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FRENTE 1 – HISTÓRIA INTEGRADA

n   Módulos 23 e 24 – República Populista

(1946-1964)

1)     A afirmação que aparece entre parênteses no enun cia do ("e

nunca esse adjetivo foi tão próprio") diz res peito ao papel de

Carlos Lacerda nos acontecimentos que culminaram no

suícídio de Getúlio Vargas: haveria uma "conspiração"

(outros diriam, uma articulação das forças de oposição ao

governo) em que Lacerda era figura de relevo. O suicídio de

Getúlio, consequência da pressão exercida por essa

oposição "conservadora", provocou comoção popular de

âmbito nacional, im pe lindo os oposicionistas mais radicais

(os "conspi ra do res") a recuar frente à instabilidade gerada,

conceden do sobrevida ao populismo varguista, com a

eleição de Juscelino Kubitscheck e João Goulart, herdeiro

político de Getúlio.

        Resposta: A

2)     Os primeiros três anos do quinquênio do governo Dutra

(1946-51) singularizaram-se pela adoção de uma política

econômica liberal com efeitos danosos para nossa economia:

gasto com a importação de produtos supérfluos e suntuários

(na maioria de procedência norte-ame ri ca na) e de grande

parte das reservas cambiais acumu ladas pelo governo

Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, graças às

exportações efetuadas no período. Assim, quando Dutra, em

1949, resolveu optar pelo inter vencionismo do Plano Salte,

os recursos disponíveis revelaram-se insuficientes.

        Resposta: C  

3)     A questão exige interpretação de texto e aborda as duas pri -

mei ras fases do governo Dutra no plano econômico: inicial -

mente, liberalismo acentuado, com importações indiscrimi-

 nadas; depois, liberalismo seletivo, com restri ções à im por -

tação de bens de consumo não essen ciais. Mas não chega à

terceira fase, correspondente à volta do intervencionismo e

corporificada no Plano Salte (1949).

        Resposta: C

4)     Tanto o ministro José Bonifácio como o presidente Eurico

Gaspar Dutra enfatizam a importância estra tégica da interio -

rização da capital; mas ambos também abordam os benefícios

econômicos daquela medida (de forma bastante clara no

texto de José Bonifácio e implicitamente nas considerações

de Dutra). 

        Resposta: C

5)     Tanto o governo de Getúlio Vargas como o de Juscelino

Kubitschek preocuparam-se com o desenvolvimento nacional,

articulado ao nosso crescimento e aprimoramento de nosso

parque industrial. Getúlio Vargas procurou atingi-lo norteado

pelo nacionalismo, como, por exemplo, ao tentar restringir a

remessa de lucros para o exterior e estabelecer o monopólio

da exploração petrolífera pelo Estado. Já Juscelino Kubitschek

adotou uma política econômica destinada a atrair o capital

estrangeiro (“capitalismo associado”) para sustentar seu

projeto desenvolvimentista. Não considerava, portanto, a

interferência do capital estrangeiro como nociva ao nosso

desenvolvimento, ao contrário de Getúlio Vargas, que via

nossa dependência como entrave ao crescimento nacional. 

6)     Carlos Lacerda foi um dos líderes da União Democrática

Nacional (UDN), que sempre combateu o varguismo e seus

associados (como Juscelino Kubitschek) ou continuadores

(como João Goulart). Daí sua implacável oposição ao gover -

no JK e a malograda tentativa dos políticos situacio nistas

(aliás, não endossada pelo próprio presidente no sentido de

cassar seu mandato de deputado federal pela Guanabara).

        Resposta: E

7)     a)  A construção de Brasília fazia parte do Plano de Metas —

programa desenvolvimentista elaborado por Juscelino

Kubitschek antes de assumir a Presidência da República.

JK chamou-a de “metassíntese”, considerando-a um

símbolo da moderni dade de seu governo e da própria

inte gração nacio nal.

        b)   A transferência da Capital Federal para o Planalto Central

brasileiro gerou um certo distanciamento entre o centro

das decisões do governo e eventuais pressões políticas e

sociais regionais. Acessoria mente, considera-se que esse

isolamento propor cionou às autoridades maior segurança

institu cional. Finalmente, não se pode esquecer que a

construção de Brasília criou, no Centro-Oeste, um polo de

desenvolvimento eco nômico-demográfico.

8)     O processo migratório a que o texto se refere gerou o tipo

social conhecido como candango.

9)     A afirmativa I é falsa porque a política econômica de Vargas

pautou-se pelo nacionalismo, enquanto JK favoreceu a entra -

da do capital estrangeiro.

        A afirmativa III é falsa porque as estatais brasileiras criadas

por Vargas para atuar nas indústrias de base foram mantidas

por JK.

        Resposta: D

10)   A construção de Brasília, como nova capital do país, era a 31.a

meta do plano elaborado por JK durante sua campanha

eleitoral para a Presidência da República. A criação de um

polo de desenvolvimento no Centro-Oeste visava favorecer a

integração econômica nacio nal pois estimularia o contato

econômico entre aquela e as demais regiões do país. Quanto

ao problema da infla ção, esta realmente começou a aumentar

no governo JK – não somente em decorrência das despesas

com a construção de Brasília, mas pelo conjunto dos gastos

CADERNO 4 – SEMIEXTENSIVO D

HISTÓRIA

RES_INTERN_S4_D_TRFS_HIST_15 SEMANAS_MA  03/09/15  10:51  Página 1



do Estado com a infraestrutura  necessária ao projeto desen -

volvimentista (sobretudo estradas e hidrelétri cas). É conve -

niente lembrar que JK rompera com o FMI, o que estancou

uma importante fonte de emprés timos externos.

        Resposta: B

11)   E

12)   Entre as “Reformas de Base” propostas pelo governo Goulart,

avultava a reforma agrária, reivindicada pelas organizações de

trabalhadores rurais cuja ponta-de-lança eram as Ligas

Campo nesas lideradas por Francisco Julião. Complementar -

mente, a refor ma bancária deveria proporcionar créditos à

popula ção de baixa renda — o que incluiria o campesinato.

        Resposta: A

13)   A charge do jornal O Correio da Manhã apresenta o presi den -

te João Goulart preparando um churrasco do parla mentarismo

para comê-lo mais tarde. Im pedido legalmente de assumir o

cargo, por causa da oposição dos militares – que o viam como

comunista e herdeiro do getulismo –, Goulart não aceitou a

solução par lamentarista que diminuíra drastica mente as suas

funções. Suas esperanças estavam voltadas para o plebiscito

previsto para abril de 1963. No dia 10 de julho de 1962, Jango

conseguiu apoio à indicação do gaúcho Francisco de Paula

Brochado da Rocha para a chefia de governo, com o intuito de

conseguir aprovar a antecipação do referendo. Brochado da

Rocha renunciou, sem alcançar seu objetivo, mas, no dia

seguinte à renúncia, uma greve forçou o estabele cimento da

data para o dia 6 de janeiro de 1963. Em 1.° de janeiro, o

governo aumentou o salário em 75%, garan tindo o apoio dos

trabalhadores para a vitória do não ao parlamentarismo.

        Resposta: A

14)   Ao assumir a Presidência da República e adotar uma “política

externa independente” (em relação aos Esta dos Unidos),

Jânio Quadros causou certa inquietação entre os setores

conservadores que o haviam apoiado – entre eles, a UDN de

Carlos Lacerda. Seu apoio osten si vo ao regime de Fidel

Castro e a condecoração concedida a “Che” Guevara

acabaram por lhe alienar o apoio do Congresso,

inviabilizando sua perma nência no poder e impelindo-o para

o caminho da renúncia.

        Resposta: D

15)   A “política externa independente” apregoada por Jânio

Quadros significava o não alinhamento com os Estados

Unidos. Daí o apoio de Jânio a Fidel Castro e sua apro xi -

 mação com os países socialistas. A condecoração a “Che”

Guevara, porém, foi um erro de Jânio, pois levou os setores

conserva dores brasileiros a deixar de apoiá-lo, por considerá-

lo pró-comunista.

        Resposta: A

16)   O Plano Trienal deveria ser aplicado no que se esperava serem

os três anos finais do governo de João Goulart (1963-66),

depois que o presidente recuperou o exercício do Poder Exe -

cu tivo. Entretanto, não chegou a ser “implementado”, pois o

populismo de Goulart não aceitava cortes nos gastos do go -

verno. O presidente pinçou as “Reformas de Base”e fez delas

sua principal bandeira, mas foi deposto pelo Golpe de 64.

        Resposta: A  

17)   Tancredo Neves foi eleito indiretamente em 1985, com o fim

da ditadura militar. O período parlamentarista durou de

setembro de 1961 a janeiro de 1963.

        Resposta: C 

        

18)   A              

n Módulo 25 – Governos de Catello Branco,

Costa e Silva e Médici

1)     Os abalos do regime democrático referido no texto foram:

em 1954, o suicídio de Getúlio Vargas (24/08/54), resultado

das con tradições do Estado populista diante da inviabilidade

do desen volvimento econômico autossustentado nos

moldes nacionalistas; em 1961, a renúncia do presidente

Jânio Quadros (25/08/1961) como produto da crise do

populismo num quadro internacional mar cado pelo

acirramento da Guerra Fria. O retrocesso fica por conta do

golpe militar de 31 de março, promovendo a derrubada do

presidente João Goulart, eliminando a democracia populista

e lançando as bases do Estado autoritário. 

2)     O período compreendido entre 1954 e 1964 iniciou-se com o

suicídio de Getúlio Vargas; continuou com a contestação da

posse de JK pelos udenistas (1955) e a renúncia de Jânio

Quadros, sete meses após a posse (1961); e concluiu-se com

o golpe militar que depôs o presidente João Goulart.

        Resposta: E

3)     A proposição IV é incorreta porque o PCB foi cassado em

1947 e, por essa razão, seus militantes não puderam mais se

candidatar por aquela sigla. A proposição V é in cor reta

porque a Arena e o MDB foram criados durante o regime

militar, ou seja, bem após a vigência do parla men tarismo

(1961-63).

        Resposta: A   

4)     a)  1964: Ano do golpe militar, responsável pela deposição do

presi dente João Goulart e implantação do Estado Autori -

tário. O novo regime realiza uma “operação limpeza”,

cassando as lideranças políticas de oposição, mas mantém

as aparências através do bipartidarismo e, no plano

cultural, permite a manifestação opo sicionista com a

realização de peças e festivais de música po pular brasileira.

          1968: O Ato Institucional de n.° 5, de 13 de dezembro,

consolida o regime militar, eliminando as manifestações

culturais de con testação, através da censura prévia  e da

violenta re pres são.

        b)  1964: Permitira um certo grau de liberdade de expressão e

de questionamento do regime militar; enquanto 1968

procurou sufocar todo e qualquer tipo de protesto ao Es -

tado Autoritário através da produção cultural.

5)     A música brasileira foi atingida pela censura do Estado Auto -

ri tá rio, pois foi marcada pelo protesto e pela denúncia em

plena passagem para a ditadura militar repressiva e

intolerante. A música, ao lado do teatro, foi um importante

núcleo de resis tência ao autoritarismo.

        Resposta: A
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6)     O AI-5 foi posto em prática com intuito de reforçar o

Executivo e colocar o Congresso em recesso, pelo presidente

Marechal Costa e Silva.

        Resposta: D

7)     Resposta: E

8)     A implantação do AI-5, que concedia ao presidente da

República poderes extraordinários por tempo indeterminado,

significou o endurecimento do regime militar instaurado em

64. Quanto ao Decreto n.° 477, permitiu que as autoridades

de então pudessem afastar tanto docentes como discentes

que fossem considerados subversivos.

        Resposta: C 

9)     Resposta: A

10)   A frase “Brasil: ame-o ou deixe-o” foi utilizada pelo go verno

Médici como uma crítica (ou uma ameaça) aos que se opu -

nham ao autoritarismo do regime militar; e, eventual mente,

serviria como justificativa pa ra a pena de banimento. Já a

composição de João Bosco e Aldir Blanc faz referência aos

banidos, exila dos ou mortos pelo regime, e insinua a possi -

bilidade de uma anistia.

        Resposta: B

11)   O Ato Institucional n.° 5, cuja vigência foi estabelecida por

tempo indeterminado, suspendia as garantias constitucio -

nais e dava, ao presidente da República, poderes excepcio -

nais bastante amplos.

        Resposta: A

12)   O regime autoritário vigente de 1964 a 1985 não teve presi -

dentes civis: Castelo Branco e Costa e Silva eram marechais;

Médici, Geisel e Figueiredo, generais de exército.

        Resposta: C

13)   A proposta do Plano de Metas de JK promoveu uma ampla e

profunda transformação do sistema econômico do País. O

governo de Médici é partícipe do período da História Recente

do Brasil conhecido como Ditadura Militar, marcada pelo

autoritarismo, censura e restrições dos direitos e garantias

individuais.

        Resposta: D

14)   A alternativa descreve alguns aspectos do “Milagre Econô -

mico” (1969-73), apregoado pelo governo Médici.

        Resposta: A

15)   Itens corretos: 02, 04 e 08.

16)   Resposta: A

17)   Resposta: A 

n   Módulo 26 – Abertura Política 

(Geisel e Figueiredo)

1)     A campanha das “Diretas Já”, que teve grande repercussão

popular em 1984, objetivava pressionar o Congresso para

aprovar a emenda constitucional proposta pelo deputado

Dante de Oliveira. Esse dispositivo propunha que a próxima

eleição presidencial, em janeiro do ano seguinte, se realizasse

pelo voto direto. Entretanto, a emenda não conseguiu a

maioria de 2/3 dos deputados e senadores necessária para

sua aprovação. Por essa razão, o candidato oposicionista

Tancredo Neves acabou sendo eleito indiretamente. 

        Resposta: C

2)     A  Guerrilha do Araguaia — última resistência arma da contra

o regime militar brasileiro — foi eliminada em 1974, já no

começo do governo Geisel. Não obstan te, a atuação

repressiva do DOI-CODI continuou até janeiro de 1976,

quando o operário Manuel Fiel Filho morreu sob tortura

(seguindo-se à morte, em condições semelhantes, do

jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 1975). Nos meses

que se seguiram àquele acontecimento, o presidente Geisel

afastou os militares da “linha-dura“ de suas funções de

comando, o que pôs fim à tortura de presos políticos no Brasil.

        Resposta: C

3)     A questão, embora não explicite datas, refere-se à fase mais

dura do regime militar, compreendida entre a edição do AI-5

(dezembro de 1968) e o final do governo Geisel (março de

1979). Nesse período, numerosos brasileiros (entre eles “o

irmão do Henfil”, Herbert de Sousa) foram forçados a sair do

País – alguns na categoria de “banidos”. Entretanto, deve-se

lembrar que O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldyr

Blanc, foi composta na fase final do governo Geisel, quando

já existia uma certa abertura política, ainda que “lenta,

gradual e segura”. Daí a esperança expressa na letra, de uma

anistia e da volta dos exilados.

        Resposta: A

4)     Alternativa escolhida por eliminação, já que nela exis tem

dois erros factuais: a) o movimento das “Diretas Já” não

reivin di cava a realização de eleições,  pois es tas já estavam

previstas; o que se exigia eram eleições diretas; b) o

movimento também não exigia que as eleições se

realizassem ainda naquele ano (1984), pois elas estavam

previstas para janeiro do ano se guinte (e foram efetivamente

realizadas na data apra zada, embora de forma indireta). De

qualquer forma, as de mais alternativas são inconsistentes.

        Resposta: E 

5)     O movimento das “Diretas Já”, ocorrido em 1984, tinha por

objetivo apoiar a Emenda Dante de Oliveira, que propunha

eleições diretas para a Presidência da República já em 1985.

Apesar da grande mobilização popular, a emenda não obteve

os votos necessários e a eleição de Tancredo Ne ves, em

janeiro do ano seguinte às Diretas Já, pro cessou-se de forma

indireta, dentro do Colégio Eleitoral. De qualquer forma, a

vitória de um civil e oposicionista sig nificou o fim do regime

militar no Brasil.  

        Resposta: E

6)     A Lei da Anistia extinguiu a punibilidade dos envolvidos em

atividades consideradas crimes políticos contra o regime

militar, exceto os condenados por “crimes de san gue”. Por

outro lado, ao estender a anistia aos envolvidos em “crimes

conexos” com os primeiros citados, a lei resguar dava de

possíveis punições os agentes da repressão governamental.

        Resposta: E  
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7)     O texto faz referência à campanha pelas “Diretas Já”, que

apoiava a emenda proposta naquele sentido pelo deputado

Dante de Oliveira. Entretanto, como seria necessária uma

maioria de 2/3 do Congresso para a aprovação da medida, o

partido governista (PDS), conseguiu um número suficiente de

votos contrários à emenda. Daí a eleição presidencial de

janeiro de 1985, vencida por Tancredo Neves, ter sido

realizada por voto indireto.

        Resposta: C

8)     A Lei de Anistia foi promulgada em 1979, já no go verno

Figueiredo, dentro do processo de abertura “len ta, gradual e

segura” iniciada pelo presidente Geisel. Foram anistiados

todos os envolvidos em ‘crime polí ticos ou conexos com

estes” praticados entre 2/9/1961 e 15/8/1979 (referência à

ação repressiva das auto ridades). A Lei da Anistia excluiu os

“condenados por crime de sangue”, que somente seriam

libertados ulteriormente.

        Resposta: A

9)     O regime militar brasileiro caracterizou-se por seu autorita -

rismo e por uma dura repressão aos opositores políticos

(notadamente durante o governo Médici, 1969-74). Além

disso, não houve restrições à entrada do capital estrangeiro

e, sobretudo durante o “Milagre Brasileiro”, ocorreu um

intenso arrocho salarial (ou seja, uma política clara men te

antipopulista).

10)   A proposição II é incorreta porque, no período da ditadura

militar, os partidos políticos legais eram ape nas dois (ARENA

e MDB) e não existia uma “clara norma lidade democrática”,

dadas as frequentes cassa ções de mandatos e suspensões de

direitos políticos de cidadãos.

        Resposta: C

11)   A classificação apresentada corresponde ao pensa men to do

autor e pode ser aceita sem grandes contesta ções. Não

obstan te, é discutível a afirmação de que, du rante a ditadura

militar, tenha se registrado a “conso lida ção das transfor ma -

ções estruturais” para a indústria bra sileira (ha ja vista, por

exemplo, a criação das reservas de mer cado, o superdimen -

sionamento de certos projetos esta tais e o descontrole do

processo inflacioná rio).

        Resposta: B

12)   a)  Essas greves, ocorridas em 1979, assinalaram o início da

reorganização do movimento sindical brasileiro em novas

bases, fora da tutela do Estado (que, aliás, reprimira dura -

men te os sindicalistas depois de 1964). O novo sindi -

calismo, surgido nas greves de 1979, daria origem ao PT –

Partido dos Trabalhadores, fundado em 1980.

        b)   Extinção do Ato Institucional n.° 5, no final do Go ver no

Geisel; Lei da Anistia, em 1979; resta be lecimento do Pluri -

partidarismo, em 1980.

13)   A afirmação III é incorreta porque crescimentos de 2,5 para

13,5 (bens de consumo duráveis) e de 4,3 para 14,7 (bens de

capital) não são “modestos” em termos relativos. Além

disso, o Brasil pós-JK não poderia ser considerado um país

“eminentemente agrícola”, dada a relevância alcançada pela

atividade industrial.

        Resposta: B

14)   Resposta: D

15)   (02)  Falsa – “O Pasquim” era um jornal que fazia crítica ao

governo militar, à censura e ao autoritarismo.

        (04) Falsa – O AI-5 dissolveu o Congresso e o AI-2 extinguiu

os partidos políticos.

        (16) Falsa – O vice que assumiu após a morte de Tancredo

Neves foi José Sarney.

16)   Resposta: A

17)   Resposta: D

18)   Resposta: C

19)   Resposta: B  

n Módulo 27 – Os Governos da 

Nova República

1)     a) A sigla CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito,

prevista na Constituição Federal e no Regimento Interno

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

        b) A CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito - é um

instrumento de fiscalização e auditoria do Poder

Legislativo, instalada com objetivos específicos sobre

questões de interesse nacional, so bre tudo aquelas que

envolvem o exercício do Poder Execu tivo. Ca da CPI é

proposta, criada e convocada por um período deter -

minado, não tendo o poder de justiça ou de polícia. A partir

das conclusões de um relatório final, aprovado pela

maioria de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, é que

se processarão nas instâncias competentes as

providências previstas em Lei.

2)     Interpretação de texto, no qual, para comprovar que “o

Brasil, em termos de política externa (...) tem capacidade

decisória própria”, constam no enunciado os seguintes

trechos: “teve o País inteligência de longo prazo e cálculo de

oportunidade (...) Engendrou concepções, conceitos e teoria

própria no século XIX (...) buscou autonomia decisória no

século XX”.

        Resposta: E

3)     Mera interpretação de texto. A atitude I se refere à atual

posição dos afrodescendentes na luta pela igualdade social.

Já a atitude II reflete uma posição de integração (ainda que

circunstancial) étnica e racial. Ora, as observações de

Florestan Fernandes e de Gilberto Freyre concordam,

respectivamente, com as atitudes I e II.

        Resposta: C

4)     A denominada “Década Perdida” estendeu-se do período que

vai do fim da ditadura militar até o Plano Real, no início da

década de 1990, com o processo democrático já consolidado.

Esse período foi marcado por grande instabilidade eco nô -

mica gerada pelo acelerado processo inflacionário e

depressão cambial. No campo político, esse período marcou-

se pela de mo cra tização com a eleição indireta de Tancredo

Neves, que morreu antes de ser empossado, substituído por

seu vice, José Sarney, o primeiro presidente civil desde 1964.

        Resposta: B
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5)     Os grupos de defesa dos direitos humanos, que  constituem

formas de organização da sociedade civil, cumprem o papel

de interface entre o Estado e as demandas populares, sobre -

tudo entre os desassistidos, e têm papel fundamental no

encaminhamento de reivindicações e de denúncias, ao

mesmo tempo em que cumprem o papel de conscientizar a

população acerca de seus direitos.

        Resposta: D

6)     O Plano Collor, em si, constituiu um choque he terodoxo na

economia, concretizado no confisco temporário de grande

parte do meio circulante nacional. As medidas apontadas na

alternativa não fazem parte propriamente do plano, mas

representam a política econômica dele resultante. Em

síntese, trata-se dos primeiros passos do País no caminho do

neoliberalismo, incluindo o início das privatizações e o fim

das “reservas de mercado” criadas pelo regime militar.

        Resposta: D

7)     a)  Em 1992, houve o respeito à Constituição e ao ordena -

mento jurídico por ela estabelecida. Nos anos anteriores,

os militares intervieram no processo político, e foram

adotadas soluções extraconsti tucionais.

        b)   Endurecimento do regime militar, por força da im plan -

tação do AI-5 (Ato Institucional número 5), cerceamento

aos opositores e acirramento da luta armada ao governo,

com consequente recrudesci men to da repressão.

        c)   Procedimento legal que permite ao Poder Legis lativo

(Congresso, Assembleias Legislativas ou Câmaras Munici -

pais) impedir que o chefe do Exe cu ti vo  (presidente da

República, governador ou pre feito) de continuar a exercer

o cargo para o qual fora eleito. 

8)     Durante o regime militar (1964 - 85), registrou-se uma forte

presença do governo na economia, tanto por meio de empre -

sas estatais como por uma política francamente intervencio -

nista. Com a redemocra tização, passaram a prevalecer entre

os dirigentes do País as ideias neoliberais, traduzidas em

medidas como a facilitação das importações e a privatização

de empresas e serviços estatais – processo que alcançou o

ápice sob a administração de Fernando Henrique Cardoso

(1995-2002).

        Resposta: B

9)     a)  No período mencionado, a população urbana do País

aumen tou, suplantando a população rural em 1970 e

continuando a crescer até os dias de hoje.

        b)   Alteração das formações urbanas, com o cresci men to do

proletariado e, em menor escala, da classe média. Para -

lelamente, ocorreu o inchaço das cidades, com a margi na -

lização de amplas parcelas da população, em consequên -

cia da falta de infraestrutura, da favelização e do aumento

da violência em suas diversas formas.

10)   Resposta: E

11)   O Plano Cruzado, decretado no governo Sarney, em 28 de

janeiro de 1986, propunha o congelamento de preços e o

reajuste salarial sempre que a inflação chegasse a 20%.

        Resposta: A

12)   Em 21 de abril de 1993, houve um plebiscito, uma consulta

popular que envolvia duas formas de governo (República e

Monarquia) e dois sistemas de governo (Parlamentarismo e

Presidencialismo). A escolha da maioria da população foi pela

República e pelo Presidencialismo.

        Resposta: A

13)   Collor organizou o Plano Brasil Novo, que propunha lutar

contra a crise econômica com as seguintes medidas:

        –    volta do padrão cruzeiro;

        –   congelamento de preços;

        –   bloqueio das contas bancárias, poupanças e aplicações

financeiras.

        Resposta: C

14)   A Constituição de 1988 manteve a forma Republicana, o

sistema Presidencialista, a separação dos poderes e

apresentou inovações para ampliação da cidadania.

        Resposta: A

15)   O congelamento das poupanças fez parte do Plano Brasil

Novo, do governo Collor.

        Resposta: B

16)   F F V V V

17)   As primeiras medidas neoliberais (abertura às importa ções)

foram tomadas pelo presidente Fernando Collor, mas foi com

Fernando Henrique que o processo neolibe ra lizante atingiu

seu patamar mais visível.

        Resposta: C  

n   Módulo 28 – Revolução Cubana

1)     a)  Embora contasse com a participação significativa de

setores urbanos (burguesia liberal, militares e operários),

a Revolução Mexicana notabilizou-se pela grande

mobilização do campesinato. Essa mobilização foi mais

expressiva no sul do país, onde a questão fundiária era

mais aguda, devido à absoluta predominância do

latifúndio. Nesse contexto destacou-se a liderança de

Emiliano Zapata, que em seu Plano de Ayala propôs uma

reforma agrária radical que, aliás não foi efetivada pela

Constituição de 1917.

        b)  Embora a Revolução Cubana apresentasse inicialmente

um viés liberal, o governo de Fidel Castro inclinou-se

rapidamente para o socialismo, fosse pela coletivização

das grandes propriedades rurais, fosse pela naciona li -

zação (estatizações) das empresas estrangeiras. Como

resultado, Cuba tornou-se o primeiro Estado socialista no

mundo ocidental — o que iria alterar dramaticamente a

situação estratégica da Guerra Fria.

2)     As proposições ilustram o apogeu vivido pelo regime

castrista, as repercussões da Revolução Cubana junto à

esquerda latino-americana e à realidade atual de Cuba,

marcada pela crise econômica e pela busca de alternativas

para compensar o fim da ajuda soviética.

        Resposta: E
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3)     Porfirio Díaz, no México, e Fulgencio Batista, em Cuba, foram

ditadores derrubados respectivamente em 1911 e 1959, por

força das Revoluções Mexicana e Cubana.

        Resposta: D  

4)     Os textos referem-se, respectivamente: ao início da

Revolução Mexicana; à China na década de 1930, duas vezes

atacada pelo Japão e marcada pela guerra civil entre Mao

Tse-tung (Partido Comu nista) e Chiang Kai-shek (Kuomintang

/ Partido Naciona lis ta), interrompida quando do segundo

ataque japonês; à Revolução Cubana, liderada por Fidel

Castro contra Fulgencio Batista; à batalha final da Guerra da

Indochina, que resultou na indepen dência do Vietnã (dividido

em Vietnã do Norte / socialista e Vietnã do Sul / capitalista),

Laos e Camboja; e à independência da Argélia, após uma

longa guerra de liberta ção contra a França (1954-62).

        Resposta: D

5)     O Movimento 26 de julho, liderado por Fidel Castro a partir da

região de Sierra Maestra contra o ditador Fulgencio Batista,

não evidenciou radicalismo es quer dista durante a fase de

luta revolucionária para a tomada do poder. Esse fato

permitiu que a guerrilha obtivesse apoio não apenas de

setores de esquerda (como o Partido Comunista Cubano),

mas também da oposi ção liberal burguesa a Batista. Essa

frente de tendências diver sas desapareceu após a

consolidação do governo castrista, que passou a adotar

medidas claramente anticapitalistas.

        Resposta: B

6)     As atuais dificuldades do regime socialista cubano decorrem

de dois fatores fundamentais: a continuidade do embargo

comercial imposto pelos Estados Unidos (até 1960 o principal

comprador de produtos de Cuba) e, mais do que tudo, o

colapso da União Soviética. Esta última substituiu os Estados

Unidos de forma muito vantajosa para Cuba, pois comprava

o açúcar e tabaco cubanos por preços superiores aos

correntes no mercado internacional.

        Resposta: E  

7)     E           8)  C               9)   C
        
10)   01-F,  02-F;  04-F;  08-V;  16-V;  32-V.

n Módulo 29 – Produção Cultural 
dos Anos 50 a 90 

1)     a)  Teatro popular (Teatros de Arena e Oficina, em São Paulo,

e Opinião, no Rio de Janeiro), que apresentava peças com

conteúdo social e engajamento político (Eles não usam

black tie, Navalha na carne, Arena conta Zumbi, Roda

Viva e outras); canções de protesto, igualmente voltadas

para a crítica social e política (principais representantes:

Geraldo Van dré e Milton Nascimento); e Movimento

Tropi calis ta/Tropicália (Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom

Zé e outros) que valorizava o individualismo e a sen -

sualidade, integrados na cultura pop.

b) Reprimindo essas manifestações culturais como

antipatrióticas, subversivas e contrárias aos valores

tradicionais. Métodos utilizados: censura, ação violenta

contra espetáculos organizados pelas tendências citadas,

prisão e tortura de artistas e intelectuais, o que levou

vários integrantes daqueles movimentos a se exilarem. 
2)     Resposta: B

3)     a)  Moralidade: movimento hippie e “contracultura”

(liberação sexual, feminismo, ambientalismo e pacifismo).

             Música: Bossa Nova, MPB (dos festivais à canção de

protesto), Tropicália e Jovem Guarda.

             Política: crise do populismo e implantação da ditadura militar.

        b)  O período delimitado na questão teve como um dos seus

aspectos marcantes, no cenário interna cio nal, os

movimentos de contestação da juven tu de ocidental ao

stablishment capitalista burguês; no Brasil, esses

acontecimentos produziram, na moralidade e na música,

os efeitos mencionados na resposta anterior — exceto a

Bossa Nova, que pode ser considerada um reflexo do

colonialismo cultural norte-americano. O período citado

foi também marcado pelo auge da Guerra Fria

(evidenciado na Crise dos Mísseis e na Guerra do Vietnã),

cujo resultado, no Brasil e demais países do Cone Sul,  foi

a crise do populismo e a instalação de ditaduras militares

conservadoras, respaldadas pelos Estados Unidos.

             Obs.: As respostas apresentadas para esta questão são

apenas duas entre múltiplas possibilidades, pois a

formulação do tema, por ser exces sivamente ampla, não

comporta uma abordagem plenamente objetiva.   

4)     As referências aparentemente nonsense da letra de Caetano

Veloso revelam o viés anárquico, mas sensível às contradições

de seu tempo, do tropicalismo. Entre outras, encontramos no

trecho transcrito alusões à mídia (espaçonaves, estrelas de

cinema, televisão) e à agitação revolu cionária em diversos

países latino-americanos (guerrilhas, bomba).

        Resposta: D

5)     O tropicalismo teve como aspecto fundamental a crítica à

indústria da cultura de massa, estando, nesse aspecto,

associado aos movimentos contestatórios da juventude nas

décadas de 1960-70. Além disso, trouxe para o Brasil

influências interna cionais, como forma de contestação ao

nacionalismo dos governos militares.

        Resposta: B

6)     A telenovela serviu para a difusão de valores considerados caros

às classes médias e também como padrão de massificação e

uniformização, segundo a lógica da indústria cultural. 

        Resposta: E

7)     O tropicalismo surgiu em 1968, durante a vigência do regime

militar que, em dezembro daquele ano, consolidaria seu

autoritarismo por meio do Ato Institucional n.º 5.

        Resposta: D

n Módulo 30 – As transformações da 

Condi ção Feminina depois

da Segunda Guerra Mundial

e Questões Políticas da

Atualidade: a Pax Americana

1)     Maior inserção no mercado de trabalho, implicando uma

certa independência financeira, elevação do nível de

escolaridade e o fato de muitas mulheres, hoje em dia, serem

a cabeça da família.

2)     Maior rigor na punição dos atos de violência contra a mulher,

inclusive em caso de violência doméstica.
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3)     O processo de modernização do País, entre os anos 50 e 80

do século XX, provocou uma forte expansão do setor

terciário (ser vi ços), mas o agravamento dos desequilíbrios

regionais atraiu gran des contin gentes rurais para os centros

urbanos. Ao mesmo tem po, as mulheres ingressaram

maciçamente no mercado de tra ba lho, o que lhes permitiu

melhorar sua posição na sociedade.

        Resposta: C  

4)     A alternativa menciona um direito trabalhista concedido por

Getúlio Vargas durante o Estado Novo (a CLT é de 1943),

dentro da política populista praticada por este dirigente.

        Resposta: B

5)     O que pretende dizer a charge é o que a alternativa explicita

com enfática obviedade.

        Resposta: E

6)     Maior inserção no mercado de trabalho, implicando certa

indepen dência financeira, elevação do nível de escolaridade

e o fato de muitas mulheres, hoje em dia,  serem a cabeça

da família.

7)     A afirmação I é falsa porque a incorporação das mulheres no

mercado de trabalho ganhou ímpeto na segunda metade do

século XX. A afirmação III é falsa porque as mulheres

constituem a esmagadora maioria da população que executa

serviços domésticos, muitas vezes acumulando-os com

atividades externas.

        Resposta: B

FRENTE 2 – HISTÓRIA GERAL

n Módulo 12 – Segunda Guerra Mundial

1)    Esta questão trabalha com o óbvio, ou seja: se Hitler prometeu

em Munique contentar-se com os Sudetos mas, seis meses

depois, ocupou a Tchecoslováquia, é claro que ambicionava

conquistar mais territórios na Europa. Entretanto, a

alternativa e abre uma possi bilidade interessante: se

Chamberlain (e seu colega francês Daladier) houvesse

sustentado o Tratado de Assistência Militar Anglo-Francesa

com a Tchecos lová quia, recusando-se a aceitar a anexação

dos Sudetos pela Alemanha, Hitler teria realmente destruído

a Tchecos lová quia?

        Resposta: A

2)     Eric Hobsbawm traça um paralelo entre a fase popular da

Revolução Francesa (1793-94), conhecida como “Terror”, e o

“terror” praticado por Stalin, um dos líderes da Revolução

Comu nista de 1917.

        Resposta: D

3)     Alternativa parcialmente correta. O Pacto de Não Agressão

Germa no-Soviético ou (Ribbentrop–Molotov) estipulava que

a Alemanha e a URSS não entrariam em guerra nos próximos

cinco anos. Cláusulas secretas concediam à URSS o domínio

sobre parte da Polônia e os Países Bálticos (Estônia, Letônia

e Lituânia), além de três pequenas porções do território

finlandês (e não toda a Finlândia) e a Bessarábia (atual

Moldávia), então pertencente à Romênia. O referido pacto

permitiu a Hitler invadir a Polônia uma semana depois, dando

início à Segunda Guerra Mundial.

        Resposta: E  

4)     O cartaz em questão foi elaborado no Japão para celebrar a

destruição de navios norte-americanos em Pearl Harbor, em

consequência de um ataque aéreo japonês.

        Resposta: C

5)     b)  O extermínio nazista de judeus não ocorreu de forma

desor de nada, mas sim racionalizada.

        c)   Houve muita violência nos campos de concentração.

        d)  O nazismo estava profundamente vinculado ao capital

nacional; inclusive, o texto aponta como o extermínio de

judeus permitiu o aproveitamento de restos humanos

como matéria-prima industrial.

        e)  Os critérios nazistas não eram puramente raciais, mas

também de exclusão dos detentores de alto contingente

capital (judeus) e daqueles que ameaçavam ideologica -

men te o capitalismo nacionalista empreendido por Hitler 

(comunistas).

        Resposta: A

6)     O Pacto de Não Agressão Germano-Soviético (ou Pacto

Molotov–Ribbentrop), com validade de cinco anos, foi assina -

do em 24 de agosto de 1939 e foi crucial para o desencadea -

mento da Segunda Guerra Mun dial, oito dias depois. Certo

de que poderia invadir a  Polônia sem temer uma intervenção

soviética, Hitler decidiu levar avante a invasão do território

polonês. Cláusulas secretas daquele acordo, divulgadas so -

men te após o fim da guerra, revelaram que, para conseguir a

neutralidade de Stalin, Hitler aceitou que a URSS ocupasse

não apenas 1/3 da Polônia, mas também os Estados Bálticos

e partes da Finlândia e da Romênia. 

        Resposta: E

7)     A anexação da Áustria à Alemanha, dentro do princípio do

pangermanismo, resultou sobretudo das pressões da Alema -

nha sobre o governo austríaco, o que levou à nomeação de um

chanceler (primeiro-ministro) pró-anexação. Esta procedeu a

um plebiscito que, uma vez divulgado a favor do Anschluss, foi

seguido pela entrada de tropas alemãs na Áustria.

        Resposta: D

8)      O termo genocídio foi criado para designar o projeto de

extermínio, pelos nazistas, dos judeus que se encontravam

em seu poder. A palavra foi cunhada por um intelectual judeu

(Raphael Lenkin) em 1944, para caracterizar aquele

acontecimento específico. Mas, com o decorrer do tempo,

passou a designar qualquer projeto ou ação que visasse

exterminar uma comunidade – fosse ela étnica, religiosa ou

social. Por essa razão, outro intelectual israelita, Elie Wiesel

(Prêmio Nobel da Paz), passou a designar o massacre dos

judeus pelos nazistas como sendo o “Holocausto” – critério

atualmente predominante.

        Resposta: B

9)     A Conferência de Bretton Woods, na qual o econo mis ta

britânico John Keynes desempenhou papel de relevo,

estabeleceu regras e princípios financeiros e monetários a

serem observados pelos países capita listas no mundo do

pós-guerra. O peso dos Estados Unidos na Segunda Guerra

Mundial foi decisivo para a adoção do dólar (e não da

tradicionalíssima libra esterlina inglesa) como moeda-padrão

internacional.

        Resposta: E  
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10)   O Japão conseguiu superar seu atraso tecnológico du rante a

Era Meiji (século XIX), modernizando indu strialmente o país.

Entretan to, os nipônicos eram carentes de recursos naturais

fundamentais para a manutenção e modernização de sua

economia. Os EUA, por sua vez, desejavam expandir seu

controle no Pacífico, o que efetivamente iniciaram com a sua

vitória na Guerra Hispano-Americana (1898). Ambos os

países entraram em choque quando os japoneses invadiram

a China em 1937, mercado consumidor preferencial dos EUA,

que promoveu embargos econômicos aos nipônicos, os

quais, estrangulados, de ci diram aniquilar o poder naval dos

EUA no Pacífico com um ataque surpresa.

        Resposta: A  

11)   D

12)   Questão interdisciplinar que reúne conhecimentos de

História, Física, Biologia e Geopolítica. Todas as afir ma ções

são cor retas, convindo talvez acrescentar ao “clube atômico”

da atualidade a Coreia do Norte (no momento, o Irã é apenas

um postulante a essa posi ção).

        Resposta: E

13)   a)  Implantação de regimes totalitários na Europa, du ran te o

Pe ríodo Entreguerras e no contexto da polarização

ideológica que fortaleceu os movimen tos de extrema-

esquerda e de extrema-direita.

        b)  Minorias étnicas (judeus, ciganos e outros), adver sários

políticos (intelectuais oposicionistas e comu nis tas) e ele -

men tos consi derados “antissociais” (ho mossexuais e

pacifis tas).

        c)  Preservação da memória sobre as violências e o genocídio

praticados durante o período em questão.

14)   Alternativa que pode ser escolhida por exclusão, pois todas

as demais se referem a situações de pré-conflito (anteceden -

tes da II Guerra Mundial, em 1936), conflito (China Comunista

× China Nacionalista, em 1956; e Guerra Fria, em 1980) ou de

pós-conflito sem su pera ção (ressentimentos resultantes da II

Guerra Mundial, em 1948).

        Resposta: B

n  Módulo 13 – Guerra Fria e 

Descolonização Afro-Asiática

1)      a)  Guerra Fria. Caracterizou-se pelo confronto político-ideo -

lógico entre o bloco capitalista, liderado pelos EUA, e o socia -

lista (comu nista), dirigido pela URSS. As duas superpotên -

cias disputavam a hegemonia mundial, sem entrar em

choque militar uma com a outra, mas envolvendo-se – direta

ou indiretamente – em guerras locali zadas.

        b)  Na ajuda econômico-financeira dos EUA para a

recuperação dos países da Europa Ocidental devastados

pela Segunda Guerra Mundial. Esse plano visava

consolidar a hegemonia norte-americana na região e, ao

mesmo tempo, inviabilizar uma possível vitória eleitoral

dos partidos comunistas em países como a França e a

Itália; e, ao conter o avanço comunista, também garantia

mercados para a produção norte-americana.

2)   Fase de perseguição aos comunistas e seus simpatizantes –

reais ou supostos – ocorrida nos Estados Unidos em

princípios da dé cada de 1950, sob a liderança do senador

Joseph McCarthy. O ma cartismo contribuiu para exacerbar

os sentimentos anticomu nistas durante a Guerra Fria.

3)   A expressão “Cortina de Ferro” foi cunhada pelo ex-primeiro-

ministro britânico Winston Churchill em 1946, ao proferir

uma palestra nos Estados Unidos, ao lado do presidente

Truman, na qual disse: “de Stettin, no Báltico, a Trieste, no

Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente”.

Com essas palavras, ele descreveu o isolamento imposto

pela URSS a seus países-satélites do Leste Europeu. Durante

a Guerra Fria, o termo “Cortina de Ferro” foi largamente

utilizado pelo Ocidente democrático para designar as

ditaduras comunistas do Leste Europeu.

        Resposta: A

4)   Alternativa escolhida por exclusão, pois todas as ou tras

admitem, de uma forma ou de outra, algum tipo de violação

dos direitos humanos. Todavia, não cabe considerar que a

soberania dos Estados deva estar em conformidade com os

direitos universais do ho mem, pois “soberania” significa

simplesmente “inde pen dência” de um Estado, qualquer que

seja sua po sição ideológica.

        Obs. – A Assembleia Geral da ONU de 1948 aprovou a Declaração

Universal dos Direitos Humanos (e não “do Homem”).

        Resposta: B

5)     As afirmativas 2 e 8 estão corretas.

        (01) A Doutrina Truman visava combater o expansionismo

soviético.

        (04) A OTAN foi formada por um grupo de países que

combatiam a ideologia comunista.

        (16) Os países que saíram fortalecidos da Segunda Guerra,

compondo dois polos de influência, foram EUA e URSS.

        (32) Os EUA entraram na Segunda Guerra em 1941, após o

ataque japonês a Pearl Harbor.

6)     As afirmativas 4 e 8 estão corretas.

        (01) A Segunda Guerra foi palco do Holocausto.

        (02) A Guerra Fria se tratava da rivalidade entre EUA e URSS.

  (16) O final do conflito ocorrera na própria Alemanha e no

Japão.

        (32) O muro de Berlim visava evitar a fuga de comunistas

para o lado capitalista de Berlim.

        (64) As bombas marcaram o término da Segunda Guerra

Mundial.

7)     Os membros permanentes do Conselho de Segurança da

ONU, originalmente: Estados Unidos, União Soviética,

Reino Unido, França e China, corres pon dem às potências

vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. A Organização das

Nações Unidas, estabelecida em 1945, com o fim do conflito

mundial, em substituição à Liga das Nações, admitiu os

Estados Unidos e a União Soviética com prerrogativas de

decisão superiores aos demais membros da Organização

(poder que fora esten dido também a China, Reino Unido e

França), pois a adesão dessas potências era fundamental
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para o sucesso dela. Foi justamente a não adesão destes

países à Liga das Nações que comprometeu a eficiência

desta na intenção de evitar conflitos de grande dimensão.

        Resposta: E

8)     As conquistas espaciais mostravam o grau de desenvolvi -

men to tecnológico e, portanto, de poderio bélico.

        Resposta: B

9)     a)  O macarthismo é anterior à Revolução Cubana.

        b)  O macarthismo não foi atuante no Pacífico.

        c)   Não havia relação direta com as multinacionais instaladas

nos países do bloco norte-americano.

        d)  O macarthismo foi a política de perseguição ideológica

comandada por um senador (Joseph McCarthy) e vigente,

portanto, apenas durante seu mandato.

        Resposta: E

10)   a)  Com a Guerra Fria, EUA e URSS valorizavam sua superio -

ri da de militar e reforçavam sua liderança em relação às

demais nações. No caso dos Estados Unidos, a corrida

armamentista provocada pela Guerra Fria também

atendia aos interesses do complexo industrial-militar,

tanto em ganhos políticos (maior influência no governo)

como econômicos (mais encomendas e investimentos).

        b)  Formação da OTAN, Guerra da Coreia e Crise dos Mísseis

de Cu ba.    

11)   a)  A Alemanha foi dividida em quatro zonas de ocupação

militar ao término da Segunda Guerra Mundial, cumprindo

decisão adotada pelos “Três Grandes” na Conferência de

Yalta. Em 1949, as zonas de ocupação foram transformadas

em dois Es ta dos soberanos: República Federal Alemã

(Alemanha Oci dental/capitalista) e República Democrática

Alemã (Alemanha Oriental/socialista).

        b)  A divisão do mundo em dois blocos de poder resultou na

Guerra Fria, a qual, além de seu caráter de conflito

ideológico entre socialismo e capitalismo, significou a

disputa da hegemonia mundial entre EUA e URSS.

12)   Resposta: A

13)   A afirmativa 2 é falsa, porque a OTAN surgiu  na década de

1940 e o Pacto de Varsóvia, na de 1950.

14)   a)  Os países de economia dominante têm interesse histórico

pelas riquezas da África negra.

        b)  A imprensa difundira globalmente o que se passava.

        c)   A ONU assegura direito de intervenção na política interna

dos países caso estes estejam desrespeitando os Direitos

Humanos.

        d)  O terreno africano não é irregular, não gerando

dificuldades de deslocamento militar.

        Resposta: E

15)   A afirmação II se encaixa perfeitamente no segundo conceito

transcrito no enunciado da questão. De fato, os três eventos

mencionados são comumente atribuídos à organização

terroris ta Al-Qaeda – embora no caso da embaixada israelense

em Buenos Aires existam outras possibilidades igualmente

plausíveis. O terrorismo praticado nesses casos enquadra-se

na definição de ação praticada contra um Estado (ou Estados)

dos quais os terroristas não fazem parte, sendo que os

próprios terroristas não representam um Estado. Quanto aos

movi men tos guerrilheiros afro-asiáticos entre os anos 1950 e

1970, embora tenham tido um aspecto predominantemente

militar, recor reram eventualmente a práticas terroristas – o

que nos permite enquadrá-los no primeiro conceito.

        Resposta: C

16) Resposta: C

17) a) Os problemas retratados pelo autor, no que se re fere à

África, constituem uma herança do neocolo nialismo, que

se limitou a explorar as colônias sem lhes proporcionar as

mínimas condições para um desenvolvimento autossus -

ten  tável.

b) Angola e Ruanda; outros exemplos são o ex-Congo Belga

(atual República Democrática do Congo), Serra Leoa e

Sudão.

18) a) Inglesa (ascendência e não nacionalidade, pois esta é, em

ambos os casos, sul-africana).

b) Regime segregacionista baseado em critérios étnicos para

determinar a desigualdade civil entre os habitantes da

África do Sul. O apartheid foi estabelecido para assegurar o

predomínio político e econômico da minoria branca.

19) a) Hindus e islâmicos entraram em conflito após a indepen -

dência da Índia, gerando sua divisão territorial. 

        b)  Além do hinduísmo e do islamismo, havia ainda o

budismo na Índia.

        d)  Os valores tradicionais foram preservados até os dias

atuais.

        e)  Gandhi morreu no processo de independência da Índia.

        Resposta: C

20) De acordo com o texto, a queda do regime salaza ris ta pe la

ação das Forças Armadas de Portugal, em 1974 (“Re   vo  lução

dos Cravos”), foi uma decorrência das guer  ras de libertação

irrom pidas nas colônias portu gue sas da África. A impossibi li -

da de de derrotar aqueles mo vi  mentos e o con sequente

desprestígio dos militares le va ram estes últi mos a se afastar

da ditadura e, finalmente, a der ru bá-la.

21) Resposta: B

22) a) O interesse pelo documentário de Peter Davis decorre da

política imperialista, militarista, intole rante e unilateral

adotada pelo presidente dos EUA, George W. Bush. Ao

con junto de arbitrarie dades exercidas em âmbito

internacional pelo presidente norte-americano, denomina-

se “Pax Ame ricana”.

b) A Guerra do Vietnã desenrolou-se no contexto da Guerra

Fria, que marcou as relações internacionais pós-II Guerra

Mundial. Nesse quadro de bipolariza ção mundial – Capita -

lis mo (EUA) e Comunismo (URSS) – ocorreram as indepen -

dên cias afro-asiáticas. Entre elas a da Indochina, que,

politicamente, dividiu-se em Laos, Camboja e Vietnã,

sendo este último, por sua vez, dividido em duas zonas de

influência: norte-comunista e sul-capitalista.
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23)   Resposta: C

24)   Resposta: C

n   Módulo 14 – Revolução Chinesa

1)     As proposições 1, 8 e 64 estão corretas.

        (2) A perestroika é a desestruturação do comunismo.

        (4) O socialismo chinês vem se mostrando bastante violento

com sua população desde sua implantação.

        (16) Cuba cessou seus movimentos libertários com a morte

de Che Guevara.

        (32) Não há disputa de supremacia atômica entre esses

países.

2)     a)  Processo histórico: descolonização afro-asiática. Desdo bra -

mentos posteriores: divisão da colônia britânica da Índia em

Índia e Paquistão (do qual Bangladesh se separaria em

1971); guerras entre Índia e Paquistão em torno da

Caxemira; con flitos internos na Índia, por conta das diver si -

dades étnicas e religiosas do país; e acentuado cres ci men to

econômico e tecnológico (inclusive no setor nuclear), sem

eliminar as milenares desigual dades da sociedade indiana.

b) Processo histórico: expansão do socialismo e Guerra Fria.

Desdobramentos posteriores: implantação do sistema

socia  lis ta, sob a ditadura de Mao Tse-tung, e ulterior pro -

ces  so de abertura econômica, com acentuado cresci -

mento da ativi dade industrial e conquista de mercados

interna cionais.

3)     Resposta: C

n   Módulo 15 – Queda do Muro de Berlim,
Fim do Socialismo e
Desintegração da URSS

1)     a)  Após o impacto da Primeira Guerra Mundial (1914-18),

muitos passaram a aspirar por uma sociedade justa,

igualitária, pacífica e livre dos males do capitalismo —

esperança corporificada, para essas pessoas, no

socialismo marxista (ou comunismo) proposto pela

Revolução Russa de 1917. E a vitória da URSS na Segunda

Guerra Mundial (1939-45) pareceu, a essas mesmas

pessoas e seus continuadores, um avanço definitivo para

a concretização daquela sociedade — expectativa desfeita

pela crise do “socialismo real”.

        b)  Esgotamento do modelo totalitário implantado desde 1917

e crise econômica estrutural, decor rente da incapacidade

de produzir os excedentes financeiros exigidos pelo custeio

da corrida armamentista da Guerra Fria. 

2)     Alternativa escolhida por eliminação, pois extrai conclusões

que não encontram amparo no texto transcrito. Em

contrapartida, diferentemente das demais opções oferecidas,

não contém nenhum erro factual gritante, abordando

corretamente o encaminhamento da crise do “socialismo

real” e a consequente desintegração da URSS e do bloco de

Estados por ela comandados.

        Resposta: E

3)     A Perestroika – tentativa de reestruturação da economia

soviética – , empreendida por Gorbachev a partir de 1985,

pretendia aumentar a eficiência da economia socialista,

desburocratizando-a e reduzindo a intervenção do Estado.

Esse projeto acabou fracassando e a URSS abandonou o

socialismo, aderindo ao capitalismo.

        Resposta: C

4)     Ao explicitar o fim da Guerra Fria e a reunificação da Alemanha,

o texto deixa claro que o tema abordado é o processo

relacionado com o fim da URSS e suas consequências para

todo o Leste Europeu. 

        Resposta: C 

5)     Nicolae Ceausescu governou a Romênia tiranicamente de

1965 a 1989. Foi ele o único ditador comunista do Leste

Europeu que tentou resistir à onda liberalizante que varreu

o “Socialismo Real” na região. Ao procurar fugir, foi

capturado e fuzilado, juntamente com sua esposa, no Dia de

Natal de 1989.

        Resposta: B

6)     O Muro de Berlim tornou-se o principal símbolo da

bipolarização decorrente da Guerra Fria, pois dividiu uma

cidade em duas áreas de influência, uma soviética e outra

norte-americana.

        Resposta: C

7)     Após a Segunda Guerra Mundial, Berlim Ocidental

(incorporada à República Federal da Alemanha, capitalista,

em 1949) passou a constituir um enclave capitalista no

território alemão controlado pelos soviéticos. Visando por

fim às facilidades encontradas pelos cidadãos do Leste

Europeu para se passarem ao Ocidente, via Berlim, o ditador

soviético Nikita Kruchev ordenou, em 1961, que o governo-

satélite da Alemanha Oriental construísse o Muro.

        Resposta: C

8)     A afirmação III é falsa, porque a educação foi um dos setores

sociais mais beneficiados pelos regimes socialistas.

        Resposta: A

9)     O texto citado apresenta-se como uma metáfora compa rativa

entre socialismo e capitalismo. Em relação ao primeiro, des -

taca-se a satisfação das necessidades básicas, embora com

privação da liberdade. Em relação ao segundo, mostra-se que

a liberdade pode gerar insegurança e uma concor rência

muitas vezes predatória, com graves desequilíbrios sociais.

        Resposta: A  
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