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Questão 1. A imagem a seguir é de autoria de Vitor Meirelles (1832- 1903), pintor brasileiro representante do 
Romantismo, que caracterizou as artes no século XIX. Especialista em produzir pinturas históricas, integrou o projeto 
do imperador dom Pedro II, que tinha por objetivo construir uma versão oficial da nossa história. O indígena foi um 
dos temas resgatados pelo olhar romântico, como podemos observar na tela Moema, retratando a famosa 
personagem indígena do poema Caramuru, de Frei Santa Rita Durão, quando a índia morre após ser preterida por seu 
amante. Moema é retratada desfalecida na praia, morta após tentar alcançar a nado o barco do seu amante, em ato 
de amor heroico. 

 
Considerando o contexto descrito e a imagem, analise as afirmativas para, em seguida, assinalar a alternativa correta. 
I. Os autores românticos do século XIX resgatam a figura do indígena, porém o fazem de forma heroica, assemelhando-
o a personagens medievais.  
II. A exaltação da natureza integra as obras românticas acerca do Brasil no século XIX, enfatizando o cenário natural 
brasileiro por meio de descrições exuberantes. 
III. O resgate do indígena pelo romantismo no século XIX confere ao nativo a valorização da sua cultura, resgatando as 
características anteriores à colonização. 
IV. A idealização do amor e a morte por sentimentos não correspondidos agregam valores positivos àqueles que 
heroicamente sofrem. 
São corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas; 
b) I e III apenas; 
c) I E IV apenas; 
d) I, II e III apenas; 
e) I, II e IV apenas. 
 
Questão 2. Leia a seguir alguns fragmentos do Manifesto Republicano, publicado no dia 3 de dezembro de 1870, no 
jornal A República, no Rio de Janeiro: 
A Independência, proclamada oficialmente em 1822, achou e respeitou a forma da divisão colonial. A ideia 
democrática representada pela primeira Constituinte brasileira tentou, é certo, dar ao princípio federativo todo o 
desenvolvimento que ele comportava e de que carecia o país, para poder marchar e progredir. Mas a dissolução da 
Assembleia Nacional, sufocando as aspirações democráticas, cerceou o princípio, desnaturou-o, e a carta outorgada 
em 1824, mantendo o status quo da divisão territorial, ampliou a esfera da centralização pela dependência em que 
colocou as províncias e seus administradores do poder intruso e absorvente, chave do sistema, que abafou todos 
os respiradouros da liberdade, enfeudando as províncias à corte, à sede do único poder soberano que sobreviveu à 
ruína da democracia. 
A partir do excerto e dos seus conhecimentos a respeito do período em que foi originalmente publicado, assinale a 
alternativa que explicita, segundo os republicanos, a incompatibilidade entre princípio de democracia e cidadania no 
Império Brasileiro. 
a) A primeira Assembleia Constituinte brasileira foi organizada a partir de princípios de centralização política. 
b) A Constituição de 1824 foi concebida a partir do princípio de federalismo, respeitando a autonomia provincial. 
c) O momento da independência do Brasil gerou uma nova organização territorial e política do país. 
d) A carta outorgada de 1824 garantiu a participação política de todos os cidadãos e a descentralização política. 
e) A identidade política do Império Brasileiro está vinculada ao autoritarismo do Absolutismo e ao voto censitário. 



 
Questão 3. 

 
A Campanha pelas Diretas Já, retratada na charge de autoria de Henfil, foi um movimento popular iniciado em 1983 
que reivindicava a realização de eleições diretas para presidente do Brasil. Contando com a adesão de diferentes 
segmentos sociais, o movimento prenunciava o fim da Ditadura Militar Brasileira (1964-1985). A respeito desse 
período, é correto afirmar que: 
a) o movimento de massa denominado Diretas Já contou com a pronta adesão dos militares. 
b) o movimento obteve êxito, e, ao final da ditadura, os brasileiros puderam eleger um governante civil. 
c) a Emenda Dante de Oliveira para eleições diretas não foi aprovada no Congresso Nacional. 
d) após a derrota das Diretas Já houve o endurecimento da ditadura militar em revanche ao movimento. 
e) a negação no Congresso das Diretas Já fortaleceu o Legislativo diante da opinião pública. Parte inferior do formulário 
 
Questão 4. Enquanto a sociedade aristocrática supunha a existência de indivíduos "especiais" (áristos em grego 
significa "o melhor", "excelente"), cujos privilégios seriam garantidos por herança familiar, a burguesia do século XVIII 
se insurgiu contra as vantagens da nobreza. Depois de implantados os ideais da Declaração dos Direitos Humanos que 
inspiraram a construção da ordem, ninguém mais poderia ser submetido à servidão, à escravidão nem a penas cruéis, 
além de que qualquer um deveria ter liberdade de locomoção, de pensamento e de agremiação nos limites 
estabelecidos pela lei. 
O conceito que define a explicação contida no excerto é: 
a) Democracia jurídica. 
b) Democracia parlamentarista. 
c) Democracia representativa. 
d) Democracia econômica. 
e) Democracia política. 
 
Questão 5. Nos anos de 1940, no Brasil, a chegada do rádio permitiu que a população ouvisse notícias da Segunda 
Guerra Mundial, agrupando-se uns nas casas dos outros, já que essa tecnologia era uma novidade ainda inacessível 
economicamente a todos. O cenário tecnológico, porém, foi bastante diverso em março de 2011, com a notícia da 
ocorrência de um terremoto de magnitude 8,9, o pior já registrado em território japonês, seguido por um tsunami que 
devastou áreas muito povoadas do território e que trouxe ainda o risco de contaminação nuclear. A tragédia material 
e humana foi transmitida pelos diferentes meios de comunicação, através da difusão de fotos e vídeos que, com o 
passar dos dias, levaram os telespectadores a revisitar os cenários devastados, trazendo a sensação de que faziam 
parte dos mesmos. 
 

A partir do texto, podemos concluir que: 
a) o desenvolvimento de tecnologias de comunicação no século XX é responsável pela maior abrangência dos impactos 
na vida social. 
b) a difusão de informações pelo rádio tem o mesmo impacto social daquelas divulgadas por mídias visuais. 
c) no início do século XX, eram transmitidas notícias em tempo real por meio das tecnologias de informação. 
d) o impacto dos fatos divulgados na mídia independe do tempo entre o fato ocorrido e a sua divulgação. 
e) a divulgação de notícias pela mídia no começo e final do século XX ocorria por meios semelhantes. 
 
Questão 6.  A obra de Dias Gomes O Bem Amado remete-nos ao contexto do coronelismo, fenômeno social e político 
próprio do Nordeste brasileiro, na passagem do século XIX para o XX. O protagonista, Odorico Paraguaçu, representa 
o latifundiário que busca inserir-se nos mecanismos políticos da República que se inaugura no Brasil. Elegendo-se 
prefeito, Odorico pretende manter seu poder, agora, pela via da legalidade. No entanto, seus métodos de atuação, 
nada ortodoxos, tornam sua carreira política um misto de mandonismos pessoais apoiados na estrutura do Estado. 
 

Leia a seguir um diálogo travado entre Odorico e a delegada Chica: 



 
Considerando o período histórico retratado e o diálogo, podemos concluir que: 
a) a passagem do século XIX para o XX no Brasil é um período em que princípios éticos na política convivem com valores 
e práticas contrários a esses mesmos princípios. 
b) Odorico, como prefeito, exerce seu direito político, organizando sua guarda pessoal a partir de princípios éticos. 
c) os jagunços eram funcionários da prefeitura a serviço do interesse público; portanto, sua atuação era ética. 
d) os mecanismos políticos à época do coronelismo coibiam eticamente a utilização da estrutura do Estado para fins 
pessoais. 
e) a República brasileira inaugurou mecanismos de participação política dos cidadãos, considerados éticos e 
democráticos. 
 
Questão 7. "Policarpo era um patriota; monarquista conservador, foi ardoroso defensor do governo (forte) de Floriano 
a favor do qual engajou-se na luta contra a Armada rebelada. Acabou preso, condenado e executado. Teve um triste 
fim." 

(Afonso H. Lima Barreto, TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA). 
O período da República referido no texto é: 
a) a República da Espada. 
b) o Estado Novo. 
c) a República dos Coronéis. 
d) a República Nova. 
e) a Fase Populista. 
 
Questão 8. Na casa do beato Pedro Batista em Santa Brígida, na Bahia, D. Pedro II divide um espaço na parede com 
Getúlio Vargas. Este exemplo caracteriza um tipo de idealização da figura de mitos que ficaram sedimentados na 
memória popular. Podemos afirmar que Getúlio Vargas potencializou uma imagem de "pai dos pobres", em grande 
parte devido às(aos): 
a) medidas de caráter populista, atraindo as massas trabalhadoras. 
b) medidas revolucionárias introduzidas com a reforma agrária. 
c) restrições econômicas impostas aos industriais brasileiros. 
d) restrições rígidas impostas à burguesia nacional e internacional. 
e) discursos ufanistas disseminados entre os camponeses brasileiros 
 
Questão 9. A Constituição de 1988 reflete, dentro do processo de modernização do Brasil, conflitos sociais ainda 
fortes, bem como o nível de organização dos grupos sociais. Quanto a essa Constituição é correto dizer que 
a) avançou em relação aos direitos civis e às questões sociais, como a reforma agrária nas pequenas e médias 
propriedades improdutivas. 
b) manteve os privilégios de uma minoria que defende a reforma agrária em etapas; mas avançou na defesa dos 
monopólios dos setores estratégicos. 
c) avançou em relação às questões econômicas e sociais, como a reforma agrária; mas restringiu direitos civis, como 
o aborto para menores de 21 anos. 
d) avançou em relação à defesa do regime democrático e aos direitos civis; mas não em questões econômicas e sociais, 
como a reforma agrária. 
e) manteve os privilégios de uma minoria que defende as empresas estatais, mas avançou nas questões econômicas 
e sociais, como a reforma agrária. 
 
Questão 10. O modelo econômico brasileiro dos anos 70 não se sustentou na década seguinte, dentre outras causas, 
porque: 



a) a distribuição equilibrada de renda e a politização das massas inviabilizaram a alternativa econômica autoritária. 
b) a política eficaz de controle à inflação gerou desemprego e redução do mercado interno. 
c) os altos investimentos, no ensino público e pesquisa, impossibilitaram o Estado de manter-se como agente do 
desenvolvimento. 
d) as preocupações ecológicas e pressões internacionais exigiam a mudança do modelo. 
e) o Estado perdeu sua capacidade de financiar o modelo de substituição de importações, que se esgotou.  
 
Questão 11. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970 
a) não teve qualquer repercussão no campo político, por se tratar de um acontecimento estritamente esportivo. 
b) alentou o trabalho das oposições que deram destaque à capacidade do povo brasileiro de realizar grandes proezas. 
c) propiciou uma operação de propaganda do governo Medici, tentando associar a conquista ao regime autoritário. 
d) favoreceu o projeto de abertura do general Geisel, ao criar um clima de otimismo pelas realizações do governo. 
e) alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de comunicação não tinham a eficácia que têm hoje. 
 
Questão 12. O II PND - Plano Nacional de Desenvolvimento - estabelecido durante o Governo Geisel visava à 
substituição de importações e à busca de auto suficiência do país no setor de insumos básicos, através de projetos tais 
como a 
a) assinatura de contratos de risco com empresas estrangeiras para prospecção do petróleo e o Programa Nacional do 
Álcool. 
b) construção da rodovia Transamazônica e a destinação de uma série de incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus 
para desenvolver o consumo na região. 
c) manutenção do nível das importações e renegociação da dívida externa com a captação de recursos para o setor 
público no exterior. 
d) recuperação do crescimento econômico com a introdução das ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, 
como fonte de recursos para a indústria automobilística. 
e) criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e o rompimento com o FMI para diminuir 
a dívida externa brasileira. 
 
Questão 13.  
O ano de 1948 representou um marco histórico mundial no tocante aos direitos humanos, pois foi nesse ano que: 
a) foi criada a Corte Internacional dos Direitos Humanos. 
b) aconteceu a Independência dos Estados Unidos da América 
c) eclodiu a Revolução Francesa, trazendo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 
d) foi outorgada a Carta Magna na Inglaterra 
e) foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
Questão 14. Comparando-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789) e a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), pode-se afirmar que ambas reconhecem: 
a) o Estado como fonte dos direitos fundamentais. 
b) a liberdade e a igualdade inerentes ao ser humano. 
c) a existência dos direitos individuais e sociais. 
d) a propriedade, individual ou coletiva. 
e) a necessidade de uma força pública para a garantia dos direitos. 
 

O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. 
Martin Luther King 

Gabarito: 
1. E 
2. E 
3. C 
4. A 
5. A 
6. A 
7. A 

8. A 
9. D 
10. E 
11. C 
12. A 
13. E 
14. B 

 
 

 
 


