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1. Observe a charge abaixo, para responder ao que se pede. 

 
História do Brasil para principiantes, de Cabral a Cardoso, 500 anos de novela. Carlos 

Eduardo Novaes e César Lobo. Editora Ática, São Paulo 2 Ed.1998 

Os três presidentes acima tiveram destinos inesperados. Em todos os casos, o período dos fatos foi marcado por 
turbulências sociais e políticas. Sobre estes períodos pode-se afirmar: 
(A) A morte de Tancredo surpreendeu o povo Brasileiro, porém não impediu a transição para a o governo civil, posto 
que a vontade popular garantiu a posse de José Sarney. Fernando Collor foi “impechado” diante de movimentos 
populares, dentre eles os caras pintadas. 
(B) Jânio Renunciou diante da pressão popular gerada pelo alto grau de confusão de seu governo ao se relacionar 
tanto com a esquerda como com a direita. Fernando Collor foi sofreu o impeachment apesar dos movimentos 
populares contra ele terem sido bastante discretos. 
(C) A renúncia de Jânio e a morte de Tancredo Neves são fatos que se assemelham ao impeachment de Fernando 
Collor, uma vez que todos os episódios são marcados por grandes manifestações sociais e culturais, sobretudo em 
1961 com os movimentos contra Jânio. 
(D) Assim como Tancredo Neves, Jânio foi um líder bastante populista, capaz de articular as massas populares e exercer 
sobre elas grande influência; o povo, em geral, lamentou profundamente sua renúncia e seu falecimento. Já Fernando 
Collor sofreu menor pressão popular. 
 
2. Observe o quadrinho abaixo: 

 
Cidadania para principiantes. A história dos direito do homem. Carlos Eduardo Novaes e César Lobo. Ed. Ática, SP, 2003. 

A relação entre cidadania e democracia se faz evidente diante da charge acima. Aplicando o conceito exposto na 
charge, podemos afirmar que: 
(A) Durante a ditadura militar, as garantias constitucionais foram desrespeitadas, comprometendo, portanto, a 
democracia brasileira. 
(B) A ausência de garantias constitucionais não afeta a democracia; na verdade democracia é um fenômeno restrito 
ao voto. 



(C) A democracia está intimamente ligada à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de forma que, 
ainda que não se vote, é possível ser cidadão. 
(D) A participação efetiva em um governo, ou a possibilidade de se fazer representar, é o único fator determinante 
para a cidadania, conforme previa John Locke. 
 
3. Observe o documento reproduzido abaixo: 

 
Este documento retrata uma mobilização popular doando ouro para “o bem de São Paulo”. O objetivo desta 
mobilização era: 
(A) Combater os efeitos devastadores da crise de 1929. 
(B) Financiar o Estado de São Paulo, devastado pela Revolução de 1930. 
(C) Financiar a Revolução Constitucionalista de 1932. 
(D) Financiar a posse de Getúlio Vargas em 1932. 
 
4. Diversas pesquisas acadêmicas e jornalísticas procuram verificar a eficácia da distribuição de renda por meio de 
programas oficiais. Abaixo temos a tabela de uma pesquisa feita por pesquisadores de uma universidade pública: 

 
A partir da leitura do texto e da interpretação do gráfico, podemos afirmar: 
(A) O benefício concedido pelo governo não é usado para promover um sustento prolongado por parte das famílias, 
embora o benefício contribua de forma significativa no enfrentamento da pobreza. 
(B) O benefício é efetivo, mas o dinheiro é usado em gastos secundários e menos importantes, gerando acomodação 
e perpetuação do sistema. 
(C) O gráfico aponta que o dinheiro é insuficiente, pois não sobra o suficiente para o lazer para a maioria dos 
entrevistados. 
(D) O benefício é insuficiente, pois 8% das famílias possuem dívidas e usam o dinheiro concedido pelo governo para 
paga-las. 
 



5. Leia atentamente as informações abaixo para responder a questão: 

 
Fonte: PORTINARI, Cândido. Retirantes (1944). Imagem disponível em: http://masp.art.br/ 

exposições/2006/portinari/. Acesso em: 31 dez. 2012, às 09H45. 
 

A triste partida (década de 1950) 
(Patativa do Assaré) 

Sem chuva na terra 
Descamba Janeiro, 
Depois fevereiro 
E o mesmo verão 
Então o nortista 
Pensando consigo 
Diz: "isso é castigo 
não chove mais não" 
Agora pensando 
Ele segue outra trilha 
Chamando a família 
Começa a dizer 
Eu vendo meu burro 
Meu jegue e o cavalo 
Nós vamos a São Paulo 
Viver ou morrer 

Fonte: Letra disponível em: http://www.fisica.ufpb.br/~romero/port/ga_pa.htm#Atri. Acesso 
em: 31 dez. 2012, às 10h30. 

A análise atenta das informações nos permite concluir que as obras apresentadas: 
(A) Procuram estimular a permanência dos nordestinos em sua região, lutando contra as adversidades impostas pela 
seca. 
(B) Demonstram, de forma preconceituosa, a migração nordestina em direção ao sudeste, como efeito da seca que 
assolava a região. 
(C) Demonstram problemas existentes na época de sua publicação, levando à saída da população nordestina em busca 
de melhores condições de vida. 
(D) Demonstram interpretações em diversas formas de expressão cultural do problema da seca, que leva à saída dos 
nordestinos de sua região. 
 
6. Leia o trecho abaixo: 
Os negros africanos, importados no Brasil desde os primeiros tempos do descobrimento, sempre se mostraram dignos 
de consideração, pelos seus sentimentos afetivos, resignação estoica, coragem, laboriosidade. Devemos-lhes imensa 
gratidão. Foram os mais úteis e desinteressados colonizadores da nossa terra que fecundaram com o seu trabalho. [...] 
Contribuíram tantos serviços para que no Brasil jamais houvesse preconceito de cor. 

Fonte: CELSO, Affonso. Por que me ufano do meu país. Texto original de 1900. RJ: Expressão e Cultura, 2001, p. 103-104. 
 

Nestas condições, é tempo de renunciarmos ao usufruto dos últimos representantes dessa raça infeliz. Vasconcelos, 
ao dizer que a nossa civilização viera da costa d’África, pôs patente sem querer o crime do nosso país escravizando os 
próprios que o civilizaram. Já vimos com que importante contingente essa raça concorreu para a formação do nosso 
povo. A escravidão moderna repousa sobre uma base diversa da escravidão antiga: a cor preta. Ninguém pensa em 
reduzir homens brancos ao cativeiro [...]. Nós não somos um povo exclusivamente branco, e não devemos, portanto, 
admitir essa maldição da cor; pelo contrário, devemos tudo fazer por esquecê-la. 

Fonte: NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. Texto original de 1883. RJ: BestBolso, 2010, p. 49. 



Assinale a alternativa que mais bem representa a relação entre os fragmentos acima: 
(A) Os fragmentos se complementam, já que ambos defendem que, mesmo sem significativas discriminações, a 
escravidão no Brasil foi exclusiva para os negros, tendo estes sido responsáveis pelo desenvolvimento econômico e 
social do país. 
(B) Os textos se contradizem, já que o primeiro procura demonstrar que no Brasil não existe preconceito de cor, 
enquanto o segundo defende a ideia de que a discriminação pela cor foi a maior responsável pela escravização dos 
negros. 
(C) Ambos os textos defendem a necessidade do fim da utilização da mão de obra escrava negra no Brasil, 
demonstrando que esta prática foi a responsável pelo surgimento do preconceito em relação aos negros, grandes 
colaboradores no processo de desenvolvimento do país. 
(D) Enquanto o segundo texto defende o fim da utilização da mão de obra escrava negra no Brasil, o primeiro a 
defende, deixando claro que, para seu autor, sem essa prática não existiriam possibilidades para o crescimento 
econômico e social do país. 
 
7. Leia atentamente as informações abaixo: 

 
Fonte: Foto de Werner Goldberg, “O soldado alemão ideal”. Disponível em: http:// 

inacreditavel.com.br/wp/os-soldados-judeus-de-hitler/. Acesso em: 09 jan. 2013, às 10H00. 

 
Fonte: Discóbolo. Obra de Míron (450 a. C.) Disponível em: http://noticias.universia.com.br/ 

destaque/noticia/2012/02/01/908949/conheca-discobolo-miron.html. Acesso em: 09 jan. 
2013, às 10H00 

 
Fonte: Slide utilizado por Paul Schultze-Naumburgem suas palestras sobre arte e raça. 
Imagem do documentário Arquitetura da Destruição, dirigido por Peter Cohen (1989). 

 

Em 19 de julho de 1937 é aberta na cidade de Munique, na Alemanha, a exposição que marca o ápice da campanha 
pública do regime nazista contra a arte moderna: a mostra internacional "Arte Degenerada". [...]Como termo técnico 
oriundo da biologia, entartet [degenerado] é utilizado para descrever determinados animais ou plantas que foram tão 
modificados a ponto de não ser reconhecidos mais como parte de uma espécie. [...] Em 1928 [...] o arquiteto e teórico 
racista Paul Schultze-Naumburg publica o livro Kunstund Rasse [Arte e Raça], no qual aparece pela primeira vez a 
associação da arte moderna com o termo entartet. O autor coloca lado a lado fotografias de pessoas deformadas ou 
doentes mentais e pinturas de importantes artistas modernos [...] a fim de provar visualmente o caráter "degenerado" 
da produção moderna. 

Fonte: Arte degenerada. Disponível em: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/ 
enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=328. Acesso em: 06 jan. 2013, às 18h. 



Um dos preceitos defendidos e difundidos por Adolf Hitler e sua ideologia é o de que um povo deve se orgulhar de sua 
arte. Segundo ele, apenas com “modelos bonitos” a arte pode ser expressa de forma a orgulhar seu povo. Tomando 
por base as informações acima e o contexto histórico referente a elas, identifique as afirmativas corretas: 
I – A necessidade de modelos bonitos para que a arte não seja degenerada, foi uma das alegações do nazismo para a 
realização do extermínio de pessoas com problemas físicos e mentais. 
II – Associar arte moderna a espécies animais ou vegetais que foram modificados, a ponto de não serem reconhecidos, 
foi um dos grandes argumentos nazistas para a valorização da arte clássica, como a grega. 
III – A valorização da arte clássica, em oposição à chamada arte degenerada, tinha como um de seus objetivos 
despertar o sentimento de superioridade dos alemães, por meio da valorização de seus padrões estéticos. 
Estão corretas: 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) I apenas. 
(D) I, II e III. 
 
8. Leia as informações abaixo: 
Legenda nos bumerangues: Política intervencionista dos Estados Unidos. 

 
Fonte: Charge de Carlos Latuff. 2001. Disponível em: http:// 

www.blogtemposmodernos.com.br/2010/11/especial-21-charges-de-carlos-latuff_14.html. 
Acesso em: 02 jan. 2013, às 17H00. 

Na Arábia Saudita, os Estados Unidos cortejaram a monarquia reacionária, procurando sua ajuda na orquestração de 
golpes de Estado no Irã (em 1953) e no Iraque (em 1962), em benefício de grupos mais favoráveis aos interesses norte-
americanos. Os Estados Unidos conseguiram estabelecer hegemonia no Oriente Médio através desses estados 
clientelistas nos anos 1960, mas a custo de aprofundar antagonismos entre povos e Estados que explodiram em várias 
guerras ao longo dos anos 1960 e 1970, plantando as sementes de tensão e ódio contra suas políticas entre a 
população muçulmana mundial. 

Fonte: KARNAL, Leandro, PURDY, Sean, FERNANDES, Luiz Estevam e MORAIS, Marcus 
Vinícius de. História dos Estados Unidos. SP: Contexto, 2007, p. 242-243. 

Tomando por base as informações expostas acima e o contexto internacional a partir da segunda metade doséculo 
XX, identifique as afirmativas corretas. 
I - Os ataques aos Estados Unidos em 2001 podem ser entendidos como uma resposta à sua política externa 
intervencionista durante o século XX, notadamente no Oriente Médio. 
II – Os atentados terroristas contra os Estados Unidos foram praticados por grupos radicais muçulmanos vinculados 
aos governos do Irã e do Iraque, como represália aos golpes apoiados pelo governo estadunidense em seus países. 
III – A hegemonia dos Estados Unidos no Oriente Médio tem como causa o apoio de governos clientelistas, levados ao 
poder graças ao apoio dos governos norte-americanos. 
Estão corretas: 
(A) I e II apenas. 
(B) II e III apenas. 
(C) I e III apenas. 
(D) I apenas. 
 
9. Leia o trecho abaixo: 
Em novembro de 1904 [...] o trabalho de demolição das casas para abrir a avenida Central [...] terminara e 16 dos 
novos edifícios estavam sendo construídos. [...] A derrubada de cerca de 640 prédios rasgara, através da parte mais 



habitada da cidade, um corredor que ia da Prainha ao Passeio Público. [...] Neste ambiente, teve início a luta pela 
implantação da vacina obrigatória contra a varíola [...]. O projeto entrou no Senado em 29 de junho e foi aprovado, 
com 11 votos contrários, em 20 de julho. 

Fonte: CARVALHO, José Murilo de. Ob. cit. p. 93-96. 

Tomando por base as informações acima e o contexto por elas descrito, assinale a alternativa que apresenta o nome 
do movimento ocorrido no Rio de Janeiro, em 1904, que teve como causas o exposto no texto. 
(A) Revolta da Chibata. 
(B) Revolta da Vacina. 
(C) Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. 
(D) Revolta da Armada. 
 
10. Leia atentamente as informações abaixo para responder a questão: 

 
Fonte: Charge de Biganti publicada no jornal O Estado de São Paulo em 21.03.1964. 

Disponível em: MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Jango e o Golpe de 1964 na caricatura. RJ: Zahar, 
2006, p. 174. 

[O Comício da Central do Brasil] foi um sucesso de público: há uma estimativa de que cerca de 200 mil pessoas 
compareceram. [...] A oposição resolveu disputar com [o presidente João] Goulart o espaço público e ver quem levava 
mais gente às ruas. [...] a Marcha da Família com Deus pela Liberdade [...] levou centenas de milhares de pessoas ao 
centro da capital estadual, em grande medida mobilizadas pelo sentimento anticomunista. [...] A charge comemora o 
sucesso da marcha paulista, evocando os laços entre o evento e a “tradição democrática” daquele estado. 

Fonte: MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Jango e o Golpe de 1964 na caricatura. Ob. cit. p. 173-174. 

Tomando por base as informações e o contexto por elas retratado, identifique as alternativas corretas: 
I – Do ponto de vista da oposição, o sucesso da marcha paulista levaria à derrota do comunismo e de seu defensor no 
Brasil, João Goulart, vinculando seu governo também aos regimes totalitários europeus. 
II – Apesar do sucesso do Comício da Central do Brasil, João Goulart viu-se isolado politicamente após a marcha em 
São Paulo, o que determinou sua deposição por meio do golpe militar de 1964. 
III – O sucesso da marcha em São Paulo pode ser relacionado à tradição democrática do Estado, uma vez que já havia 
lutado contra outras ditaduras semelhantes à de João Goulart, como a de Getúlio Vargas, por exemplo. 
Estão corretas: 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) I apenas. 
 
11. Leia o trecho abaixo: 
“Por fim, solicitamos expressamente aos integrantes dessa Comissão Nacional da Verdade que não mais usem o termo 
revanchismo quando se referirem à nossa busca por Justiça. Justiça não significa vazar olhos; estuprar; dilacerar 
crânios; decepar cabeças; esquartejar, incinerar corpos; ocultar os assassinatos cometidos pelo Estado. Justiça não é 
anistia para os dois lados.” 

http://pagina13.org.br/2012/06/carta-aberta-a-comissao-nacional-da-verdade/ 

A Comissão da Verdade tem a função de levantar informações sobre perseguições políticas ocorridas ao longo do 
século XX, no Brasil. As vítimas da repressão do Estado Brasileiro reivindicam uma noção de Justiça que difere daquela 
adotada pelo Estado. Sobre o que o Estado Brasileiro considerou justo, podemos afirmar: 
(A) A Lei da Anistia de 1979 é, no entender do governo, justa ao perdoar os cidadãos que cometeram crimes políticos 
contra o Estado assim como os agentes da repressão que trabalhavam em defesa do Estado. 
(B) A Lei de Anistia é justa no entender das vítimas da repressão por não perdoar os agentes da repressão Estatal, 
fazendo com que estes percam seus cargos públicos e se tornam párias da sociedade. 
(C) A Leia da Anistia é justa, do ponto de vista do Estado e injusta sob o ponto de vista das vítimas da repressão pois 
perdoa os que cometeram crimes contra o Estado, mas não pune os agentes da repressão militar. 



(D) A noção de justiça é a mesma tanto para as vítimas da repressão como para o Estado, o que resta agora é punir os 
antigos torturadores e apontar onde estão os corpos dos guerrilheiros desaparecidos. 
 
12. Leia os trechos abaixo: 
Lopez iniciou as hostilidades em condições muito superiores às de seus adversários. Dispunha de 80 mil homens 
disciplinados e 39 navios de guerra. O Brasil tinha apenas 15 mil homens e deficiente esquadra. Mas o sentimento 
nacional vibrou. 

Fonte: CELSO, Affonso. Porque me ufano do meu país. Texto original de 1900. RJ: Expressão e Cultura, 2001, p. 144. 

No plano bélico, a organização militar do Paraguai era anacrônica. O único general [...] do país era o próprio Solano 
Lopez [...]. Quando Solano Lopez chegou ao poder, o Exército guarani dispunha de 73.273 soldados, número que se 
torna menos impressionante [...] se considerarmos que 43.846 homens não tinham instrução militar e se restringiam 
a fazer exercícios de ginástica, aos domingos, com armas simuladas. 

Fonte: DORATIOTTO, Francisco. Maldita guerra. SP: Companhia das Letras, 2002, p. 92. 

Os textos trazem informações sobre o exército paraguaio no final do século XIX, no contexto da Guerra do Paraguai 
(1864-1870). Tomando por base o contexto do conflito e as análises historiográficas sobre ele, identifique as 
afirmativas corretas: 
I – O segundo fragmento contesta uma das visões mais tradicionais sobre a Guerra do Paraguai, defendida pelo 
primeiro: a de que o exército paraguaio era mais bem treinado e equipado do que os de seus inimigos. 
II – Os dois excertos apontam para a superioridade numérica do exército paraguaio como fator determinante para a 
longevidade do conflito, defendendo a versão mais tradicional sobre o conflito. 
III – O autor do primeiro texto defende a ideia de que o nacionalismo do exército brasileiro levou à vitória sobre as 
forças armadas paraguaias, tendo sido escrito no momento em que havia a necessidade de se legitimar o recém 
instalado regime republicano, enquanto o segundo, com uma distância mais objetiva, contesta a primeira versão. 
Estão corretas: 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) III apenas. 
 
13. Atente para a composição abaixo: 

Mestre sala dos mares (1973) 
João Bosco e Aldir Blanc 

Há muito tempo nas águas 
Da Guanabara 
O dragão no mar reapareceu 
[...] 

Conhecido como 
Navegante negro 
Tinha a dignidade de um 
Mestre-sala 
[...] 

Rubras cascatas jorravam 
Das costas 
Dos santos entre cantos 
E chibatas 
Inundando o coração, 
Do pessoal do porão 
Que a exemplo do feiticeiro 
Gritava então 
[...] 

Glórias a todas as lutas 
Inglórias 
Que através da 
Nossa história 
Não esquecemos jamais 
Salve o navegante negro 
Que tem por monumento 
As pedras pisadas do cais. 

Fonte: Letra disponível em: http://letras.mus.br/joao-bosco/663976/. Acesso em: 11 jan. 2013, às 18H00. 



A canção acima faz referência a um movimento ocorrido nos primeiros anos do século XX no Rio de Janeiro, conhecido 
como Revolta da Chibata. 
Identifique nas alternativas abaixo a que apresenta causas para este movimento. 
(A) Moralização da política, com o fim do voto de cabresto, reforma educacional e fim dos castigos corporais na 
marinha. 
(B) Abolição dos castigos corporais, melhora da qualidade da comida e reforma política, com o fim do voto censitário. 
(C) Melhora na qualidade da comida, restauração das eleições diretas para presidência da República e fim dos castigos 
corporais. 
(D) Fim dos castigos corporais, aumento dos salários, melhora na qualidade da comida e redução da jornada de 
trabalho para os marinheiros. 
 
 
 
 
 
 

Gabarito: 
1. A 
2. A 
3. C 
4. A 
5. D 
6. B 
7. D 
8. C 
9. B 
10. D 
11. C 
12. B 
13. D 


