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QUESTÃO 61.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Prudente de Morais assumiu a presidência com grandes desafios, entre eles, a             

pacificação da Revolução Federalista e o controle da oposição “jacobina”, que era partidária do              

marechal Floriano Peixoto. 

QUESTÃO 62.  
GABARITO:  CERTO.  
Comentário:[…] apesar de serem importantes para a sustentação da base do sistema            

oligárquico, os “coronéis” dependiam de outras instâncias para manter seu poder. Entre essas             

instâncias destacava-se, nos grandes Estados, o governo estadual, que não correspondia a um             

ajuntamento de “coronéis”. Os “coronéis” forneciam votos aos chefes políticos do respectivo            

Estado, mas dependiam deles para proporcionar muitos dos benefícios esperados pelos           

eleitores. Isso ocorria sobretudo quando os benefícios eram coletivos, quando se tratava, por             

exemplo, de consertar estradas ou instalar escolas.  

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2013. p. 227. 

QUESTÃO 63.  
GABARITO:  CERTO. 
Comentário: a) Na primeira década do século XX, o Brasil já tinha um contingente operário com                

mais de 100 mil trabalhadores. 

b) Colonato é o nome que se dá a um sistema de exploração de grandes propriedades entre                 

diversos colonos ou meeiros, que ficam incumbidos de cultivar uma determinada área e             

entregar parte da produção ao proprietário, conservando outra parte para seu próprio            

consumo. 

No Brasil, um processo semelhante ocorre com a proximidade da abolição da escravatura, em              

1888. Os fazendeiros de café tiveram de utilizar o trabalho livre do imigrante, implantando o               

sistema de colonato.  

c) Os fluxos imigratórios que envolveram o Brasil na Primeira República foram os mais              

expressivos do período que se estende do século XIX ao XX: entre 1889 e 1930 ingressaram no                 

país mais de 3,5 milhões de estrangeiros, o que corresponde a 65% do total de imigrados entre                 

1822 e 1960. 
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d) Para proteger os interesses dos cafeicultores, tornava-se necessário manter baixo o valor da              

moeda nacional. 

 

QUESTÃO 64.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Concordo que antes da Revolução de 1930, uma série de levantes de grandes              

proporções eclodiu nas principais capitais brasileiras, e suas motivações estão ligadas ao            

agravamento da carestia e as influências da Revolução Russa (socialismo). Mas quando o item              

faz menção ao ano de 1929 ele foi muito específico. Não há registros de levantes populares                

especificadamente neste ano. 

QUESTÃO 65.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Concordo que: 

a) No ano de 1930 é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública para cuidar                

especificamente dos assuntos relacionados à educação e à saúde no país; e em 1931 é               

implantada a Reforma Francisco Campos, que organizou de forma efetiva o ensino secundário e              

superior no Brasil. 

Uma das ações mais importantes deste período foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação              

Nova, constituindo uma série de propostas feitas por conceituados educadores da época sob a              

liderança do professor Fernando de Azevedo para a melhoria da educação no país. 

b) A Consolidação das Leis do Trabalho foi um conjunto de regras criadas para proteger o                

trabalhador. A lei que estabelece a CLT data de 1º de maio 1943, mas as normas em favor do                   

trabalhador começam ainda no início do governo de Getúlio Vargas, nos anos 30.  

c) Foi durante o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945) que a indústria brasileira              

ganhou um grande impulso.  

Mas não foi feito acordo político, na Revolução Constitucionalista de 1932, com a oligarquia              

paulista, pelo contrário, ciente da iminente derrota militar e das implicações da provável             

ocupação da capital pelas forças getulistas, a então Força Pública de São Paulo (atual Polícia               

Militar de São Paulo) comandada pelo Coronel Herculano de Carvalho e Silva, juntamente com              

o comandante supremo do Exército Constitucionalista, o General Bertoldo Klinger, obtiveram           

um armístico e se engajaram na negociação junto ao General Pedro de Aurélio de Góis               

Monteiro para o fim definitivo do conflito. 
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QUESTÃO 66. 
GABARITO:  CERTO..  
Comentário: A unanimidade de Vargas só era relativamente ameaçada pela carismática e            

paternalista figura de Ademar de Barros, então governador de São Paulo e liderança principal              

do Partido Social Progressista (PSP). Observando tal ameaça política, Vargas logo tratou de             

negociar o apoio de Ademar naquele colégio eleitoral. Em troca desse favor, Getúlio Vargas              

prometeu a Ademar de Barros que o apoiaria nas próximas eleições presidenciais. 

No dia 3 de outubro de 1950, os cidadãos foram às urnas e confirmaram a vitória de Getúlio                  

Vargas com 48% dos votos válidos.  

 

QUESTÃO 67.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma            

empresa pública federal, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal. Desde a sua fundação,               

em 1952, é um órgão de fomento no contexto do desenvolvimento econômico como esboçado              

no Plano SALTE.  

Portanto, não foi criado no governo JK, mas sim no governo Dutra e fundado no governo                

Vargas. 

 

QUESTÃO 68.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: O aumento do PIB foi de apenas 0,6% em 1963, o menor índice desde a crise de                  

1929, quando se pretendia que ficasse em 7%.  

A inflação somente entre janeiro e maio foi de 63%, bem acima do verificado no ano anterior.  

O pior, a evasão de divisas para a Suíça e os EUA chegou aos 2 bilhões de dólares. 

O plano foi um verdadeiro fracasso, principalmente em relação aos principais obstáculos que             

ele se propunha a solucionar. 

 

QUESTÃO 69.  
GABARITO:  CERTO.  
Comentário:  Constituição Federal de 1946 
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Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a               

inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à             

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

§ 5º - E livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a                 

espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei               

preceituar pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito de               

resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de licença do Poder Público. Não               

será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a ordem             

política e social, ou de preconceitos de raça ou de classe. 

 

QUESTÃO 70.  
GABARITO:  CERTO. 
Comentário: Todos os elementos citados no item estão de acordo com as medidas tomadas na               

época. 

 

QUESTÃO 71.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: No transcurso do mandato de Geisel, inclusive ocorreram tentativas de golpe            

contra o governo, promovidas por setores militares radicais que se posicionaram           

contrariamente ao projeto de distensão. A maior ameaça ao projeto de redemocratização veio             

dos oficiais que controlavam o aparato de repressão policial-militar. 

 

QUESTÃO 72.  
GABARITO:  CERTO. 
Comentário: Concordo que foi principalmente a partir das últimas três décadas do século XIX              

que aflorou o desenvolvimento do capitalismo europeu, resultando num aumento da           

urbanização. 

 

QUESTÃO 73.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: O colonialismo português em Angola começou bem antes do século XIX como             
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afirma o item. Outro erro é que o colonialismo português não se limitou ao litoral dessas                

colônias. 

 

QUESTÃO 74. 

GABARITO:  CERTO. 
Comentário: O Japão, ainda no século XIX, com a Era Meiji, acabou se industrializando e,               

consequentemente necessitando de fontes de matérias-primas, o que confirma um caráter           

imperialista, demonstrado na Primeira Guerra, principalmente pela guerra contra a China. 

 

QUESTÃO 75. 
GABARITO:  CERTO..  
Comentário: Rerum Novarum: sobre a condição dos operários ") é uma encíclica escrita pelo              

Papa Leão XIII a 15 de maio de 1891. Era uma carta aberta a todos os bispos, sobre as condições                    

das classes trabalhadoras.  

Inicia o texto fazendo um levantamento da situação social da época e da crise social que o                 

mundo passava, de conflitos, e critica a situação de miséria e pobreza a que os trabalhadores                

estavam submetidos em razão de um liberalismo irresponsável, de um capitalismo selvagem e             

de patrões desumanos. Os trabalhadores estavam sendo vítimas da cobiça e de uma             

concorrência desenfreada da ganância e de leis que haviam perdido o sentido e os princípios               

cristãos. 

E ainda criticava a concentração das riquezas nas mãos de poucos e do mau uso que dela                 

faziam do trabalho e dos papéis do crédito. 

Nesta primeira parte a encíclica refuta o critério socialista sobre a propriedade privada, acusa              

de injustas e absurdas as razões aduzidas pelos socialistas. Afirma que o homem antecede ao               

Estado em valor, dignidade e importância e o antecede também no tempo, que o fim do Estado                 

é propiciar o bem comum do homem e de prover-lhe os meios para que possa alcançar a                 

felicidade. Não é o homem para o Estado mas o Estado que existe em função do homem. 

 

QUESTÃO 76. 

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Na verdade, o item queria se referir ao Socialismo, e não ao Comunismo, que               

defende papel dominante da sociedade organizada. 
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QUESTÃO 77.   

GABARITO:  CERTO. 
Comentário: Entre 1901 a 1914, Benito Mussolini, pertenceu ao Partido Socialista Italiano, por             

influência de seu pai. 

E, ele não só defendia a participação da Itália na Primeira Guerra, como também, participou da                

mesma sendo ferido. 

 

QUESTÃO 78.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Lênin era a favor de Trotsky e não de Joseph Stálin para sua sucessão. 

 

QUESTÃO 79.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Nos EUA, no Reino Unido e na França, principais vencedores da 1ª Guerra, o               

padrão-ouro foi readotado tão logo encerrado o conflito, e não após a crise de 1929. 

 

QUESTÃO 80.  
GABARITO:  CERTO. 
Comentário: A invasão da Tchecoslováquia (Operação Danúbio) foi uma invasão militar de            

tropas de 5 países socialistas do Pacto de Varsóvia sob a liderança da União Soviética (URSS,                

República Democrática Alemã, Polônia, Hungria e Bulgária). 

Na noite de 1968, os países membros do Pacto de Varsóvia invadiram a República Socialista da                

Tchecoslováquia, a fim de deter a Primavera de Praga, as reformas de liberalização política de               

Alexander Dubcek. 

 

QUESTÃO 81.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Todos nós sabemos que a Guerra Fria se inicia na década de 1940, logo após o fim                  

da Segunda Guerra Mundial. 

 

QUESTÃO 82.  

GABARITO: ERRADO.  
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Comentário: Não foram levantes populares os responsáveis pelo alinhamento dos países do            

leste europeu ao socialismo soviético, nem mesmo ao Pacto de Varsóvia. 
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