
História

01- Com  o  fim  da  Primeira  Guerra  Mundial,  os  países  europeus  derrotados  conheceram  a 
ascensão  dos  regimes  fascistas  que  prometiam  a  recuperação  econômica  e  o  equilíbrio  da 
sociedade que sofria com as consequências da guerra. Sobre o fascismo surgido no período entre 
guerras e seu expansionismo na Europa é INCORRETO afirmar que:
a) Os fascistas alemães influenciaram os demais regimes totalitários e autoritários que ocorreram 
naquele período não só na Europa mas como em outras regiões do planeta
b) Na Itália, a marcha sobre Roma realizada por Benito Mussolini e seus seguidores proporcionou 
a implantação do regime fascista a partir de 1922
c) A Espanha conheceu o “Franquismo”, regime fascista que inclusive recebeu o apoio do modelo 
nazifascista alemão na chamada “Guerra Civil Espanhola”
d) Os regimes fascistas apresentavam-se como monopólio de representação por um único partido 
que agregava as massas populacionais.
e) Na Inglaterra, o “Salazarismo” recebeu o apoio da Igreja Anglicana e dos latifundiários.

02- São características dos regimes fascistas EXCETO:
a) Uni partidarismo
b) Caráter beligerante
c) Caráter antibolchevismo
d) Racismo
e) Desmilitarização

03- Entre as principais consequências da Segunda Guerra Mundial podemos citar, EXCETO:
a) Colonização afro-asiática para recuperação da economia europeia
b) Declínio da influência política, econômica e mesmo cultural da Europa
c) Início do conflito político e ideológico entre EUA e URSS conhecido como “Guerra Fria”
d) Redefinição de uma nova ordem mundial tendo os Estados Unidos da América como uma das 
potências dominantes
e)  Divisão  da  Alemanha em “Zonas  de  Influência”  pelos  países  considerados  vencedores  da 
guerra

04- Sobre a “Era Vargas está INCORRETO afirmar que:
a) Iniciou com a “Revolução” ou Golpe de 1930 quando Getúlio chegou ao poder após o processo 
que depôs Washington Luis
b) Não pode ser assinalada como uma época de mudanças significativas apesar dos longos anos 
que Getúlio permaneceu no poder
c)  Gerou a Revolução Constitucionalista de 1932 quando a oligarquia cafeeira paulista tentou 
voltar ao poder
d) A oposição a Vargas ocorreu de várias formas , tanto pela Aliança Nacional Libertadora, de 
tendência socialista de esquerda ou da Ação Integralista Brasileira de tendência fascista ou de 
direita
e) O governo de Vargas era o típico modelo de “Estado de Compromisso”, na medida em que 
importantes concessões foram feitas para as classes médias e operárias

05- Analise os tópicos sobre os primeiros anos da República Brasileira:
I-  Ocorreu um monopólio do poder pelos dois estados economicamente mais fortes: São Paulo e 
Minas Gerais, que ficou conhecido como política do “Café com Leite”
II- Desencadeou o movimento Tenentista no Rio de Janeiro em 1922 e também em São Paulo e 
no Rio Grande do Sul em 1924 traduzindo as insatisfações da classe média.



III-  A Revolução de 1930 se tornaria um marco histórico que determinaria o fim da República 
Velha.
IV- Na Constituição de 1934 as mulheres definitivamente tiveram o direito ao voto já estabelecido 
anteriormente por Getúlio Vargas.

Estão corretos os itens:
a) I, II e III
b) Somente o I e III
c) Todos estão corretos
d) I, III e IV
e) II, III e IV 

06.  A chamada crise dos mísseis, de 1962, que levou as relações Washington - Moscou a um 
ponto crítico no contexto da Guerra Fria, foi resultante: 
a) Da aproximação entre o governo de Fidel Castro e a URSS;
b) Do escândalo político internacional conhecido como Watergate; 
c) Do fim da política continental norte-americana da  aliança para o progresso;
d) Da afirmação do Stalinismo na política interna da URSS;
e) Do avanço do Macartismo no Congresso norte-americano. 

07. Para a grande parte da América Latina, o período que começa em 1944, 1945 ou 1946 - 
dependendo  do  país  em  questão  -  caracterizou-se  por  três  fenômenos  distintos,  mas  inter-
relacionados:  democratização,  tendência  à  esquerda  e  militância  trabalhista.  O  principal  fator 
externo responsável por essa nova situação foi a: 
a) Ação norte-americana, através do corolário Roosevelt;
b) Ação dos países componentes do eixo; 
c) Ação da doutrina americana do destino manifesto;
d) Militância das esquerdas latino-americanas;
e) Vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. 

08. A queda de Vargas em 1945 propiciou uma abertura política, com criação de novos partidos 
políticos. O partido de inspiração varguista era: 
a) UDN;
b) PSD;
c) PRP;
d) PTB;
e) PCB.
 
09. A adoção do II Plano Nacional de Desenvolvimento gerou, ao final do Governo Geisel: 
a)  Uma  estagnação  econômica,  associada  a  um  processo  de  deflação  das  mercadorias 
importadas;
b) Uma mudança acessória no modelo econômico, que passou a privilegiar o mercado interno e a 
distribuição de renda;
c) Um aumento da participação do estado na economia e um crescimento considerável da dívida 
externa brasileira;
d) Um crescimento econômico acima do planejado, porém com as maiores taxas de desemprego 
durante o Regime Militar;
e) A intervenção direta do FMI, exigindo o pagamento de parcelas atrasadas da dívida externa. 
10. Foram características da chamada Era Bush as afirmativas abaixo, com exceção: 
a) O corte nos gastos previdenciários;



b) A diminuição gradativa de impostos; 
c) A liberação das importações;
d) A adoção de taxas de juros elevadas;
e) A criação de empresas estatais. 

Gabarito

01. E 
Comentário: O Salazarismo ocorreu em Portugal, quando Antonio de Oliveira Salazar chegou ao 
poder em 1928 com o apoio da Igreja, latifundiários e também do exército.

02. E 
Comentário:  O que ocorreu nos regimes fascistas foi a Militarização, inclusive como parte do 
programa de recuperação econômica dos países perdedores da Primeira Guerra.

03. A  
Comentário:  O que ocorreu foi  um processo de descolonização afro-asiática.  Os continentes 
Africano  e  Asiático  haviam  sido  alvos  de  interesses  dos  países  europeus  nos  períodos  que 
antecederam a guerra.

04. B  
Comentário:  Este  período  foi  sim  de  grandes  mudanças  nas  estruturas  sociais,  políticas, 
econômicas e também trabalhistas no Brasil,  como a aprovação da Consolidação das Leis do 
Trabalho entre outras coisas

05. C  
Comentário: Todas as opções estão corretas sobre os primeiros anos da República Brasileira. 

06. A
Comentário: Essa crise se deu por causa da instalação de mísseis russos em Havana. 

07. E
Comentário: A vitórias dos aliados e a emergência dos EUA como superpotência geraram essa 
situação na América Latina. 

08. D
Comentário: O partido de sustentação varguista era o PTB, criado pelo próprio Vargas. 

09. C
Comentário: Foram essas as características da economia do Governo Geisel. 

10. E
Comentário: A Era Reagan foi marcada pelo neoliberalismo. 


