
História

01- Apesar da queda inevitável da Monarquia e Proclamação da República pelos militares do 
Exército brasileiro, alguns setores sociais principalmente das classes menos privilegiadas davam 
sinais de insatisfação com o modelo republicano. Dois importantes movimentos populares que 
marcaram o início da “República Brasileira” e que estão relacionados à população camponesa, 
gerados pela insatisfação em relação ao novo regime, abrangendo também aspectos econômicos 
e conteúdo religioso de caráter messiânico foram:
a) Revolta da Vacina e Sabinada
b) Revolta da Chibata e Revolta da Vacina
c) Sabinada e Cabanagem
d) Revolta de Canudos e Contestado
e) Revolta do Contestado e Sabinada

02- Faça uma analise dos itens que envolvem a “Era Vargas”
I-  Ao  assumir  o  poder  em  1930,  Vargas  encontrou  um  país  de  economia  agroexportadora, 
estritamente dependente do mercado externo
II- O não intervencionismo econômico foi uma das características marcantes do seu governo
III- Os sindicatos perderam a autonomia e ficaram atrelados ao Ministério do Trabalho
IV-  Para  exercer  um maior  controle  sobre  a  nação  e  para  difundir  uma imagem positiva  do 
governo, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP

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

03- Desde nossa primeira Constituição oficializada em 1824 por D. Pedro I e que foi outorgada ou 
imposta ao povo brasileiro, alguns avanços são visíveis e considerados veneráveis nas “Cartas 
Magnas”  posteriores.  Na  atual  Constituição  promulgada  em  1988  é  possível  observar  que  a 
mesma reflete principalmente:
a)  Os direitos adquiridos pelos militares durante o período ditatorial,  já  que a Constituição foi 
criada logo após aquele período
b) As vontades da classe operária do Brasil, que durante tantos anos ficou a mercê da classe 
dominante
c) As vontades ou exigências dos vários grupos sociais existentes no país, reunindo entre outros 
os  conglomerados  empresariais,  donos  de  terras,  militares,  sindicatos  e  de  alguma  forma  a 
população em geral.
d)  Da burguesia que procurou limitar  os direitos dos trabalhadores principalmente no que diz 
respeito a férias, décimo terceiro e fundo de garantia por tempo de serviço
e) Exigências de setores externos como bancos e industriais que investem no país

04- Durante a “Era Vargas”, muitos foram os órgãos e empresas estatais criados e que estão 
relacionados com algumas das principais atividades econômicas desenvolvidas no país naquele 
período, que entre as quais podemos citar, EXCETO:
a) Companhia Siderúrgica Nacional – CSN
b) Companhia do Vale do Rio Doce – CVRD
c) Fábrica Nacional de Motores – FNM
d) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER
e) Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA



05- “Lenta, gradual e segura”. Esta era a fórmula e proposta de reabertura política no Brasil após 
os anos que haviam se passado de ditadura. O Presidente militar que assumiu em 1975 e que 
proferiu o lema citado dando início ao processo de redemocratização foi:
a) João Baptista de Oliveira Figueiredo
b) Ernesto Geisel
c) Juscelino Kubitschek
d) Emílio Garrastazu Médici
e) Franco Montoro

06- O capitalismo, fruto da ininterrupta ambição humana atua como sistema econômico, político, 
social  e  cultural  na  grande maioria  dos países do mundo.  Sobre o capitalismo está incorreto 
afirmar que:
a) Promove uma divisão social em classes
b) Possibilita a aquisição de bens classificados como privados
c) Acelerou os processos de industrialização e consumo
d) Promove o individualismo
e) Proporcionou uma melhor distribuição de renda

07- Em 1989 nos Estados Unidos da América,  ocorreu uma reunião que historicamente ficou 
conhecida como “Consenso de Washington”,  e  que apresentou propostas criadas pelo Banco 
Mundial e Fundo Monetário Internacional – FMI, chamadas de diretrizes ou propostas neoliberais, 
e  que são aplicadas na grande maioria  dos países do mundo.  Sobre o Neoliberalismo atual, 
procedente do consenso acima citado, está INCORRETO afirmar que: 
a) Promove a desregulamentação do mercado de trabalho
b) Propõe um aumento na prática de subsídios
c) Propões uma redução de gastos sociais por parte dos estados
d) Promove uma eliminação de barreiras alfandegárias aos investimentos estrangeiros
e) Acelera os processos de privatizações

08-  Vivemos a Nova Ordem Mundial  –  NOM. A globalização,  o capitalismo,  imperialismo e o 
neoliberalismo são apenas partes e termos de um conjunto que se apresenta inseparável na atual 
conjuntura política e econômica mundial. Sobre os processos citados e assuntos relacionados aos 
mesmos está ERRADO afirmar que:
a) Empresas multinacionais se instalam em países emergentes para se utilizar de mão de obra 
barata
b) A tecnologia e avanço científico são fatores predominantes no processo de globalização atual
c) Promovem o individualismo e a acumulação de bens e riquezas
d) Favorecem a manutenção de costumes e tradições dos povos
e)  Apresentou  nos  últimos  anos  grande  desenvolvimento  nos  setores  de  transportes  e 
comunicações

09- Os Atos Institucionais estabelecidos durante a ditadura militar alteraram o contexto político, 
social e econômico do país. A dissolução dos partidos políticos existentes até então foi realizada 
com Ato Institucional nº 2 ou AI-2. Dessa forma o país poderia ter somente dois partidos políticos 
ou o chamado “bipartidarismo” que na verdade eram controlados pelo governo e submetidos a 
rigorosas regras. Através do AI-2 passaram a existir somente os partidos:
 a) MDB e ARENA
b) PT e ARENA
c) MDB e PT
d) ARENA e PMDB
e) PT e PMDB



10- Através da Revolução de 1930 Getúlio Vargas chegou ao poder. Faça uma análise dos tópicos 
que tratam de assuntos relacionados ao período e contexto histórico citado:
I. João Goulart foi o presidente deposto pela revolução
II. A revolução contou com o apoio de todas as unidades da federação
III. Apesar do golpe, Getúlio cumpriu com todas as leis da Constituição Federal
IV. No período ocorreu a transferência da Capital Federal do Rio de Janeiro para Brasília
Estão corretos os itens:
a) Somente o I, II e IV
b) Todos estão corretos
c) Somente o II
d) Todos estão errados
e) Somente o II 

Gabarito

01. D 
Comentário: Canudos e Revolta do Contestado. O primeiro ocorreu no sertão da Bahia, com a 
liderança de Antonio  Conselheiro,  que  acreditava  na  restauração da monarquia,  e  também a 
Revolta do Contestado, ocorrido numa área entre os estados do Paraná e Santa Catarina e que 
envolvia uma questão de terras, quando os camponeses seguiram um monge religioso chamado 
José Maria.

02. C  
Comentário:  Uma das características marcantes de Vargas foi exatamente o Intervencionismo 
Econômico, exatamente o contrário do citado no item II.

03. C 
Comentário:  Vários  grupos  formaram o  chamado “Centrão”  durante  o  período  em que  atual 
Constituição estava sendo preparada, envolvendo os citados nesta opção.

04. E
Comentário:  A Companhia Siderúrgica do Atlântico foi criada recentemente já no século XXI, na 
Baía de Sepetiba na cidade de Itaguaí no estado do Rio de Janeiro.

05. B 
Comentário:  Ernesto  Geisel  foi  o  penúltimo  dos  presidentes  militares  e  que  deu  início  a 
reabertura política ou retorno da democracia ao Brasil.

06. E 
Comentário:  O capitalismo não proporciona uma melhor distribuição de renda, já que a classe 
dominante e os governos em geral não se preocupam muito com esta questão.  

07. B 
Comentário: O neoliberalismo propõe uma ação do livre mercado sobre a economia e a redução 
do papel do estado na vida econômica, portanto a prática de subsídios é considerada incorreta.

08. D 
Comentário: Os processos citados eliminam ou reduzem as particularidades regionais, já que no 
mundo globalizado existe uma aproximação cultural,  também relacionada ao consumo (cultura 
material).



09. A
Comentário:  O AI-2 criou o bipartidarismo e permitiu a concorrência controlada entre a Aliança 
Renovadora Nacional – ARENA e o Movimento Democrático Brasileiro – MDB, ambos controlados 
a risca pelo regime autoritário. 

10. D
Comentário: Nenhum  item está  correto.  Getúlio  considerado  um autoritarista  não  cumpriu  a 
Constituição, fato que gerou inclusive a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo.


