era Vargas" e ao suicídio do presidente em 1954, comenta: 

Quase como castigo do destino, dois anos depois eu iria trabalhar no jornal de Carlos Lacerda, o inimigo 
mortal de Vargas (e nunca esse adjetivo foi tão próprio). 

Diante daquele contexto histórico, muitos estudiosos acreditam que, com o suicídio, Getúlio Vargas 
atingiu não apenas a si mesmo, mas o coração de seus aliados e a mente de seus inimigos. 

A afirmação que aparece "entre parênteses" no comentário e uma consequência política que atingiu os 
inimigos de Vargas aparecem, respectivamente, em: 

a) a conspiração envolvendo o jornalista Carlos Lacerda é um dos elementos do desfecho trágico e o 
recuo da ação de políticos conservadores devido ao impacto da reação popular. 

b) a tentativa de assassinato sofrida pelo jornalista Carlos Lacerda por apoiar os assessores do 
presidente que discordavam de suas ideias e o avanço dos conservadores foi intensificado pela ação 
dos militares. 

c) o presidente sentiu-se impotente para atender a seus inimigos, como Carlos Lacerda, que o 
pressionavam contra a ditadura e os aliados do presidente teriam que aguardar mais uma década 
para concretizar a democracia progressista. 

d) o jornalista Carlos Lacerda foi responsável direto pela morte do presidente e este fato veio impedir 
definitivamente a ação de grupos conservadores. 

e) o presidente cometeu o suicídio para garantir uma definitiva e dramática vitória contra seus 
acusadores e oferecendo a própria vida Vargas facilitou as estratégias de regimes autoritários no país. 

 
 
QUESTÃO 4 

O abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo dos fatores que levaram à abolição da escravatura com as 
seguintes palavras: "Cinco ações ou concursos diferentes cooperaram para o resultado final: 10) o espírito 
daqueles que criavam a opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento, e que a faziam valer por meio do 
Parlamento, dos "meetings" [reuniões públicas], da imprensa, do ensino superior, do púlpito, dos tribunais; 20) 
a ação coercitiva dos que se propunham a destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, 
arrebatando os escravos ao poder dos senhores; 30) a ação complementar dos próprios proprietários, que, à 
medida que o movimento se precipitava, iam libertando em massa as suas 'fábricas'; 40) a ação da política dos 
estadistas, representando as concessões do governo; 50) a ação da família imperial." 

Joaquim Nabuco. Minha formação. São Paulo: Martin Claret, 2005. p. 144 (com adaptações). 

Nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi o resultado de uma luta 

a) religiosa, associada a ações contra a organização escravista, que fora apoiada por proprietários que 
haviam substituído os seus escravos por imigrantes, o que resultou na adesão de estadistas 
republicanos na luta contra a realeza. 

b) de classes, associada a ações contra a organização escravista, que foi seguida pela ajuda de 
proprietários que substituíam os escravos por assalariados, o que provocou a adesão de estadistas 
e, posteriormente, ações republicanas. 

c) partidária, associada a ações contra a organização escravista, com o auxílio de proprietários que 
mudavam seu foco de investimento e da ação da família imperial. 

d) política, associada a ações contra a organização escravista, sabotada por proprietários que buscavam 
manter o escravismo, por estadistas e pela ação republicana contra a realeza. 

e) de ideias, associada a ações contra a organização escravista, com o auxílio de proprietários que 
libertavam seus escravos, de estadistas e da ação da família imperial. 
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QUESTÃO 5 

 

A charge acima foi premiada no 11º Salão Internacional de Humor de Piracicaba em 1984, ano em que 
milhões de brasileiros foram às ruas, pedindo o fim o período militar. A melhor síntese do momento 
político, econômico e social vivido pelo Brasil: 

a) diminuição do PIB. Moratória da dívida; aumento do nível de emprego; aumento da inflação. 

b) movimento “Anistia Ampla Geral e Irrestrita”; aumento da entrada de capital estrangeiro; desemprego. 

c) recessão; desemprego; aumento do déficit da balança; “Anistia Restrita”. 
d) movimento “Diretas Já”; superávit nas exportações; aumento desenfreado da inflação; 

empobrecimento da classe média. 

e) movimentos das “Diretas Já”; volta os exilados políticos; aumento da dívida externa; aumento do PIB. 
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QUESTÃO 6 

Analise o mapa e o texto. 

 

Os domínios holandeses da colônia portuguesa estenderam-se desde o litoral dos atuais Maranhão até Sergipe. 
Para administrá-los, foi nomeado o conde Maurício de Nassau, que permaneceu no cargo entre 1637 e 1644. 
Preocupado em normalizar a rica produção açucareira, o conde conseguiu a colaboração de muitos senhores 
de engenho, concedendo- lhes empréstimos que permitiram o aumento da produtividade. [...]  

A administração de Nassau destacou-se pelas realizações urbanísticas e culturais, saneando e modernizando 
Recife, que se converteu num centro urbano repleto de notáveis obras arquitetônicas, passando a chamar-se 
Mauritzstadt, ou cidade Maurícia. 

Fonte: VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História para o Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 2008. p. 188-189. 
(adaptado) 

A economia colonial portuguesa do nordeste açucareiro constituiu um dos núcleos fundamentais do 
mercado mundial em expansão, nos séculos XVI e XVII. As invasões dos holandeses, o domínio das 
regiões produtoras e os investimentos feitos atestam essa importância. 

Integram esse contexto histórico, entre outros, os seguintes processos: 

I. o domínio da Espanha sobre Portugal durante a denominada “União Ibérica”. 

II. as rivalidades entre holandeses e espanhóis na Europa, fruto das lutas para a formação do Estado 
Nacional holandês em territórios sob o domínio da monarquia espanhola. 

III. a continuidade da produção açucareira, caracterizada como uma economia colonial típica, voltada 
para o exterior, com a função de promover a acumulação primitiva do capital. 

IV. o enfraquecimento do controle dos senhores sobre seus escravos durante o conflito com os holandeses, 
facilitando o aumento das fugas e a ampliação da população dos quilombos, principalmente o de 
Palmares. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas I, II e III. 

d) apenas III e IV. 
e) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 7 

Na sua faceta mais radical, a Revolução Francesa promoveu uma certa redistribuição de terra, por meio de 
medidas como a venda dos bens nacionais. Entretanto, nesse processo de construção de uma ordem jurídica 
burguesa, o fim da escravidão não seria, no final das contas, incluído. A Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão de 1789 trazia, no seu artigo 1º, o princípio segundo o qual “os homens nascem e permanecem 
livres e iguais em direitos”. Mas a história revolucionária mostrou que essa fórmula clássica do liberalismo 
político foi capaz de gerar, de imediato, posturas contraditórias entre os diferentes atores históricos do período, 
que interpretavam os termos liberdade e igualdade à luz de suas próprias aspirações e interesses. 

(Laurent Azevedo Marques de Saes. A Societé des Amis des Noirs e o movimento antiescravista sob a Revolução Francesa (1788-
1802). Tese (Doutorado em História Social) – FFLCH, USP. 2013. Adaptado) 

Nesse contexto, é correto afirmar que 

a) a Revolução Francesa, embora conduzida em nome de princípios universais de liberdade e igualdade, 
acabou incorporando a escravidão colonial na nova ordem jurídica, sem que essa instituição tivesse 
sido posta em discussão nem sequer no período mais radical do processo revolucionário, no 
momento no qual os jacobinos tentaram dirigir os rumos da revolução. 

b) os princípios de liberdade e igualdade, para a maioria dos homens nas assembleias revolucionárias, 
não encontravam fronteiras ou limites ditados pela condição da França de potência colonial, mas 
representavam valores universais a serem difundidos inclusive para a América a partir de Paris, ainda 
que a ascensão de Napoleão tenha freado a propagação das ideias revolucionárias. 

c) o império colonial francês à época girava em torno da “pérola das Antilhas”, São Domingos (futuro 
Haiti), colônia que havia projetado a França para o topo do mercado internacional de produtos 
tropicais e que transformou o sucesso da produção caribenha na base da riqueza burguesa dos 
portos franceses, o que não impediu que jacobinos e sans culottes defendessem a abolição e a 
independência colonial desde julho de 1789. 

d) a questão colonial evidenciava, sob certos aspectos, os limites da Revolução Francesa, liberal e 
burguesa, pois dentro da ótica mercantilista que orientou a economia francesa desde o século XVII, 
a prosperidade da Nação dependia da balança comercial favorável e, nesse sentido, o papel do 
comércio com as colônias e da reexportação dos produtos proporcionados por esse comércio era 
visto como capital. 

e) a restauração da escravidão nas colônias, ocorrida em 1799 por ordem de Bonaparte depois da 
abolição em 1789, por exigência dos revolucionários, teve como desdobramento o levante negro no 
Haiti, em que se lutava simultaneamente pela abolição da escravidão e pelo rompimento dos laços 
coloniais com a França, resultando na independência do Haiti, primeiro a libertar os escravos no 
continente americano. 

 
 
QUESTÃO 8 

TEXTO I 

Sólon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo 
depois de 600 a.C., ele foi designado “legislador” em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a 
exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela 
oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. 

FINLEY, M. Economia e sociedade na Grécia antiga. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013 (adaptado). 
TEXTO II 

A “Lei das Doze Tábuas” se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais 
heranças romanas que chegaram até nos. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante pois 
o conhecimento das “regras do jogo” da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e 
potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. 

FUNARI, P. P. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2011 (adaptado). 
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O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de 
que a 

a) discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. 

b) invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias 

c) formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. 

d) definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesses. 
e) criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. 

 
 
QUESTÃO 9 

“Seria conveniente que os nossos lavradores simultaneamente dividissem a sua indústria e não se ocupassem 
de um só ramo, fazendo por consequência dar-lhe queda mortal. Aqueles que primeiro se aplicassem a esses 
diversos objetos seriam felizes”. 

WERNECK, Francisco Peixoto Lacerda. Memória para a Fundação de uma Fazenda de Café na província do RJ. 1847. 

A afirmativa escrita em 1847 pelo Barão de Paty do Alferes, grande fazendeiro de café no Rio de Janeiro, 
critica uma característica das estruturas de produção desenvolvidas no Brasil desde o início da 
colonização. A característica criticada é: 

a) a produção diversificada para atender ao crescente consumo de alimentos do mercado europeu. 

b) a expansão limitada da produção favorecida pela disponibilidade de mão de obra de custo baixíssimo 
– o escravo. 

c) o caráter especializado da agricultura desenvolvida em articulação com o comércio atlântico da época 
moderna. 

d) a elevada produtividade consequente à introdução intensa de recursos tecnológicos, possibilita pela 
acumulação de capital na colônia. 

e) a associação entre a produção agrícola e a nascente indústria, ambas vinculadas à organização 
escravista da produção. 

 
 
QUESTÃO 10 

A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, 
autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que 
visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é 
rica em referências às grandes mulheres como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como 
a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. 

HAVIK, P. Dinâmicas e assimetrias afro-atlânticas: a agência feminina e representações em mudança na Guiné (séculos XIX e XX). 
In: PANTOJA. S. (Org.). Identidades, memórias e histórias em terras africanas. Brasília: LGE; Luanda: Nzila, 2006. 

A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma 
característica marcante das cidades no Brasil escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observa pela 

a) restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. 

b) convivência entre homens e mulheres livres, de diversas origens, no pequeno comércio. 

c) presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. 

d) dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. 

e) entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. 
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QUESTÃO 11 

A vida privada dos escravos romanos à época do Império é um espetáculo pueril que se olha com desdém. 
No entanto, esses homens tinham vida própria; por exemplo, participavam da religião, e não apenas da religião 
do lar que, afinal, era o seu: fora de casa, um escravo podia perfeitamente ser aceito como sacerdote pelos 
fiéis de alguma devoção coletiva; podia também se tornar padre dessa Igreja cristã que nem por um momento 
pensou em abolir a escravidão. Paganismo ou cristianismo, é possível que as coisas religiosas os tenham atraído 
muito, pois bem poucos outros setores estavam abertos para eles. Os escravos também se apaixonavam pelos 
espetáculos públicos do teatro, do circo e da arena, pois, nos dias de festa, tinham folga, assim como os 
tribunais, as crianças das escolas e... os burros de carga. 

(Paul Veyne, O Império Romano. Em: Paul Veyne (org.). História da vida privada v. 1: do Império Romano ao ano mil, 2009. 
Adaptado) 

A partir da discussão presente no trecho, é correto afirmar: 

a) a característica fundante do escravismo romano era a origem étnica, o que fazia com que a 
escravização dos povos conquistados e o tráfico nas fronteiras do Império proporcionassem a grande 
maioria da mão de obra servil, ao mesmo tempo em que a escravidão entre os próprios romanos 
havia caído em desuso desde a crise da República. 

b) os escravos na sociedade romana não eram uma coisa, mas seres humanos, na medida em que até 
os senhores que os tratavam desumanamente impunham-lhes o dever moral de ser bons escravos, 
de servir com dedicação e fidelidade, características necessariamente humanas; no entanto, esses 
seres humanos eram igualmente um bem cuja propriedade seu amo detinha. 

c) a escravidão caracterizava as relações de produção em Roma e os escravos, em sua inferioridade 
jurídica, desempenhavam uma função produtiva, marcados por um lugar social de pobreza, privação 
e precariedade, estando associados às formas braçais de trabalho e à produção de bens materiais 
em uma sociedade altamente hierarquizada. 

d) a justificativa moral da escravidão sofreu uma intensa transformação ao longo dos séculos, de tal 
forma que a própria sociedade romana passou a questioná-la, tornando mais brandas as relações 
escravistas em meio à transformação do cristianismo em religião oficial do Império, o que contribuiu 
para o aprofundamento da crise do escravismo. 

e) as relações escravistas caracterizaram os tempos da República romana, muito associadas ao poder 
dos patrícios, pertencentes à aristocracia de grandes proprietários, mas entraram em decadência na 
passagem para o Império, pois os generais que centralizaram o poder reconheciam na escravidão 
um mecanismo de enfraquecimento do exército. 

 
 
QUESTÃO 12 

Naqueles anos, vozes diferentes sobre o mundo afro-luso-brasileiro chegavam ao Brasil, provenientes das 
colônias portuguesas na África, nas críticas de intelectuais e militantes africanos como Mário Pinto de Andrade 
e de Amílcar Cabral. Com efeito, em 1961 iniciavam-se as guerrilhas nas colônias portuguesas na África contra 
o regime salazarista. 

(Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação) 

As guerrilhas nas colônias portuguesas na África, citadas no texto, culminaram, em meados da década 
de 1971, nas independências de: 

a) Senegal – Camarões – Guiné – Madagascar; 

b) Costa do Marfim – Tanzânia – Ruanda – Burundi; 

c) Angola – Guiné – Ruanda – Burundi; 

d) Angola – Moçambique – Timor – Macau; 

e) Angola – Moçambique – Guiné-Bissau – Cabo Verde. 
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QUESTÃO 13 

Considere as afirmativas abaixo, sobre o processo de descolonização na África, tal como este se 
apresentava nos anos 1950-1960. 

I. A divisão política determinada pelo reconhecimento formal de novas soberanias, que correspondiam 
às unidades territoriais da África colonial, promovia a separação de etnias idênticas em diferentes 
Estados, dificultando o processo de cooperação continental preconizado pela Conferência dos Povos 
da África, de 1958. 

II. As independências formais outorgadas por algumas das principais potências metropolitanas no 
período não impediram estas de preservar muitos de seus interesses culturais, militares e econômicos 
nos novos países, reproduzindo laços de dependência por vezes expressos em programas de ajuda 
ao desenvolvimento. 

III. A fundação da Organização para a Unidade Africana, em 1963, foi uma iniciativa da África do Sul e 
buscava defender a soberania de seus membros, bem como contribuir para a completa erradicação 
do colonialismo no continente. 

Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) I, apenas. 

b) III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 
 
QUESTÃO 14 

"... Caxias tinha visão certa de que pacificar é um esforço por costurar... de concessões recíprocas, de vontade 
sincera, tudo voltado para a conciliação... " 

Neto, Jonas Correia em Revista Militar / Edição comemorativa do Bicentenário de Caxias, 2003, pág 9 

O fragmento de texto acima ressalta uma das características marcantes de Luiz Alves de Lima e Silva, o 
Duque de Caxias, evidenciada durante sua carreira militar: ser um pacificador. 

Das rebeliões listadas abaixo, ocorridas no Brasil durante os 1º e 2º Reinados, as que tiveram 
participação efetiva de Caxias foram a 

a) Revolta dos Malês; e Questão Religiosa. 

b) Sabinada; e Guerra dos Farrapos. 

c) Cabanagem; e Revolução Praieira. 
d) Conjuração baiana; e Sabinada. 

e) Balaiada; e Guerra dos Farrapos. 

 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

Para responder à(s) questão(ões) a seguir, considere o texto abaixo. 

Há no Romantismo nacional uma expressão evidente do culto da nacionalidade, o qual, tomado num sentido 
mais amplo, se manifesta também em lutas pela afirmação da liberdade política e determina a exaltação de 
valores e tradições. Esse sentimento é tomado também nos seus aspectos sociais, sob o apanágio dos direitos 
do homem livre, razão de ser do movimento abolicionista e matéria para o romance, para o teatro e para a 
poesia da época. 

(Adaptado de: CANDIDO, Antonio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira I. Das origens ao Romantismo. 
São Paulo: DIFE, 1974, p. 207-208) 
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QUESTÃO 15 

Em relação ao culto da nacionalidade, a que o texto se refere, é correto afirmar que o nacionalismo da 
segunda metade do século XIX foi, em parte, uma reação 

a) ao internacionalismo das doutrinas proletárias, uma resposta à tendência à internacionalização das 
maiores forças econômicas do século XIX: o capital e o trabalho. 

b) ao excessivo liberalismo dos movimentos revolucionários, uma defesa da restauração e do retorno à 
velha ordem social e econômica vigente na Europa no século XIX. 

c) aos princípios (especialmente à legitimidade) implantados a partir do Congresso de Viena, e às 
mudanças na ordem social vigente. 

d) à independência política dos pequenos Estados do Leste europeu, uma resposta à intervenção 
econômica inglesa em países com estruturas pouco desenvolvidas. 

e) à política de desenvolvimento econômico capitalista por meio do fortalecimento do Estado, à 
integração geográfica do capital e da força de trabalho europeia. 

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 16 

A organização do Império brasileiro, no século XIX, foi marcada por uma série de tensões sociais, 
políticas e militares. Um dos episódios mais relevantes desse período foi a chamada Guerra dos Farrapos 
(1835-1845). 

Sobre o conflito, considere as seguintes afirmações. 

I. A promulgação da Lei Feijó (1831), que tinha por objetivo fomentar o tráfico de africanos para o Brasil, 
contrariando assim os interesses republicanos das elites políticas da Província de São Pedro, foi um 
dos fatos desencadeadores da Guerra. 

II. A Guerra dos Farrapos também pode ser inserida dentro de uma conjuntura platina na qual têm 
importância as relações mantidas entre lideranças sul-rio-grandenses e elites político-econômicas 
uruguaias. 

III. Na origem desse conflito está a discordância dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do 
governo brasileiro em relação ao charque, que beneficiava os produtores estrangeiros. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas lI e III. 

e) I, lI e III. 
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QUESTÃO 17 

Leia o fragmento. 

Na transição brasileira para a democracia, os setores conservadores, que sempre temem que a mobilização 
popular fuja ao seu controle, acabaram por dar a tônica. A passagem da ditadura [militar, 1964-1985] à 
democracia político-eleitoral deveria ser feita “por cima”, sem a participação como sujeitos dos que estavam 
“embaixo”. 

Chico Alencar et al, História da sociedade brasileira. 

Pode-se verificar a transição conservadora, comentada no trecho, 

a) no isolamento político ao qual foi submetido o candidato à presidência do PMDB, Tancredo Neves, 
que não contou com o apoio das outras forças de oposição ao regime autoritário nas eleições 
indiretas de janeiro de 1985. 

b) na derrota da emenda constitucional que preconizava eleições diretas para a presidência da 
República e na constituição do primeiro governo pós-regime autoritário com a presença de liberais 
moderados e de antigos partidários do regime anterior. 

c) no completo descaso do governo eleito em 1985 com a prometida convocação imediata de uma 
Assembleia Nacional Constituinte, que só se tornou possível após a intervenção de entidades da 
sociedade civil, como a OAB e a CNBB. 

d) no compromisso da chapa de oposição ao regime militar, sob a liderança de José Sarney, que se 
apresentou nas eleições diretas de 1985 garantindo que as práticas autoritárias do regime ditatorial 
não seriam investigadas. 

e) na exigência explícita dos ministros militares do governo Figueiredo de que o candidato às eleições 
diretas em 1985 viesse do grupo dos peemedebistas autênticos e que a lei de Anistia não fosse revista. 

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 18 

Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves e José Sarney foram eleitos, respectivamente, presidente e 
vice-presidente pelo Colégio Eleitoral. A respeito do funcionamento das eleições indiretas no Brasil, no 
tempo da ditadura militar, é correto afirmar: 

a) As eleições diretas para presidente foram mantidas entre 1964 e 1982 e o Colégio Eleitoral instituído 
em 1983, diante do avanço das forças oposicionistas. 

b) Entre 1964 e 1973, os presidentes da república foram eleitos pelos governadores estaduais,  prefeitos 
das capitais e pelos comandantes das Forças Armadas. 

c) Senadores, deputados federais e deputados escolhidos nas Assembleias Legislativas Estaduais 
tinham direito a voto no Colégio Eleitoral de 1985. 

d) Até 1985, os cinco candidatos mais votados nas Assembleias Legislativas Estaduais eram submetidos 
à escolha dos integrantes do Colégio Eleitoral. 

e) As duas chapas mais votadas pelos deputados federais e senadores eram submetidas ao Colégio 
Eleitoral composto pelos comandantes das Forças Armadas. 
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QUESTÃO 19 

 

É CORRETO afirmar que o evento caracterizado na capa da Revista Veja é a expressão: 

a) do contexto político do Governo Médici, com a instituição da ditadura e a proibição de qualquer 
manifestação política de oposição. 

b) do clima libertário, relacionado ao movimento hippie internacional, que era compartilhado pelos 
estudantes brasileiros, compreendido como desregramento moral pelo governo brasileiro. 

c) de manifestações violentas de estudantes, vinculados à União Nacional dos Estudantes, posta na 
ilegalidade desde o governo João Goulart, em 1962. 

d) do acirramento das tensões políticas que gerou mobilização da sociedade contra as medidas 
autoritárias do governo e que culminou, no final de 1968, no decreto do AI-5. 

e) da intolerância do regime militar a qualquer manifestação política, razão pela qual o Congresso 
Nacional ficou fechado desde 1964. 
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QUESTÃO 20 

No contexto do golpe civil-militar de 1964 e do regime militar que se seguiu por 21 anos, alguns 
acontecimentos ocuparam lugar de destaque. Considerando essa conjuntura, associe os eventos da 
coluna 1 com a descrição equivalente na coluna 2. 

1. Operação Condor 
( ) Plano de intervenção norte-americana no Brasil em apoio ao golpe 

civil-militar de 1964. 

2. Grupos de Onze 
( ) Transferência do governo estadual do Rio Grande do Sul para 

Passo Fundo durante os dias do golpe civil-militar de 1964. 

3. Operação Brother Sam 
( ) Organização estatal, terrorista, secreta e multinacional, que tinha o 

objetivo de caçar os adversários políticos das ditaduras instaladas 
no Cone Sul durante as décadas de 1970 e 1980. 

4. Cadeia da Legalidade 

( ) Articulação liderada por Leonel Brizola, que visava resistir às 
tentativas golpistas contra João Goulart e implantar medidas como 
a convocação de uma Assembleia Constituinte e a decretação da 
moratória da dívida externa. 

5. Operação Farroupilha 
( ) Movimento civil-militar que visava garantir a posse do vice-

presidente João Goulart após a renúncia do presidente Jânio 
Quadros. 

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) 3, 5, 1, 2, 4. 

b) 1, 5, 3, 2, 4. 

c) 3, 1, 5, 4, 2. 

d) 5, 1, 4, 3, 2. 

e) 1, 5, 2, 3, 4. 
 
 


