
 

Curso Bombeiro 

Lista 03 – História do Brasil 

Prof. Gênesis Barbará 

 

1.   A charge do gaúcho Alfredo Storni feita em 

1927 critica uma prática bastante utilizada no 

período que ficou conhecido como República 

Velha (1989 - 1930). 

 
Sobre a charge e esse período da história 

brasileira, pode-se afirmar: 

 

I - A charge satiriza o voto imposto e 

controlado pelos coronéis e que ficou 

conhecido como voto de cabresto.  

II - A mulher que aparece na charge 

representa a República e está condenando a 

velha prática do coronelismo de indicar 

candidatos ao seu "curral eleitoral". 

III - A charge reforça a ideia de que as eleições 

na República Velha representavam uma farsa, 

pois eram os chefes locais que determinavam 

em qual candidato o eleitorado sob seu 

domínio deveria votar. 

IV - Após a instauração da República, o 

coronelismo foi enfraquecendo e o voto 

passou a ser secreto, dificultando assim, a 

manipulação do eleitorado. 

 

Estão corretas:  

 

a) I e IV.     b) I e III.   c) II e IV.    
d) III e IV.   e) I e II.    
   
2.   Analise o documento sobre as eleições no 

Brasil. 

 
A charge critica o sistema eleitoral no período 

da(o)  

a) República Velha, quando o voto era aberto 
e não havia Justiça Eleitoral.    

b) Estado Novo, quando o autoritarismo de 
Vargas manipulou o eleitorado.    

c) Segunda República, quando as eleições 
diretas para presidente, através do voto "a 
cabresto", elegeram Vargas.    

d) República do Café-com-Leite, dominada 
pelas oligarquias paulista e mineira, que 
usavam o voto censitário para se alternarem 
no poder.    

e) Primeira República, quando o PSD e a UDN 
se valiam da violência e fraudes para 
alcançar o poder.    

   
3.   Em 1894, no Brasil, a transferência do 

poder dos militares para os civis marcou o 

nascimento da República Oligárquica. As 

principais características políticas dessa 

República (1894-1930) são: 

 

- a política __________, com alternância de 

mineiros e paulistas no poder federal; 

- o voto __________, característico do poder 

dos oligarcas; 

- o grande poder exercido pelas oligarquias 

rurais, conhecido como __________. 

  

a) dos governadores - censitário - coronelismo    
b) do café com leite - de cabresto - 

coronelismo    
c) do café com leite - de cabresto - liberalismo 

econômico    
d) do encilhamento - censitário - 

republicanismo    
e) da espada - de cabresto - militarismo    
   
4. O período da História do Brasil 

compreendido entre 1889 e 1930 é 



denominado por muitos historiadores de 

República Velha. Neste período, diversas 

revoltas e movimentos sociais ocorreram. Leia 

atentamente as seguintes afirmativas sobre 

essas revoltas e movimentos sociais: 

 

I. A Guerra do Contestado (1912-1916) 

ocorreu na fronteira entre Paraná e Santa 

Catarina. 

II. Antônio Conselheiro foi o principal líder da 

Revolta de Canudos, a qual reuniu milhares de 

pessoas, entre elas, sertanejos que não 

possuíam terras, ex-escravos e pequenos 

proprietários pobres. 

III. A Revolta da Vacina ocorreu no Rio de 

Janeiro em virtude do excesso de ações 

tomadas em nome da modernização e das 

péssimas condições de vida de grande parte 

da população, que teve como estopim a 

obrigatoriedade da vacina contra a varíola. 

IV. A Revolta da Chibata denunciava o rígido 

código de disciplina da marinha, que punia as 

faltas graves com chibatadas, além da má 

alimentação e dos miseráveis soldos (salários) 

que os marinheiros recebiam. 

 

Assinale a alternativa CORRETA:  

a) Apenas a proposição IV é verdadeira.    
b) Apenas as proposições I e II são 

verdadeiras.    
c) Apenas as proposições I, II e IV são 

verdadeiras.    
d) Apenas a proposição II é verdadeira;    
e) Todas as proposições são verdadeiras.    
   
5.   Durante o Brasil republicano diversas 

revoltas e insurreições conflituaram o mito do 

povo pacífico. 

Relacione os movimentos indicados na 1a 

coluna com seu respectivo momento histórico 

e objetivos, na 2a coluna. 

 

1a Coluna 

(1) Revolta da Vacina 

(2) Coluna Prestes 

(3) Revolução Constitucionalista 

(4) Guerrilha do Araguaia 

 

2a Coluna 

(     ) antagonismo paulista ao golpe de estado 

liderado por Getúlio Vargas (que promoveu a 

Revolução de 1930). 

(     ) luta de populares em 1904, no Rio de 

Janeiro, contra a política de Regeneração de 

Rodrigues Alves. 

(     ) ação contra a Ditadura Militar entre 1966 

e 1973, apoiada pelo Partido Comunista do 

Brasil. 

(     ) movimento relacionado com o 

"tenentismo", contra o poder das oligarquias 

na República Velha, que percorreu diversos 

estados. 

 

A ordem que completa corretamente a 

segunda coluna é a seguinte:  

a) 1, 3, 2, 4.   b) 3, 1, 4, 2.   c) 4, 1, 3, 2.    
d) 2, 4, 1, 3.   e) 4, 3, 2, 1.    
   
6.   Observe a caricatura. 

 
A caricatura refere-se  

a) às disputas em torno do nome do candidato 
às eleições presidenciais de 1930, vencidas 
nas urnas por Getúlio Vargas.    

b) a Luiz Carlos Prestes, que se contrapunha 
aos políticos tradicionais que dominaram as 
primeiras décadas republicanas.    

c) à revolta do eleitorado feminino diante das 
fraudes, violências e compra de votos que 
caracterizavam o processo eleitoral 
brasileiro.    

d) ao predomínio de paulistas e mineiros no 
jogo político conhecido como política do 
café-com-leite e que contou com a adesão 
de Prestes.    

e) à tentativa de golpe efetuada pelo Exército, 
que pretendia derrubar o presidente e 
colocar Luiz Carlos Prestes no lugar de 
Washington Luiz.    

   
7.   INSTRUÇÃO: Responder à questão com 

base nas afirmativas a seguir, sobre o 



Movimento Tenentista. 

 

I. O Tenentismo foi um movimento político com 

características reformistas, que lutava contra o 

poder das oligarquias regionais e contra o 

coronelismo. 

II. Se no plano político o tenentismo tinha 

ideias progressistas, como a defesa do voto 

secreto e a criação de uma justiça eleitoral 

autônoma, no plano econômico defendia o 

fortalecimento da agricultura e da pecuária de 

exportação. 

III. O tenentismo foi um movimento elitista, por 

recusar-se a mobilizar as classes populares na 

cidade e no campo, bem como por afastar-se 

do movimento operário. 

IV. O caráter difuso das ideias políticas 

tenentistas permitiu que dele emergissem 

líderes de movimentos políticos tão opostos 

quanto o Partido Comunista Brasileiro e a 

Ação Integralista Brasileira. 

 

Pela análise das alternativas, conclui-se que 

somente estão corretas  

 

a) I e II      b) I, III e IV   c) II e III    
d) II e IV    e) III e IV    
   
8.   Sobre a República Velha, é correto afirmar 

que  

a) o tenentismo se aliou ao coronelismo para 
combater os focos de rebelião que, 
alastrando-se pelo País, ameaçavam a 
estabilidade política do governo.    

b) os lucros auferidos com a produção e a 
comercialização do café geraram capital 
para a instalação de indústrias e importação 
de mão de obra estrangeira.    

c) a eliminação do federalismo da Constituição 
Nacional foi determinante para que o 
governo federal pudesse controlar as 
pretensões autonomistas dos Estados.    

d) o Convênio de Taubaté, reunindo 
representantes dos cafeicultores, 
estabeleceu o controle da produção de café, 
devido às limitações do mercado 
consumidor.    

   
9.   Desde o ano de 1889, o Brasil é governado 
sob um regime republicano presidencialista. 
Contudo, nestes mais de 120 anos, a 
República brasileira passou por diversas fases, 
cada uma com características que as distingue 

das demais. Analise as afirmativas abaixo 
sobre a história republicana brasileira. 
 
I. A constituição de 1891 estabeleceu as 

eleições diretas para os cargos do Executivo 
e Legislativo e, durante a República Velha, 
as autoridades combateram as fraudes nas 
eleições, visando a dar maior credibilidade 
ao processo de escolha dos governantes. 

II. Em 1930, o gaúcho Getúlio Vargas chegou 
à presidência da República através de um 
processo claramente democrático, tendo 
apoio das elites de diversos estados, como 
Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e 
Ceará. 

III. O Estado Novo, período em que o 
presidente Vargas governou de forma 
autoritária, foi marcado, por um lado, pelo 
combate violento à oposição e, por outro 
lado, pelo desenvolvimento econômico e 
investimentos em âmbito cultural. 

IV. No governo do presidente Juscelino 
Kubitschek (1956-1961), a mudança da 
capital brasileira para o centro geográfico do 
país, prevista desde a Constituição de 1891, 
foi efetivada com a construção de Brasília, 
num território do estado de Goiás. 

V. Em dezembro de 1968, o governo militar 
decretou o Ato Institucional 5 (AI 5), através 
do qual suspendia o habeas corpus para 
crimes políticos, estabelecia a censura para 
os meios de comunicação e suspendia as 
liberdades de opinião e reunião dos 
cidadãos. 

 
Estão corretas, apenas:  
a) I, III e IV   b) II, III e IV   c) III, IV e V 
d) I, II e III     e) I, II e IV    

   
10.   No século XX, os governos de Getúlio 
Vargas tiveram repercussões contraditórias 
para a história do povo brasileiro, uma vez que 
esses governos:  
(     )  mostraram que havia resistência para 

certas mudanças, com a manutenção de 
privilégios de minorias e insatisfações 
políticas lideradas pelos partidos 
socialistas do Sudeste.   

(     )  desfizeram os espaços democráticos na 
sociedade brasileira, prevalecendo a 
centralização política que marcou até as 
organizações sindicais e impediu o 
surgimento de grupos de oposição.   

(     )  conseguiram, com a industrialização, 
transformar as atividades urbanas, 
trazendo parte expressiva da população 



para as grandes cidades e criando 
condições diferentes para as relações 
trabalhistas.   

(     )  usaram práticas autoritárias no período 
do Estado Novo, mas firmaram uma 
popularidade crescente em todas as suas 
fases e com apoio indiscutível do 
movimento operário na resistência aos 
desmandos do coronelismo.   

(     )  reorganizaram o Estado brasileiro, 
rompendo certas tradições 
administrativas, incentivando mudanças 
na economia, embora tenham mantido 
ligações com as elites políticas rurais.   

   
11.   A chamada Era Vargas, período da 

história brasileira situado entre 1930 e 1945, 

pode ser subdividida em três fases: o governo 

provisório, até 1934, o governo constitucional, 

de 1934 a 1937, e o Estado Novo, entre 1937 

e 1945. Este último teve papel fundamental na 

constituição do Brasil contemporâneo. As 

afirmações feitas a seguir são todas sobre o 

Estado Novo. Leia-as e, em seguida, assinale 

a CORRETA:  

a) Adoção de uma política liberal e anti-
nacionalista, através da qual o Estado 
brasileiro se aproxima de potências como os 
Estados Unidos.    

b) Uma alternância no poder das principais 
oligarquias - paulista e mineira - 
sustentáculos políticos de todo o período 
populista.    

c) A racionalização da máquina administrativa 
através da criação do Departamento 
Administrativo de Serviço Público - o DASP - 
instrumento, na prática, de fortalecimento do 
Poder Federal.     

d) Controle dos partidos e das eleições por 
parte do governo federal.     

e) Manutenção das eleições para os cargos 
legislativos e para os governos dos estados, 
extinguindo-se, entretanto as eleições para 
prefeito.    

   
12.   Analise as afirmativas abaixo acerca do 
processo de democratização da cena política 
brasileira, no final do Estado Novo (1945). 
 
I. Frente à possibilidade de vitória Aliada na 

Segunda Guerra Mundial, o governo 
brasileiro se preparou para a futura 
democracia com uma bem sucedida 
campanha de incentivo à sindicalização e 
divulgação da legislação social que visava à 

aproximação entre o presidente Getúlio 
Vargas e os trabalhadores brasileiros. 

II. Entre fins de 1944 e o início de 1945, 
iniciaram-se as articulações para o 
estabelecimento de um calendário eleitoral e 
a criação de novos partidos políticos como a 
União Democrática Nacional (UDN), o 
Partido Social Democrático (PSD) e o 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
mantendo-se a ilegalidade do Partido 
Comunista (PCB) pelo fato de ter um 
programa contrário aos princípios 
democráticos. 

III. Somente após o final da Segunda Guerra 
Mundial foi possível romper a forte censura 
imposta pelo governo, por meio de uma 
bem organizada estrutura repressiva e do 
controle do Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP), sobre o conteúdo 
exibido pelos órgãos de imprensa, o que 
impedia qualquer manifestação em favor da 
democracia por parte da oposição. 

IV. Ao romper com as potências do Eixo no 
início de 1942 e, posteriormente, entrar 
efetivamente na guerra, o governo brasileiro 
apostava em uma nova inserção no cenário 
internacional e na obtenção de vantagens 
políticas nos acordos pós-guerra. Contudo, 
já se evidenciava a necessidade de 
contornar a contradição de se colocar como 
aliado do bloco democrático ocidental no 
conflito e manter um regime autoritário em 
seu território.  

 
Assinale:  
a) se somente as afirmativas I e III estiverem 

corretas.    
b) se somente as afirmativas I e IV estiverem 

corretas.    
c) se somente as afirmativas II, III e IV 

estiverem corretas.    
d) se somente as afirmativas I, II e III 

estiverem corretas.    
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.    
   
13.   Em 1942, o governo brasileiro decretou 
estado de guerra contra a Alemanha e a Itália, 
enviando, em 1944, tropas para o continente 
europeu. 
 
Com relação à participação brasileira na 
Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar 
que  
a) a experiência da Força Expedicionária 

Brasileira (FEB), durante a Primeira Guerra 



Mundial (1914-1918), foi decisiva para o 
sucesso da expedição brasileira.    

b) a tomada de Monte Castello, na Itália, foi a 
principal conquista militar realizada pelos 
pracinhas da FEB.    

c) o Brasil, durante o período em que 
permaneceu neutro em relação aos conflitos, 
não permitiu a instalação de bases militares 
norte-americanas em seu território.    

d) a participação do Brasil na guerra, contra os 
regimes nazifascistas, estava em 
consonância com a forma de governo 
democrática assumida por Getúlio Vargas, 
desde 1937.    

e) a participação do Brasil junto aos aliados 
concedeu ao país um assento permanente 
no Conselho de Segurança da Organização 
das Nações Unidas.    

   
14.   A respeito do período da história política 
do Brasil que se estendeu de 1951 a 1954, 
quando Getúlio Vargas exerceu a presidência 
da República, pode-se afirmar que  
a) a inflação atingiu índices mínimos, o que 

garantiu o apoio dos empresários e da 
classe média ao governo, assim como o fim 
das greves.    

b) o grande partido político, a União 
Democrática Nacional (UDN), sustentou a 
política de desenvolvimento econômico 
implementada pelo governo.    

c) o governo aboliu a legislação trabalhista 
criada e aplicada pela ditadura varguista 
durante o Estado Novo.    

d) o Alto Comando das Forças Armadas, em 
particular da Força Aérea, manteve-se 
neutro face às disputas que levaram ao 
suicídio de Vargas.    

e) foi aprovado no Congresso o projeto de 
criação da Petrobrás, empresa estatal, 
embora fosse permitida a algumas empresas 
estrangeiras a distribuição dos derivados do 
petróleo.    

   
15.    

 
O slogan da charge relaciona o atual esforço 

do governo brasileiro na divulgação do 

biocombustível com outro momento histórico, 

no qual o petróleo foi tema de uma intensa 

campanha política. Este momento foi:  

a) A nacionalização do petróleo ocorrida no 
Governo Vargas.    

b) A crise do petróleo ocorrida em 1973.    
c) O fim do monopólio da Petrobras ocorrido 

no governo de Fernando Henrique Cardoso.    
d) A nacionalização das refinarias da 

Petrobras pelo governo boliviano de Evo 
Morales.    

   
16.   "Como nasceu Brasília? A resposta é 

simples. Como todas as grandes iniciativas, 

surgiu quase de um nada. A ideia da 

interiorização da capital do país era antiga, 

remontando à época da Inconfidência Mineira. 

A partir daí viera rolando através das 

diferentes fases da nossa História: o fim da era 

colonial, os dois reinados e os sessenta e seis 

anos de República até 1955. [...] Coube a mim 

levar a efeito a audaciosa tarefa. Não só 

promovi a interiorização da capital no exíguo 

período do meu governo, mas que essa 

mudança se processasse em bases sólidas, 

construí, em pouco mais de três anos, uma 

metrópole inteira - moderna e 

urbanisticamente revolucionária - que é 

Brasília." 
 (Juscelino Kubitschek. "Por que construí Brasília?" 

BRASÍLIA: Senado Federal, Conselho Editorial, 2000. Coleção Brasil 

500 Anos. p. 7) 

 

A partir da citação apresentada e de seus 

conhecimentos sobre o governo de Juscelino 

Kubitschek (1956 - 1960), EXAMINE as 

afirmativas a seguir: 

 

I - O projeto nacional-desenvolvimentista do 

governo J.K. caracterizou-se pelo 



compromisso com a democracia e pela 

intensificação do desenvolvimento industrial de 

tipo capitalista. 

II - A marcha para o oeste representada pela 

construção de Brasília e do cruzeiro rodoviário 

pretendeu promover uma maior articulação 

entre o litoral e o interior do território brasileiro, 

visando integrar a nação. 

III - A política econômica do governo J.K., 

definida no Plano de Metas, apoiou-se no 

incentivo aos investimentos privados de capital 

nacional e estrangeiro, bem como nos 

investimentos estatais na infraestrutura 

nacional. 

IV - Kubitschek apoiou-se na aliança dos 

partidos PSD (Partido Social Democrático) e 

PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). 

 

Assinale a alternativa CORRETA:  

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III estão 

corretas.    
c) Somente as afirmativas I, II e III estão 

corretas.    
d) Somente as afirmativas II, III e IV estão 

corretas.    
e) Todas as afirmativas estão corretas.    
   
17.   “Boicote ao militarismo”, propôs o 
deputado federal Márcio Moreira Alves, do 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 
2 de setembro de 1968, conclamando o povo a 
reagir contra a ditadura. O clima vinha tenso 
desde o ano anterior, com forte repressão ao 
movimento estudantil e à primeira greve 
operária do regime militar. O discurso do 
deputado foi a ‘gota d’água’. A resposta veio 
no dia 13 de dezembro com a promulgação do 
Ato Institucional nº- 5 (AI 5).  
 
Ditadura descarada. In: Revista de História da 
Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, ano 4, nº- 
39, dez. 2008 (adaptado). 
 
Considerando o contexto histórico e político 
descrito acima, o AI 5 significou  
a) a restauração da democracia no Brasil na 

década de 60.    
b) o fortalecimento do regime parlamentarista 

brasileiro durante o ano de 1968.    
c) o enfraquecimento do poder central, ao 

convocar eleições no ano de 1970.    
d) o desrespeito à Constituição vigente e aos 

direitos civis do país a partir de 1968.    

e) a responsabilização jurídica dos deputados 
por seus pronunciamentos a partir de 1968.    

   
18.   Entre as décadas de 1970 e 1980 

aconteceu uma série de questões que marcou 

a história do passado recente brasileiro. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação 

ao conjunto de questões e acontecimentos que 

caracterizaram este período.  

a) É possível observar a existência de dois 
processos de redemocratização no Brasil 
neste período: um a partir do próprio 
governo militar, que passou a prever a 
impossibilidade de manter o autoritarismo e 
as leis de exceção no longo prazo; e outro 
com foco na sociedade civil, que reuniu 
diferentes atores e organizações na luta pela 
democracia.    

b) Em 1985, Fernando Collor de Mello venceu 
a eleição para presidente da República e foi 
o primeiro presidente civil depois de 21 anos 
de regime militar.    

c) A Lei de Anistia (1979), embora sancionada 
pelo regime militar, foi sobretudo resultado 
da campanha pela Anistia promovida por 
diversos setores da sociedade civil brasileira 
que se opunham ao governo militar, ocorrida 
no período conhecido como de 
redemocratização.    

d) A campanha Diretas Já marcou o período 
de redemocratização no Brasil, mas a 
eleição para presidente em 1985 ainda seria 
decidida pelo Colégio Eleitoral e não pelo 
voto popular.    

e) A Constituição de 1988, ao expressar a 
organização de uma sociedade democrática, 
marcaria definitivamente o fim do 
autoritarismo do regime militar no Brasil.    

   
19.   Considere os acontecimentos a seguir, 

referentes ao processo de abertura política no 

Brasil. 

 

1 - Campanha das Diretas Já 

2 - eleição indireta de Tancredo Neves à 

presidência da República 

3 - fim do AI-5 e promulgação da Lei de Anistia 

4 - fundação da Central Única dos 

Trabalhadores 

5 - Pacote de Abril 

6 - tortura e morte de Vladimir Herzog 

 



A sequência cronológica em que esses fatos 

ocorreram é  

a) 3 - 2 - 1 - 4 - 5 - 6.    
b) 5 - 4 - 6 - 3 - 2 - 1.    
c) 5 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1.    
d) 6 - 5 - 3 - 4 - 1 - 2.    
e) 6 - 4 - 3 - 5 - 1 - 2.    
   
20.   Considere as seguintes características, 

referentes ao Regime Militar no Brasil. 

 

1 - restrição das liberdades constitucionais e 

fixação da Lei de Segurança Nacional 

2 - adoção de políticas econômicas visando ao 

desenvolvimento de um parque industrial 

dinâmico 

3 - expansão do comércio exterior e ampliação 

da dívida externa 

4 - início da construção da Transamazônica, 

em nome da Integração Nacional 

 

Essas características se referem ao período  

a) da instalação do Regime.    
b) da distensão do Regime.    
c) do "milagre econômico brasileiro".    
d) da "transição democrática".    
e) da crise do Regime.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B]   
 
Resposta da questão 2: 
 [A]   
 
Resposta da questão 3: 
 [B]   
 
Resposta da questão 4: 
 [E]   
 
Resposta da questão 5: 
 [B]   
 
Resposta da questão 6: 
 [B]   
 
Resposta da questão 7: 
 [B]   
 
Resposta da questão 8: 
 [B]   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
A questão remete a república brasileira. As assertivas [I] 
e [II] estão incorretas. A República Velha, 1989-1930 foi 
caracterizada por muitas fraudes eleitorais. Vargas 
perdeu a eleição presidencial em 1930 e assumiu o 
poder após uma revolução e não de forma democrática. 
A Era Vargas, 1930-1945 foi marcada por uma 
centralização política com intervenção do Estado na 
economia e na cultura. No governo de JK, 1956-1960, 
foi construída a nova capital, Brasília, conforme previa a 
constituição de 1891. Em 1968 no governo do militar 
Costa e Silva foi implantando o AI-5 consolidando a 
ditadura no país.   
 
Resposta da questão 10: 
 F - F - V - F - V. 
 
As principais insatisfações envolveram as velhas elites 
agrárias, que não se organizaram no Partido Socialista. 
A Era de Vargas foi marcada pelo predomínio de 
momentos autoritários, principalmente durante o Estado 
Novo, intermediado por um período democrático (1934 a 
37), quando ocorreram os principais movimentos de 
oposição. 
Apesar de uma das principais características do 
governo Vargas ter sido a industrialização, com maior 
urbanização, manteve a política agrária e não estendeu 
ao campo os direitos trabalhistas.   
 
Resposta da questão 11: 

 [C]   
 
Resposta da questão 12: 
 [B] 
 
A afirmativa [II] está incorreta porque o PCB participou 
da articulação pela volta do regime democrático, tendo, 
inclusive, participado das eleições ocorridas em 1945; 
A afirmativa [III] está incorreta porque a atuação do DIP 
não acabou após a Segunda Guerra. Sua atuação só 
acabou quando o Estado Novo chegou ao fim.   
 
Resposta da questão 13: 
 [B] 
 
A participação brasileira na Segunda Guerra foi efetiva, 
com o envio de pracinhas da Força Expedicionária 
Brasileira. Os militares brasileiros, inclusive, foram 
decisivos para a vitória aliada na Batalha do Monte 
Castello, travada entre 1944 e 1945.   
 
Resposta da questão 14: 
 [E] 
 
O projeto de governo de Vargas baseava-se na 
valorização do que era nacional em detrimento dos 
investimentos estrangeiros. Por isso, o presidente 
promoveu a abertura da Petrobrás, em uma tentativa 
clara de tornar o país autossuficiente na produção de 
petróleo.    
 
Resposta da questão 15: 
 [A]   
 
Resposta da questão 16: 
 [E]   
 
Resposta da questão 17: 
 [D] 
 
O Ato Institucional nº 5 (AI-5) foi o quinto de uma série 
de decretos emitidos pelo regime militar brasileiro nos 
anos seguintes ao Golpe militar de 1964, visando 
legitimar as ações de exceção no Brasil. O ato 
sobrepunha-se à Constituição de 1967, bem como às 
constituições estaduais, dava poderes extraordinários 
ao Presidente da República e suspendia várias 
garantias constitucionais.   
 
Resposta da questão 18: 
 [B]   
 
Resposta da questão 19: 
 [D]   
 
Resposta da questão 20: 
 [C]  

 


