50. (Upf) Observe a charge:

A charge mostra Harry Trumann e Josef Stalin jogando futebol com uma bola que representa o
Planeta Terra. Trata-se de uma representação da chamada Guerra Fria, que pode ser definida
como:
a) Política da “paz armada”, desenvolvida pelas grandes potências no final do século XIX, da
qual resultaram tratados de alianças como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança e que levou
à Primeira Guerra Mundial.
b) Estado de tensão permanente entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o
bloco socialista, liderado pela União Soviética, resultante da disputa entre essas duas
potências por uma posição hegemônica no contexto internacional no período posterior à
Segunda Guerra Mundial.
c) Tensão militar ocorrida entre Inglaterra e Alemanha, no final do século XIX, motivada pela
disputa, entre os dois Estados Nacionais, pelo controle do comércio internacional.
d) Estratégia desenvolvida pelos Estados Unidos objetivando conter a expansão imperialista da
União Soviética, nação que emergiu da Segunda Guerra Mundial como a maior potência
econômica e militar do mundo.
e) Choque ocorrido entre as potências industrializadas europeias, entre o final do século XIX e o
início do século XX, decorrente da disputa pelas colônias na África e na Ásia.
51. (Uea) O sistema partidário que surgiu após o fim do Estado Novo (1937 – 1945) e se
estendeu, de maneira geral, até o regime militar implantado em 1964, era formado por diversas
agremiações. Três partidos, porém, destacavam-se: a União Democrática Nacional (UDN), o
Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). É correto afirmar que
esses três partidos políticos
a) defenderam o retorno à política de desenvolvimento econômico do Estado Novo.
b) manipularam os sindicatos operários organizados no período getulista.
c) constituíram-se, também, por sua relação com o getulismo, rejeitando ou aceitando suas
políticas.
d) combateram a presença econômica dos Estados Unidos na América Latina.
e) conspiraram contra a vigência da democracia representativa no Brasil.
52. (Cefet MG) Considere a manchete do Jornal “O Estado de São Paulo”, de outubro de 1962.

O acontecimento histórico registrado nesse jornal faz referência ao
a) nacionalismo neofascista presente nas guerrilhas urbanas latino-americanas.
b) impacto provocado pela produção de armas químicas no continente sul americano.
c) avanço dos exércitos dos países do cone sul pela manutenção das fronteiras nacionais.
d) estabelecimento de acordos comerciais entre indústrias privadas e estatais de armamentos.
e) desdobramento do conflito militar decorrente da divisão de forças internacionais do período.
53. (G1 - ifpe) A partir de 1985, o Brasil está em fase de redemocratização. Deste momento em
diante, governos civis passam a exercer a soberania republicana do País. Neste sentido, leia os
itens abaixo e assinale a opção que estiver correta com relação ao período.
a) Na presidência de Itamar Franco, foi realizado o plebiscito que decidiu pela continuidade do
sistema republicano presidencialista que o Brasil vive atualmente.
b) Em 1985, o governo José Sarney, objetivando conter a inflação, elaborou o seu plano
econômico mais famoso: plano real.
c) Em 1988, foi aprovada a primeira Constituição do Brasil republicano, cujo documento final foi
chamado de “Constituição Cidadã”.
d) O governo de Fernando Collor, praticando uma administração neoliberal, iniciou o processo
de privatização das empresas de capital privado brasileiras.
e) A presidência de Fernando Henrique Cardoso se caracterizou pelo processo de retomada,
pelo Estado, das empresas privatizadas no Governo Collor de Mello.
54. (Enem) Três décadas – de 1884 a 1914 – separam o século XIX – que terminou com a
corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação
nacional na Europa – do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período
do Imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia
e na África.
ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo Cia. das Letras, 2012.
O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em
que
a) difundiu as teorias socialistas.
b) acirrou as disputas territoriais.
c) superou as crises econômicas.
d) multiplicou os conflitos religiosos.
e) conteve os sentimentos xenófobos.
55. (Cefet MG)
O fardo do Homem Branco (1899)
Rudyard Kipling

Tomai o fardo do Homem Branco
Envia teus melhores filhos
Vão, condenem seus filhos ao exílio
Para servirem aos seus cativos;
Para esperar, com arreios
Com agitadores e selváticos
Seus cativos, servos obstinados,
Metade demônio, metade criança.
Disponível em: <http://historiacontemporaneaufs.blogspot.com.br>. Acesso em 25 mar. 2014

O poema desse escritor inglês, nascido na Índia, durante a dominação inglesa
a) critica a teoria da superioridade entre raças.
b) defende a convivência pacífica entre os povos.
c) denuncia o inútil sacrifício civilizatório europeu.
d) reconhece a natureza humana em sua diversidade.
e) condena a prática do trabalho servil dos migrantes.
56. (Unifor) O Tribunal Superior Eleitoral aprovou, em setembro de 2013, a criação de mais dois
partidos políticos no Brasil: o Partido Republicano da Ordem Social – PROS –, liderado pelo exvereador em Goiás Eurípedes de Macedo, e o Solidariedade, montado pelo deputado federal
Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical. Os dois partidos são, respectivamente, o
31º e o 32º do país.
A propósito da trajetória dos partidos políticos no Brasil, é CORRETO afirmar que
a) imediatamente após o golpe militar de 1964, foram extintos todos os partidos políticos que
existiam no Brasil, situação que permaneceu até a redemocratização do país, no início da
década de 1980.
b) no mês de outubro de 2013, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, conseguiu criar o
partido Rede Sustentável, legenda sob a qual pretende concorrer à presidência da república
em 2014.
c) durante quase todo o período da ditadura militar que se sucedeu ao golpe de 1964, conviveram
no Brasil apenas dois partidos políticos: a Aliança Renovadora Nacional – ARENA e o
Movimento Democrático Brasileiro – MDB.
d) pela legislação eleitoral atualmente vigente à época da criação do PROS e do Solidariedade,
os políticos detentores de mandatos eletivos que se transferirem para os novos partidos antes
das próximas eleições perderão, automaticamente, seus mandatos.
e) com a criação do PROS e do Solidariedade, faltam apenas três legendas para o atingimento
do limite máximo de 35 partidos políticos previsto no Artigo 17 da Constituição Brasileira
promulgada em 1988.
57. (Enem PPL) Em busca de matérias-primas e de mercados por causa da acelerada
industrialização, os europeus retalharam entre si a África. Mais do que alegações econômicas,
havia justificativas políticas, científicas, ideológicas e até filantrópicas. O rei belga Leopoldo lI
defendia o trabalho missionário e a civilização dos nativos do Congo, argumento desmascarado
pelas
atrocidades
praticadas
contra
a
população.
NASCIMENTO, C. Partilha da África: o assombro do continente mutilado. Revista de História da
Biblioteca
Nacional,
ano
7,
n.
75,
dez.
2011
(adaptado).
A atuação dos países europeus contribuiu para que a África – entre 1880 e 1914 – se
transformasse em uma espécie de grande “colcha de retalhos”. Esse processo foi motivado
pelo(a)
a) busca de acesso à infraestrutura energética dos países africanos.
b) tentativa de regulação da atividade comercial com os países africanos.
c) resgate humanitário das populações africanas em situação de extrema pobreza.
d) domínio sobre os recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações
europeias.

e) necessidade de expandir as fronteiras culturais da Europa pelo contato com outras
civilizações.
58. (Upf)

A imagem acima representa um dos aspectos que evidenciou a crise da ditadura militar, após 20
anos de vigência. Em relação ao processo de abertura democrática, analise as afirmações:
I. Em 1979, a Lei da Anistia foi pactuada entre governo e oposição, possibilitando a volta dos
exilados políticos e o perdão aos torturadores.
II. A inflação se acelerou e a dívida externa subiu, configurando uma grave crise econômica.
III. A Emenda Dante de Oliveira não foi aprovada e Tancredo Neves foi eleito pelo voto indireto,
via Colégio Eleitoral.
IV. Os atentados ocorridos na OAB e no Riocentro demonstraram o descontentamento dos
segmentos mais autoritários do regime militar, derrotados pela estratégia da abertura.
V. Dentre os novos partidos que surgiram nessa época, estava a União Democrática Nacional
(UDN).
É verdadeiro apenas o que se afirma em:
a) I, II e V.
b) I, II, III e IV.
c) II, III, IV e V.
d) II, III e V.
e) IV e V.
59. (G1 - utfpr) O Fascismo se configurou no século XX a partir da crise que a sociedade
capitalista viveu após a Primeira Guerra Mundial. O Nazismo foi o regime fascista totalitário mais
intenso, pregava a raça pura e a eliminação sistemática de outros povos. Estas ideias, porém
nasceram em séculos anteriores. Germes das ideias nazistas podem ser apontados em
correntes de pensamento como:
a) o determinismo biológico que explicava as diferenças entre os povos pelas características
raciais.
b) o evolucionismo que explicava a superioridade da raça europeia.
c) a teoria da cultura que confirmava a superioridade da população europeia.
d) o Fascismo presente no Imperialismo do século XIX.
e) o Franquismo nascido na Espanha que visava eliminar a população basca.
60. (G1 - ifce) Em relação ao Brasil do início do século XXI, é correto afirmar-se que
a) teve, com a eleição do presidente Lula, a continuidade das propostas neoliberais, tendo em
vista ser este presidente forte defensor das ideias do Partido da Social Democracia Brasileira.

b) no segundo governo Lula, 2007 a 2010, o programa social Bolsa Família foi extinto, tendo em
vista o modelo econômico brasileiro ter ultrapassado a inclusão social, não necessitando mais
de ações assistencialistas.
c) com a eleição de Dilma Rousseff à Presidência da República, os partidos PSDB e PFL
passaram a compor o governo, apoiando o novo programa de desenvolvimento econômico do
país, o PRONATEC, que defende a nacionalização de todas as empresas estrangeiras.
d) o governo de Dilma Rousseff sofreu uma forte crise de contestação às suas ações, como
contra a corrupção em diversos setores e esferas no país, no período que antecedeu a Copa
das Confederações em 2013.
e) em atitude semelhante à de Getúlio nos anos de 1950, ao criar a PETROBRÁS, a Presidente
Dilma Rousseff conseguiu, com apoio do Congresso Nacional, garantir a exclusiva exploração
do Petróleo na camada Pré-Sal, impedindo o loteamento desta camada para empresas
estrangeiras.
61. (Unesp)

A charge caracteriza o Ato Institucional n.º 5, de dezembro de 1968, como
a) uma forma de estimular o aumento dos protestos da classe média contra o regime militar.
b) uma medida dura, mas necessária para o restabelecimento da ordem e da tranquilidade no
país.
c) um instrumento de coersão, que limitava os direitos e a capacidade de defesa dos cidadãos.
d) uma tentativa de frear o avanço dos militares, que haviam assumido o controle do governo
federal.
e) um esforço de democratização e reformas sociais, num momento de crise e instabilidade
econômica.
62. (G1 - ifce) O século passado ficou conhecido como o “Breve século XX”. A afirmação é do
historiador Eric Hobsbawm (1917-2012), um dos maiores estudiosos desse momento histórico.
Durante o período entre guerras, o mundo conheceu os horrores dos regimes totalitários que
dominaram a Europa e influenciaram outros governos mundo afora. Dentre as características
que marcaram os regimes fascistas, destaca(m)-se
I. Presença do nacionalismo
II. Culto à personalidade dos líderes
III. Estado autoritário
É(são) verdadeiro(s):
a) somente I.

b) somente I e II.
c) somente I e III.
d) somente II e III.
e) I, II e III.
63. (Unifor) Em 2014, o golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil completa 50 anos. No
dia 31 de março de 1964, o presidente João Goulart acordou no Palácio Laranjeiras e logo soube
da movimentação das tropas que vinham de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. Lá, ele
recebeu visitas e informações que foram fundamentais para as decisões tomadas ao longo do
dia. No fim da noite, Goulart fica sabendo que o comandante das tropas de São Paulo também
apoiava o golpe. No dia 1º de abril, Goulart vai para Brasília e, de lá, segue para Porto Alegre
em busca de apoio. Enquanto Jango voava, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade,
abriu o caminho para os golpistas. Em 11 de abril, o general cearense Humberto de Alencar
Castelo Branco foi eleito pelo Congresso Nacional e assumiu a Presidência da República.
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/03/golpe-militar-de-1964-completa-50-anosrelembre.html
Analise as seguintes afirmativas sobre o governo de Castelo Branco:
I. Por ocasião do golpe, Castelo Branco exercia a função de chefe do Estado-Maior do Exército,
nomeado pelo Presidente João Goulart.
II. Devido as suas ligações políticas com João Goulart, Castelo Branco foi uma voz dissonante
nas forças armadas, posicionando-se contra o golpe até o último minuto.
III. Castelo Branco foi eleito para terminar o mandato de cinco anos de Jânio Quadros, que havia
renunciado à Presidência, o qual deveria terminar em janeiro de 1966.
IV. Durante seu mandato, o Presidente Castelo Branco aboliu os treze partidos políticos
existentes no Brasil e criou apenas dois partidos.
V. Apesar de ter formado um governo considerado linha dura, Castelo Branco preservou os
poderes do Congresso Nacional e a liberdade de imprensa.
É CORRETO somente o que se afirma em:
a) I, II e V.
b) I, III e IV.
c) II, IV e V.
d) II, III e IV.
e) III, IV e V.
64. (Upf) Leia alguns dos artigos do Tratado de Versalhes:
Art. 45 – (...) a Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direitos exclusivos de
exploração, desimpedidos e livres de todas as dívidas e despesas de qualquer tipo, as minas de
carvão situadas na bacia do rio Sarre.
Art. 119 – A Alemanha renuncia em favor do Principal Aliado e das Potências Associadas todos
os seus direitos e títulos sobre as possessões de ultramar.
Art. 198 – As forças armadas da Alemanha não devem incluir quaisquer forças militares ou
navais.
Art. 232 – Os Governos Aliados e Associados exigem e a Alemanha promete que fará
compensações por todos os danos causados à população civil das Potências Aliadas e
Associadas e a sua propriedade durante o período de beligerância de cada uma.

(MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Contemporânea através de
textos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 115-117)
A partir da leitura dos artigos transcritos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes:
a) encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias
ultramarinas para os países Aliados.

b) extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas (ONU),
em 1945, com o objetivo de preservar a paz mundial.
c) estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, resultando na Primeira
Guerra Mundial.
d) permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha, no fim da Segunda Guerra Mundial,
em quatro zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética.
e) impôs duras sanções à Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir um
nacionalismo exacerbado e reorganizando as forças políticas do país.
65. (Enem) A Comissão Nacional da Verdade (CNV) reuniu representantes de comissões
estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar
termos de cooperação com quatro organizações. O coordenador da CNV estima que, até o
momento, a comissão examinou, “por baixo”, cerca de 30 milhões de páginas de documentos e
fez centenas de entrevistas.
Disponível em: www.jb.com.br. Acesso em: 2 mar. 2013 (adaptado).
A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais
no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é
a) anular a anistia concedida aos chefes militares.
b) rever as condenações judiciais aos presos políticos.
c) perdoar os crimes atribuídos aos militantes esquerdistas.
d) comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas.
e) esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos.
66. (G1 - ifce) Desde a metade do século XVIII, os primeiros países da Europa vinham realizando
a Revolução Industrial, iniciada pela Inglaterra e acompanhada, no século XIX, por outros países,
como Bélgica e França, mas, somente no final do século XIX, a Alemanha e a Itália vieram
consolidar esse processo, que incentivou a conquista de novos mercados produtores de
matérias-primas e consumidores de bens de produção, reativando as rivalidades entre os países
europeus e os da América do Norte. Essas disputas entre as potências europeias geraram a
a) Revolução Russa.
b) Segunda Guerra Mundial.
c) Primeira Guerra Mundial.
d) Guerra Fria.
e) Guerra do Golfo.
67. (Espcex (Aman)) Leia os dois textos abaixo:
TEXTO

I

“Em 1873, Bismarck instaurou a Liga dos Três Imperadores, da qual faziam parte a Alemanha, a
Áustria-Hungria e a Rússia. Entretanto, as divergências entre a Rússia e a Áustria com relação
à região dos Bálcãs, ocasionadas pelo fato de a Rússia apoiar as minorias eslavas da região,
desejosas de independência, acabou com essa aliança em 1878. Em 1882, o Segundo Reich
une-se ao Império Austro-Húngaro e à Itália.”
(VICENTINO, 2007, modificado)
TEXTO
II
“Somente na última década do Século XIX, a França começou a sair do seu isolamento
internacional, conseguindo estabelecer um pacto militar com a Rússia em 1894. No início do
século XX, também a Inglaterra se aproximou da França, formando uma Aliança que fundia os
interesses
comuns
dos
dois
países
no
plano
internacional.
Em 1907, a Rússia se aliou à França e à Inglaterra”.
(VICENTINO, 2007, modificado)
Os dois textos descrevem a formação de blocos, antecedendo a Primeira Guerra Mundial. Os
textos I e II narram, respectivamente, a formação da

a) Entente Cordiale e da Tríplice Entente.
b) Tríplice Aliança e da Tríplice Entente.
c) Tríplice Entente e da Entente Cordiale.
d) Entente Cordiale e da Tríplice Aliança.
e) Tríplice Aliança e da Entente Cordiale.
68. (Enem) TEXTO l
O presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os avanços econômicos
obtidos naqueles vinte anos, mas, ao justificar sua adesão aos militares em 1964, deixava clara
sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia.
Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 1 set. 2013 (adaptado).
TEXTO II
Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada
de bom quando se aceita uma solução autoritária.
FICO, C. A educação e o golpe de 1964. Disponível em: www.brasilrecente.com. Acesso em: 4
abr. 2014 (adaptado).
Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 1964
divergem ao focarem, respectivamente:
a) Razões de Estado – Soberania popular.
b) Ordenação da Nação – Prerrogativas religiosas.
c) Imposição das Forças Armadas – Deveres sociais.
d) Normatização do Poder Judiciário – Regras morais.
e) Contestação do sistema de governo – Tradições culturais.
69. (G1 - cps) Em 1925, tropas de jovens oficiais rebelados do Exército Brasileiro deram início
a uma longa viagem para propagar ideias revolucionárias. Esta expedição ficou conhecida como
Coluna Prestes.
Segundo o historiador Boris Fausto, em seu livro História do Brasil, esse movimento pretendia
reconstruir o Estado para construir a nação. Para esses jovens oficiais, o grande mal das
oligarquias consistia na fragmentação do Brasil e na sua transformação em “vinte feudos”, cujos
senhores eram escolhidos pela política dominante.
Considerando as informações expostas, é correto concluir que a Coluna Prestes foi um
movimento
a) tenentista, por criticar o sistema oligárquico conhecido como República do Café com Leite.
b) fascista, pois objetivava fragmentar o Brasil em várias unidades administrativas “feudais”.
c) comunista, por pretender eliminar o Estado e construir uma sociedade igualitária e livre.
d) integralista, por estimular a unificação do Estado de acordo com o modelo nazifascista.
e) militarista, pois defendia a instalação de uma ditadura militar associada às oligarquias.
70. (Unicamp) Em 1942, os estúdios Disney produziram o desenho “Alô Amigos”, que apresenta
a personagem Zé Carioca. Dois anos depois surgiu uma nova animação: The Three Caballeros,
conhecida no Brasil como “Você já foi à Bahia?”. Nos desenhos citados, o Brasil e a América
Latina são mostrados de forma simpática, através de estereótipos. Para entender esses
desenhos e o esforço de Walt Disney, devemos considerar o seguinte contexto:
a) a Segunda Guerra Mundial e a política de boa vizinhança.
b) o avanço da Guerra Fria e o episódio da Crise dos Mísseis de Cuba.
c) a política do “Big Stick” e os resultados da diplomacia do dólar.
d) o avanço do populismo e a tentativa de Truman de barrar esta influência.
71. (Mackenzie)

A caricatura satiriza a Revolta da Vacina, ocorrida durante o governo de Rodrigues Alves (19021906). Ela evidencia que
a) a política saneadora do então presidente visava, principalmente, atender aos apelos das
camadas populares, que reivindicavam melhorias das condições de higiene da cidade.
b) o programa de reurbanização e saneamento da cidade do Rio de Janeiro pretendia estimular
a imigração e a entrada de capitais estrangeiros, modernizando a capital e dando fim às
epidemias.
c) a execução do programa do presidente era voltada para o bem-estar da massa popular,
entretanto, por falta de informação e instigados pela propaganda socialista, o povo se revoltou
em motins.
d) o médico sanitarista Oswaldo Cruz, antes de iniciar o processo de vacinação em massa da
população, esclareceu os mesmos a respeito dos benefícios médicos, o que não impediu o
levante.
e) tal revolta ocorreu devido ao descontentamento popular frente ao governo, pois não foram
disponibilizadas o número suficiente de vacinas para toda a população carente.
72. (Ufsm) No extremo da guerra [...] estão as novas armas. Mais ainda do que em 1914-1918,
elas tiveram um papel determinante durante o segundo conflito mundial. Desse ponto de vista,
os ingleses foram os mais criativos, com seus radares que os alertavam sobre os ataques aéreos
da Luftwaffe [...]. Os alemães aperfeiçoaram seus foguetes V1 e V2, mas, como sabemos, foi a
bomba atômica americana que pôs fim à guerra contra o Japão.
A partir do texto, pode-se afirmar que a guerra moderna, no Século XX,
a) devido ao seu caráter de produção de vítimas em escala industrial, sofreu um ponto de inflexão
com o término da Guerra Fria, provocando o recuo da Indústria bélica e a diminuição dos
efetivos militares.
b) apesar de mais sofisticada do ponto de vista bélico, manteve, em seus conflitos, o mesmo
padrão desde a Guerra dos Cem Anos, no final da idade média, até as Guerras Napoleônicas,
no início da idade contemporânea.
c) encontra cada vez mais a oposição da opinião pública e, por isso, tem sido excluída da pauta
política dos novos dirigentes dos Estados democráticos do Ocidente.
d) ganhou um novo contorno, produzindo vítimas em escala industrial, como bem demonstram
os ataques a alvos civis, em Londres, Dresden e Hiroxima, e, atualmente, em Bagdá e na
Faixa de Gaza.
e) revelou-se uma permanência do mundo arcaico, uma ação incompatível com a modernidade,
e, por isso, vem se tornando uma prática em extinção para a resolução de conflitos entre
populações ou grupos sociais.
73. (Fgv) Observe os dois cartuns.

Sobre as imagens, é correto afirmar que
a) a assinatura do acordo de não agressão entre Hitler e Stalin, em 1939, é o último movimento
alemão para trazer a União Soviética para o seu lado, uma vez que os planos anteriores foram
neutralizados pelo imenso poderio militar dos Aliados, temerosos do avanço germânico que,
em 1941, invade a União Soviética e a Inglaterra.
b) a aproximação entre Berlim e Moscou, em 1939, não resultou em um acordo de proteção às
intenções expansionistas de ambos os lados, pois continuaram em lados opostos,
monitorando-se reciprocamente até que, em 1941, com as vitórias sucessivas dos Aliados, o
Terceiro Reich, de forma apressada, garante o precioso apoio da União Soviética.
c) o Terceiro Reich alemão faz dois movimentos no sentido de conseguir o apoio soviético:
inicialmente, um acordo de não agressão com Stalin em 1939, para evitar a sua aproximação
com os Aliados e, em 1941, outro que consegue sua integração ao Eixo, antecipando-se à
diplomacia britânica que, imobilizada, não esboça resistência.
d) após a ocupação da Renânia, da anexação da Áustria, da Tchecoslováquia, a Alemanha
assina um acordo de não agressão mútua com a União Soviética para neutralizá-la, uma vez
que conta com o imobilismo da Inglaterra em relação ao seu expansionismo, que culmina, em
1941, na invasão da União Soviética.
e) em 1939, depois de invadir a Polônia, Hitler se aproxima da União Soviética de forma
cuidadosa, pois teme os planos expansionistas de Stalin, até então apoiados pelos Aliados
que, a partir de 1941, com as sucessivas vitórias, retiram essa ajuda, obrigando o Estado
Soviético a aceitar a parceria com o Terceiro Reich.
74. (G1 - ifce) No período chamado de República Velha, o governo de Campos Sales instituiu a
"Política dos Governadores". É característica desta política:
a) o presidente da República era escolhido através do consenso entre os governadores, de forma
que mantinha o mesmo grupo político no poder, quando sendo do mesmo partido.

b) os governadores eram apenas um instrumento usado pelo presidente da República, para
impedir a formação de novas alianças políticas contrárias ao governo federal.
c) o presidente da República tinha como objetivo sempre renovar os governadores dos estados,
incentivando um processo democrático nas escolhas políticas.
d) era um acordo político, baseado na troca de favores entre os governos federal, estadual e
municipal, para manter os que já estavam no poder.
e) era uma aliança política promovida somente entre os governadores do Sul, Sudeste e Norte,
para permanecer no poder.
75. (G1 - ifpe) “Hiroshima lembra os 68 anos da bomba atômica. Cerimônia na cidade japonesa
tem minuto de silêncio para lembrar as vítimas do 1º ataque nuclear da história e pede o fim da
proliferação das armas atômicas”
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/hiroshima-lembra-68-anos-dabomba-atomica>
Acesso em: 28ago.2013
As guerras passam, mas as memórias de suas atrocidades e perdas têm que ser reativadas
constantemente para que as novas gerações participem e tentem entender o que aconteceu. A
II Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945. Sobre este fato histórico lembrado pelas vítimas
de Hiroshima, leia as afirmativas abaixo e marque a opção que se apresenta correta.
a) Em agosto de 1941, diante do Parlamento, Winston Churchill proferiu sua famosa frase: “Esta
guerra, de fato, é uma continuação da anterior." Estava,com certeza, referindo-se à guerra
civil espanhola causadora de muitos rancores entre os aliados.
b) Em 1945, recém saídos da invasão da China ao seu território, os japoneses atacaram a base
americana de Pearl Harbor, no oceano Pacífico, razão pela qual se justificou o lançamento
das bombas atômicas em território japonês.
c) Em 1938, a Áustria foi anexada pelo 3º Reich, caracterizando o início da expansão imperialista
alemã, o que causou uma reação de apaziguamento pelas demais potências ocidentais.
d) O acesso aos poços de petróleo explorados na Polônia levou os alemães a invadirem-na. Este
fato, apesar de sério, não foi o que levou à declaração de guerra contra a Alemanha pelos
aliados.
e) Em junho de 1944, uma força conjunta de norte-americanos, ingleses, franceses, italianos e
japoneses estabeleceram um acordo de paz que acabou por isolar a Alemanha, favorecendo
a vitória dos aliados.
76. (Espcex (Aman)) “O período da história política brasileira que vai de 1889 a 1930 costuma
ser designado pelos historiadores de diferentes modos: República Oligárquica, República do
‘Café-com-Leite’,
República
Velha
ou
Primeira
República.
Neste período, em troca de ‘favores’, os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos
candidatos por eles indicados. Tal prática ficou conhecida como ‘voto de cabresto’”.
(COTRIM,

2009,

modificado)

As duas expressões grifadas (“coronéis” e “voto de cabresto”) referem-se, respectivamente,
a) aos grandes proprietários de terras e ao voto secreto.
b) aos oficiais de carreira que exerciam cargos políticos e ao voto censitário.
c) à influência de oficiais do Exército na tomada de decisões políticas e ao voto censitário.
d) aos grandes proprietários de terras e ao voto aberto dado sob pressão.
e) aos grandes proprietários de terras e ao voto censitário.
77. (Unesp) A viagem levou uns vinte minutos. O caminhão parou; via-se um grande portão e,
em cima do portão, uma frase bem iluminada (cuja lembrança ainda hoje me atormenta nos
sonhos): ARBEIT MACHT FREI – o trabalho liberta.
Descemos, fazem-nos entrar numa sala ampla, nua e fracamente aquecida. Que sede! O leve
zumbido da água nos canos da calefação nos enlouquece: faz quatro dias que não bebemos
nada. Há uma torneira e, acima, um cartaz: proibido beber, água poluída. Besteira: é óbvio que
o aviso é um deboche. “Eles” sabem que estamos morrendo de sede [...]. Bebo, e convido os

companheiros a beber também, mas logo cuspo fora a água: está morna, adocicada, com cheiro
de pântano.
Isto é o inferno. Hoje, em nossos dias, o inferno deve ser assim: uma sala grande e vazia, e nós,
cansados, de pé, diante de uma torneira gotejante, mas que não tem água potável, esperando
algo certamente terrível acontecer, e nada acontece, e continua não acontecendo nada.
(Primo Levi. É isto um homem?, 1988.)
A descrição, por Primo Levi, de sua chegada a Auschwitz em 1944 revela
a) o reconhecimento da própria culpa, por um prisioneiro recolhido a um campo de concentração
nazista.
b) o alívio com o fim da viagem em direção à prisão e a aceitação das condições de vida
existentes no campo de concentração.
c) a expectativa de que, apesar dos problemas na chegada, houvesse tratamento digno aos
prisioneiros dos campos de concentração.
d) a falta de entendimento do funcionamento do campo de concentração e a disposição de
colaborar com as autoridades nazistas.
e) a sensação de horror, angústia e submissão que caracterizavam a condição dos prisioneiros
nos campos de concentração nazistas.
78. (G1 - ifba) Constituem monopólio da União: a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo [...],
a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, o transporte marítimo do petróleo bruto de
origem nacional.
Artigo 1º da Lei de criação da Petrobras (1953). In: CASTELLI JUNIOR, Roberto. História:texto
e contexto. São Paulo: Scipione, 2006. p. 604

A criação da Petrobras, em 1953, representa uma vitória
a) dos grupos ligados a capital inglês que garantiu baixas taxas de importação do petróleo
brasileiro.
b) do projeto nacionalista de desenvolvimento econômico do Brasil, através do monopólio estatal
do petróleo.
c) do capital norte-americano que garantiu controle acionário sobre a Petrobras pelo
financiamento para sua criação.
d) da burguesia brasileira que passava a ter o monopólio sobre a extração, transporte e
distribuição do petróleo nacional.
e) da iniciativa privada ligada ao capital nacional ou estrangeiro que receberia do Estado
brasileiro garantias para investir na exploração do petróleo.
79. (Fgv) Em 3 de outubro de 1953, o presidente Getúlio Vargas sancionou a Lei n.º 2.004, que
criava a Petrobras.
Sobre o processo de criação dessa empresa, é correto afirmar que
a) as fortes rivalidades entre os principais partidos brasileiros da etapa pós-Estado Novo, PSD,
PTB e UDN, não prevaleceram no debate de constituição de uma empresa nacional destinada
à exploração petrolífera, porque todos concordavam com a necessidade de uma empresa
estatal e monopolizadora, ainda que a UDN não apoiasse o endividamento externo para
garantir as primeiras ações da nova empresa.
b) as suas origens remontam à década de 1940, com a campanha do petróleo, e avançou muito
com o envio, por Vargas, em janeiro de 1951, de um projeto de lei para a criação da Petróleo
Brasileiro S.A., aprovada como uma empresa de propriedade e controle totalmente nacionais,
encarregada de explorar, em caráter monopolista, todas as etapas da indústria petrolífera,
exceto a distribuição de derivados.
c) apesar de o Partido Comunista encontrar-se na ilegalidade a partir de 1947, esse agrupamento
político foi decisivo na luta pela criação de uma empresa que explorasse o petróleo nacional,
em contraposição aos partidos nacionalistas, como a UDN, a qual defendia a criação de uma
empresa pública, com a possibilidade da presença de capitais estrangeiros e associada às
grandes empresas petrolíferas, principalmente as estadunidenses.
d) a Constituição de 1946 preconizava a criação de uma empresa pública de capital nacional
para a exploração de todos os recursos naturais, inclusive o petróleo, mas a ação do governo

Dutra protelou essa decisão, cabendo ao governo Vargas, após forte pressão da UDN e do
PSD, decretar a criação de uma empresa estatal de petróleo, mas com permissão para a
presença do capital estrangeiro nas atividades de maior risco.
e) a ideia de uma empresa estatal para a exploração do subsolo brasileiro nasceu ainda durante
o Estado Novo, mas não pode ser concretizada em virtude da posição governamental de apoio
ao desenvolvimento agrícola, entretanto, no pós-Segunda Guerra, com o importante apoio
político e financeiro dos Estados Unidos, foi criada uma empresa estatal com o monopólio da
exploração do petróleo, excetuando-se a pesquisa de novos campos.
80. (Ufg) Há no romance Eu vos abraço, milhões diversas concepções do termo “revolução”, as
quais são defendidas ora por personagens fictícios, ora por personalidades históricas nele
ficcionalizadas. Dentre essas concepções, a que está em conformidade com os fatos históricos
e sua recriação no romance de Scliar é a de
a) Júlio, que concebe a revolução como a luta armada com o objetivo de pôr fim à propriedade
privada dos meios de produção e de comunicação.
b) Valdo, que acredita na revolução como a instauração do Estado proletário, inspirado pelo
Manifesto comunista e pela Revolução Bolchevique.
c) Vargas, que compreende a revolução como a ruptura da ordem constitucional e a alteração
da estrutura de classes no país.
d) Rosa, que entende a revolução como a luta contra o capitalismo por meio da formação de
alianças entre partidos e governos de esquerda.
e) Prestes, que prega a revolução como a aceleração do desenvolvimento econômico sustentado
pelas oligarquias agrárias.

