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01 - (UERJ/2012)    
Democracia: governo no qual o povo toma as 
decisões importantes a respeito das políticas 
públicas, não de forma ocasional ou circunstancial, 
mas segundo princípios permanentes de 
legalidade. 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007. 

 
O conceito de democracia apresentado acima se 
relaciona diretamente com a prática de: 

 
a) unidade sindical 
b) socialização da riqueza 
c) estabilidade constitucional 
d) autodeterminação das minorias 

 
02 - (UERJ/2010)    

A charge de Miguel Paiva, publicada no dia da 
promulgação da atual Constituição brasileira, 
aponta para a contradição entre realidade social e 
garantias legais. 
 

 
MIGUEL PAIVA 

O Estado de S. Paulo, 05/10/1988 
In: RODRIGUES, Marly. O Brasil da abertura: de 1974 à  

Constituinte. São Paulo: Atual, 1990. 
 
No Brasil, o acesso aos direitos de cidadania é 
limitado fundamentalmente pelo seguinte fator: 

 
a) formação profissional 
b) demanda habitacional 
c) distribuição da riqueza 
d) crescimento da população 

 
03 - (UERJ/2013)    

A série histórica das religiões no Brasil 
 

 
Adaptado de O Globo, 30/06/2012. 

 
O censo de 2010 revelou mudanças significativas 
na escolha de religião pelos brasileiros, como se 
pode observar no gráfico. 
A mudança registrada nos percentuais de 
evangélicos para o período 1980-2010 se explica 
principalmente pelo seguinte fator: 

 
a) estímulo à migração de fiéis, 

institucionalizando a criação de novos 
templos 

b) obrigatoriedade do ensino religioso na 
educação básica, favorecendo a conversão 

c) capacitação de funções de liderança, 
priorizando a formação superior de pastores 

d) ampliação de práticas missionárias, 
mobilizando os meios de comunicação de 
massa 

 
04 - (UERJ/2013)    

O exame da distribuição de renda da população 
auxilia na avaliação do grau de justiça social, da 
qualidade da ação previdenciária do Estado e da 
eficácia das políticas públicas de combate à 
pobreza. 
Observe o gráfico que indica a razão entre a renda 
anual dos 10% mais ricos e a renda anual dos 40% 
mais pobres, no Brasil, nos anos de 2001 a 2008. 

 

 
LUCCI, Elian A. e outros. Território e sociedade no 

 mundo globalizado: geografia geral e do Brasil. 
São Paulo: Saraiva, 2010. 

 
Considerando os dados apresentados, é possível 
afirmar que a principal ação governamental que 
contribuiu para a mudança verificada na 
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distribuição da renda na sociedade brasileira 
durante o período indicado foi: 

 
 

a) elevação do valor real do salário mínimo 
b) redução da carga tributária do setor produtivo 
c) diminuição da taxa básica de juros ao 

consumidor 
d) ampliação do investimento público em 

infraestrutura 
 
05 - (UERJ/2012)    

Governo Médici (1969-1974) 

 
http://pt.wikipedia.org 

 
 

Governo Lula (2003-2010) 

 
www.ana.gov.br 

 
Um slogan busca divulgar uma ideia importante de 
forma simples e direta, além de traduzir valores e 
intenções, sobretudo se utilizado para fins de 
propaganda política. 

 
As propostas do governo Médici e do governo Lula 
relacionadas aos slogans acima estão identificadas, 
respectivamente, na seguinte alternativa: 

 
a) defesa da segurança nacional - integração 

sociocultural 
b) distribuição equilibrada de renda - 

socialização da riqueza 
c) diminuição das desigualdades jurídicas - 

democracia racial 
d) qualificação da mão de obra fabril - 

desenvolvimentismo econômico 
 
06 - (UERJ/2007)    

A tabela indica um aspecto da representação 
política brasileira: o número médio de eleitores por 
deputado federal. A interpretação adequada dos 
dados nos leva à seguinte conclusão quanto à 
representação política federal dos Estados: 

 
(Adaptado de CASTRO, Iná Elias de. Geografia e 
política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.) 

 
a) os mais populosos elegem proporcionalmente 

menos deputados 
b) os da Região Norte apresentam mais 

dificuldades para a eleição de seus candidatos 
c) os mais pobres enviam o mesmo número de 

deputados à Câmara que os mais ricos 
d) os menos povoados possuem maior número de 

deputados do que os mais povoados 
 
07 - (UERJ/2007)    

Desde que, em 1993, freqüentei por dez meses a 
favela de Vigário Geral para escrever “Cidade 
Partida”, muita coisa piorou no quadro da violência 
no Rio. (...) 
[Nesse espaço de tempo, porém,] nem tudo foi 
retrocesso. Ao contrário, há que se comemorar nos 
últimos anos o surgimento de importantes ações 
afirmativas em que se destacam os trabalhos de 
personagens como MV Bill, na Cidade de Deus; 
Jaílson de Souza e Silva, na Maré; Celso Athayde, à 
frente da CUFA [Central Única das Favelas], entre 
outros. 
Estes movimentos se caracterizam pelo empenho 
em sair do gueto e ganhar visibilidade não pelos 
tiros de AR-15, mas pelos sons, cores e gestos da 
arte e da cultura. 
(VENTURA, Zuenir. A cultura une o que a economia 

separa. O Globo, 02/04/2006.) 
 

As frases de Zuenir Ventura expressam um ponto de 
vista sobre as ações afirmativas realizadas por 
diversos grupos na tentativa de redução da 
distância entre “asfalto” e “favela”. 
Para o autor, essas ações afirmativas decorrem da: 

 
a) atuação social do terceiro setor 
b) formação de novas agremiações políticas 
c) entrada de investimentos produtivos nas áreas 

de periferia 
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d) produção de programas sociais pelos governos 
municipal e estadual 

 
08 - (UERJ/1994)      

O Governo Sarney acenou o fim da inflação através 
de uma política de controle de preços e salários que 
vigorou até as eleições de 1986 e frustrou a 
população por não ter atingido o seu objetivo. Essa 
apolítica foi operacionalizada por meio do seguinte 
plano: 
a) Dornelles   
b) Cruzado   
c) Bresser 
d) Austral   
e) Verão 

 
09 - (UERJ/2012)    

Sr. Presidente, Srs. Senadores, levamos a cabo a 
tarefa da transição. 
Acredito firmemente que o autoritarismo é uma 
página virada na história do Brasil. Resta, contudo, 
um pedaço de nosso passado político que ainda 
atravanca o presente e retarda o avanço da 
sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas, ao 
seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao 
seu Estado intervencionista. 
Esse modelo, que à sua época assegurou 
progresso e permitiu a nossa industrialização, 
começou a perder fôlego no fim dos anos 70. 
Atravessamos a década de 80 às cegas. No final da 
“década perdida”, os analistas políticos e 
econômicos mais lúcidos já convergiam na 
percepção de que o Brasil vivia não apenas um 
somatório de crises conjunturais, mas o fim de um 
ciclo de desenvolvimento a longo prazo. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Discurso de despedida do Senado, em 15/12/1994 

Adaptado de www.planalto.gov.br 
 

Em seus dois mandatos como presidente, 
Fernando Henrique Cardoso buscou apoio de 
diferentes forças políticas e partidárias para 
implementar um programa de reformas que 
rompesse com o que chamou de “legado da Era 
Vargas”. Essas reformas eram vistas pelo grupo 
político ao qual pertencia como fundamentais 
para que o país vencesse definitivamente as 
dificuldades enfrentadas na “década perdida”. 

 
Explique o significado da expressão “década 
perdida” para a economia brasileira. 

 
Cite, ainda, duas ações desenvolvidas durante os 
governos de Fernando Henrique Cardoso 

relacionadas a seu rompimento com a “Era 
Vargas”. 

 
10 - (UERJ/2005)     

O BALANÇO DAS PRIVATIZAÇÕES 
 

 
 

Os dados apresentados referem-se ao processo de 
privatizações no Brasil, nos anos 90. 
A expansão desse processo, em escala global, como 
parte das políticas neoliberais, é decorrente da 
relação entre: 
a) falência das empresas estatais e endividamento 

do Estado 
b) especialização produtiva e flexibilização da 

legislação trabalhista 
c) manutenção do sistema previdenciário e 

crescimento dos gastos públicos 
d) expansão dos conglomerados internacionais e 

desregulamentação econômica 
 
11 - (UERJ/2005)    

No Brasil um grupo de técnicos e assessores do 
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – vem propondo 
(...) a criação do salário-defeso.  
O defeso é um instrumento de proteção de uma 
determinada espécie quando se estabelecem 
limitações à pesca nos períodos de reprodução dos 
peixes. Com a instituição do salário-defeso os 
pescadores passam a receber um salário mínimo 
durante todo o período do defeso. Nesse período 
os pescadores desenvolvem o aprendizado de uma 
série de atividades visando diversificar suas fontes 
de sustentação. 
A proposta do salário-defeso é extremamente 
interessante porque supera a falsa dicotomia que 
separa a natureza da sociedade, essa verdadeira 
armadilha ideológica do pensamento ocidental. 

(GONÇALVES, Carlos W. P. In: Território Territórios / 
Programa de Pós-Graduação em Geografia. 

Niterói: UFF/AGB, 2002.) 
 

O texto remete a uma nova concepção do Estado 
em relação ao uso dos recursos naturais. 
Ao longo da história, a exploração dos recursos 
naturais em nosso país foi predominantemente 
caracterizada como: 
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a) ambientalista, por criar leis de proteção do 
ambiente 

b) predatória, por priorizar a exploração dos 
ecossistemas 

c) excludente, por estatizar a extração das 
riquezas naturais 

d) conservacionista, por propor o uso racional dos 
recursos naturais 

 
12 - (UERJ/2005)     

 
(NOVAES, Carlos E. e LOBO, César. História do Brasil 

para principiantes. São Paulo: Ática, 1999.) 
 

A charge acima nos remete às eleições 
presidenciais de 1989, vencidas por Fernando 
Collor, que governou de 1990 até seu impeachment 
em 1992. 
Uma característica da política econômica 
implementada por esse governo que o diferencia 
dos anteriores é: 
a) estatização das indústrias de base 
b) adoção do ortodoxismo monetário 
c) aumento do número de empresas estatais 
d) abertura da economia aos produtos 

estrangeiros 
 
13 - (UERJ/2014)    

Os ministros Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral 
da Presidência, e Maria do Rosário, dos Direitos 
Humanos, afirmaram que a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que amplia o direito dos 
empregados domésticos ajuda a eliminar o 
“resquício da escravidão” que há no Brasil. Os dois 
discursaram em evento do Conselho Nacional do 
Ministério Público. Gilberto Carvalho citou o livro 
Casa grande e senzala, do sociólogo Gilberto 
Freyre, sobre os relacionamentos históricos dos 
homens brancos com índios e africanos. O ministro 
disse que a PEC ajuda a encerrar a “casa grande e 
senzala” que o país vivia. 

Adaptado de g .globo.com, 03/04/20 3. 
 

No texto, destaca-se uma justificativa para a 
relevância da lei que visa a garantir novos direitos 
aos empregados domésticos. 

De acordo com o texto, a criação dessa lei se 
relaciona principalmente ao seguinte fator: 

 
a) exclusão política dos grupos populares 
b) hierarquização social nas condições de 

trabalho 
c) desvalorização econômica dos empregos 

formais 
d) discriminação étnica nas qualificações 

profissionais 
 
14 - (UERJ/2015)    

O movimento e a avenida 
Em vista da importância do Exército para as classes 
dominantes, não é de admirar que o tráfego militar 
fosse o fator determinante do planejamento das 
cidades, exemplificado pelo traçado das avenidas 
de Paris, proposto pelo prefeito Haussmann entre 
1853 e 1870. 

Adaptado de MUNFORD, Lewis. A cidade na história: 
suas origens, 

 transformações e perspectivas. São Paulo: 
Martins Fontes, 1991. 

 
Topografia da Maré facilita ocupação pelo Exército 
Ao adotar no Complexo da Maré estratégia 
semelhante à utilizada para ocupar os Complexos 
do Alemão e da Penha, o Exército vai encontrar 
mais vantagens do que desvantagens, apesar de a 
nova região ser maior e mais populosa. A 
topografia da área a ser pacificada é plana, e as 
ruas são mais largas, fatores que acabam 
facilitando a distribuição do efetivo e as manobras 
dos veículos militares. 

Adaptado de extra.globo.com, 02/04/2014. 
 

Apesar das muitas diferenças existentes entre Paris 
no século XIX e Rio de Janeiro no século XXI, os 
textos apontam para manifestações do exercício 
do poder militar em ambas as cidades. 
Nos dois contextos, é reconhecível a seguinte 
relação estratégica entre o espaço da cidade e a 
ação do Estado: 

 
a) sítio urbano e polarização política 
b) morfologia urbana e controle social 
c) hierarquia urbana e segurança pública 
d) centro urbano e marginalização econômica 

 
15 - (UERJ/2015)    
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Adaptado de projetoslokos.blogspot.com.br. 

 
Na década de 1970, o modelo produtivo 
predominante no capitalismo brasileiro era o 
fordista. Contudo, na publicidade veiculada em 
1977, é possível identificar a transição para o 
modelo produtivo subsequente. 
A partir do anúncio publicitário, esse novo modelo 
é caracterizado pela introdução de: 

 
a) consumo de massa 
b) linha de montagem 
c) fabricação por demanda 
d) produção com flexibilidade 

 
16 - (UERJ/2015)    

BRASIL: PIB per capita 
(R$1.000, corrigido pela inflação) 

 

 
 

BRASIL: Desigualdade de renda 
(Coeficiente de Gini: quanto mais próximo de 1, 
maior é a desigualdade.) 

 

 
Adaptado de Folha de São Paulo, 23/03/2014. 

 

Nos gráficos, estão indicadas mudanças que 
afetaram a sociedade brasileira em um período 
que inclui os Governos Militares (1964-1985) e o 
restabelecimento do regime democrático de 1985 
aos dias de hoje. 
Analisando o primeiro e o segundo gráficos, 
conclui-se que os Governos Militares favoreceram, 
respectivamente, a ocorrência de: 

 
a) redução da pobreza e estabilização do deficit 

público 
b) diminuição do poder aquisitivo e incremento 

da dívida externa 
c) crescimento da riqueza nacional e elevação da 

concentração de renda 
d) expansão do desenvolvimento econômico e 

elevação da remuneração salarial 
 
17 - (UERJ/2013)    

Entre a posse do presidente João Goulart, em 
1961, e a abertura política, iniciada em 1979-1980, 
a economia brasileira enfrentou conjunturas de 
crise e de prosperidade, perceptíveis nas variações 
dos índices econômicos apresentados na tabela a 
seguir. 

 

21,217,212,69,56,65,34,43,83,35,24,83,94,0
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de 

(bilhões 
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8,78,06,24,02,92,72,31,91,71,71,61,41,4
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(bilhões 
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34352320201620272738589078
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5814121110101047231
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Adaptado de FREIRE, Américo e outros. História em 
curso: 

 o Brasil e suas relações com o mundo ocidental. 
São Paulo: Ed. do Brasil, 2004. 

 
As particularidades do período conhecido como 
“Milagre Econômico” foram caracterizadas por: 

 
a) redução das taxas de inflação e crescimento 

do PIB 
b) incremento da dívida externa e retração das 

importações 
c) estagnação das exportações e manutenção 

das taxas de inflação 
d) estabilização da balança comercial e 

diminuição da dívida externa 
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18 - (UERJ/2011)    

 
Adaptado de Nosso século. Vol. 5. São Paulo: Abril 

Cultural, 1980. 
 

 
ZIRALDO 

Nosso século. Vol. 5. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 
 

No decorrer da década de 1970, medidas 
econômicas implementadas pelos governos 
militares afetaram de maneiras variadas as 
condições de vida dos brasileiros, como ilustram a 
propaganda e a charge. 
Indique duas dessas medidas econômicas e dois 
dos seus efeitos sociais. 

 
19 - (UERJ/2010)    

O gráfico a seguir representa as variações nas 
exportações de produtos brasileiros, entre as 
décadas de 1960 e 1990. 

 

 
 

AnGELA CAStRO GOMES et al.  
A República no Brasil. Rio de Janeiro: nova Fronteira, 

2002. 
 
 

A alternativa que correlaciona adequadamente 
recorte temporal, tipo de produto e contexto 
histórico do decréscimo no percentual das 
exportações é: 

 
a) 1964/1974 – café – retração da fronteira 

agrícola 
b) 1974/1976 – industrializado – crise 

internacional do petróleo 
c) 1982/1996 – agrícola – modelo de substituição 

de importações 
d) 1984/1992 – extrativo – estabilidade monetária 

 
20 - (UERJ/2010)    

Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil 
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Adaptado de Veja e leia, 16/12/1970 

 
 

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil é uma iniciativa do governo 
através do Ministério do Meio Ambiente, em 
parceria com a comunidade internacional. Tem 
como finalidade o desenvolvimento de estratégias 
inovadoras para promover, simultaneamente, a 
proteção e o uso da Floresta Amazônica e da Mata 
Atlântica, associadas a melhorias na qualidade de 
vida das populações locais. Um dos objetivos do 
programa é demonstrar a viabilidade da 
harmonização dos objetivos ambientais e 
econômicos nas florestas tropicais. 

Adaptado de http://www.mma.gov.br 
 

A comparação entre os textos acima indica uma 
mudança na gestão do espaço amazônico. 
A concepção que movia o governo brasileiro em 
relação à Amazônia na década de 1970 e a que 
serve de base para as ações propostas pelo atual 
Ministério do Meio Ambiente estão 
respectivamente apresentadas em: 

 
a) território estratégico – preservação dos 

ambientes rurais 
b) região problema – desenvolvimento ecológico 

equilibrado 
c) espaço da vida selvagem – proteção integral do 

ambiente 

d) fronteira de recursos – crescimento econômico 
sustentável 

 
21 - (UERJ/2015)    

 
Passeata dos Cem Mil, Rio de Janeiro, 26/06/1968 

alerj.rj.gov.br 
 

O ano de 1968 tornou-se sinônimo de uma 
rebelião estudantil mundial. Mas 1968 não existiu 
de uma forma isolada, ele foi o ponto culminante 
de uma década de movimentos que se espalharam 
por quase todo o planeta. No Brasil, na França, no 
México, nos Estados Unidos, na Espanha, no 
Canadá, na Argentina, na Venezuela, na Polônia, na 
Tchecoslováquia, países com diferentes realidades 
políticas e diversas condições econômicas se viram 
enfrentando um mesmo fenômeno político: 
rebeliões de jovens estudantes universitários e 
secundaristas. 

Adaptado de ARAUJO, M. P. Memórias estudantis: da 
fundação da  

UNE aos nossos dias. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2007. 

 
Os movimentos de contestação política ocorridos 
na década de 1960 tiveram motivações variadas. 
No Brasil, a Passeata dos Cem Mil foi o episódio 
mais marcante nesse contexto. 
Aponte dois elementos do contexto político 
brasileiro da época associados diretamente à 
ocorrência dessa passeata. Em seguida, apresente 
um motivo que, em 1968, contribuiu para a 
eclosão de revoltas em um dos outros países 
citados no texto. 

 
22 - (UERJ/2006)     
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(FREIRE, Américo e outros. História em curso. Rio de 

Janeiro: FGV, 2004.) 
 

 
(MOCELLIN, R. e CAMARGO, R. de. Passaporte para a 

História. São Paulo: Editora do Brasil, 2004.) 
 

Em 1968, vários países foram palco de movimentos 
que expressaram insatisfações em relação ao 
sistema estabelecido. Tanto no Brasil quanto na 
França, estudantes e intelectuais se destacaram nas 
manifestações públicas de protesto. 
Dois objetivos que esses grupos pretendiam 
alcançar estão apontados em: 
a) valorização da contracultura e supressão dos 

organismos políticos 
b) democratização de instituições vigentes e 

crítica à cultura dominante 
c) recuperação das propostas stalinistas e 

contestação ao mundo burguês 
d) unificação dos movimentos sociais por meio da 

luta armada e combate às estruturas 
burocratizantes 

 
23 - (UERJ/2015)    

A vontade de mudar o nome do antigo Colégio 
Estadual Presidente Emílio Garrastazu Médici, em 
Salvador, não aconteceu por conta da efeméride 
dos 50 anos do golpe militar. Segundo a diretora 
Aldair Almeida Dantas, essa era uma insatisfação 
antiga da comunidade. “A novidade foi a 
convergência de intenções e a coincidência com 
esse período de resgaste histórico”, disse a 
diretora do, agora, Colégio Estadual do Stiep Carlos 
Marighella. Um colegiado escolar, formado pelos 

funcionários, professores, pais de alunos e pela 
comunidade, entendeu que o lançamento de 
muitos candidatos ao novo nome criaria confusão. 
Por isso surgiu a ideia de encontrar apenas dois 
que fossem baianos e representassem o combate 
ao regime militar. Os nomes do guerrilheiro Carlos 
Marighella e do geógrafo Milton Santos foram os 
escolhidos. “Ambos são da Bahia. Cada um tentou 
lutar contra a imposição do regime”, analisa Aldair. 

Adaptado de educacao.uol.com.br, 15/04/2014. 
 

A escolha de nomes de logradouros e de 
edificações pode representar uma homenagem em 
determinada época, assim como a mudança desses 
nomes pode indicar transformações históricas, 
simbolizando novas demandas da sociedade. 
A situação apresentada na reportagem 
exemplifica, para a sociedade brasileira atual, um 
contexto político associado a: 

 
a) crítica da opinião pública às heranças 

autoritárias 
b) revalorização da memória dos governos 

ditatoriais 
c) reforço da gestão democrática de empresas 

estatais 
d) renovação de critérios de escolha de heróis 

nacionais 
 
24 - (UERJ/2010)    

A cena retratada pelos quadrinhos só se tornou 
possível na história recente do país com o fim do 
Ato Institucional nº 2 (AI-2) em 1979. A reforma 
partidária, assim como outros eventos do processo 
de restabelecimento do estado de direito no Brasil, 
contudo, permitiram ao regime militar controlar o 
ritmo da abertura política. 
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O Globo, 29/09/2009 

 
Indique a principal mudança produzida pela 
reforma partidária de 1979 e justifique sua 
aplicação no contexto da abertura “lenta, gradual e 
segura” promovida pelo regime militar. 

 
25 - (UERJ/2009)    

No Brasil, o ano de 1968 foi marcado pelos 
crescentes choques entre as tentativas de maior 
participação política e o endurecimento do governo 
militar. 

 
Essa polarização pode ser constatada nos seguintes 
eventos ocorridos naquele ano: 

 
a) passeata dos cem mil – decretação do AI-5 
b) reforma universitária – instauração do SNI 
c) invasão do prédio da UNE – surgimento da 

ARENA e do PMDB 
d) fusão dos estados da Guanabara e do Rio de 

Janeiro – fechamento do Congresso Nacional 
 
26 - (UERJ/2008)    

A política dos governos militares (1964-1985) 
dirigida à ocupação da Amazônia mobilizou a 
atenção de artistas e intelectuais. O cartaz acima, 
de um filme nacional produzido à época, remete à 
seguinte estratégia governamental para a região e 
a seu respectivo efeito socioeconômico: 

 
Gomes, Angela de Castro et al. A República no Brasil. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 
 

a) integração regional – modernização urbana 
b) ampliação da rede rodoviária – aculturação da 

população local 
c) proteção do equilíbrio ambiental – elevação da 

renda per capita 
d) estímulo às atividades extrativistas – 

coletivização da ocupação agrícola 
 
27 - (UERJ/2005)     

PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES  
 

Caminhando e cantando, 
E seguindo a canção 
Somos todos iguais, 
Braços dados ou não. 
Nas escolas, nas ruas, 
Campos e construções, 
Caminhando e cantando, 
E seguindo a canção. 

Geraldo Vandré 



 

 
10 

www.historiaemfoco.com.br 

UERJ: Brasil  

10 

 
A letra desta música foi escrita no contexto do 
regime militar, iniciado com o Golpe de 1964. 
Uma das medidas políticas reveladora do caráter 
autoritário desse regime está apresentada, 
corretamente, em: 
a) instituição do AI Nº 2, extinguindo os partidos 

políticos existentes 
b) promulgação da Constituição de 1967, 

abolindo a divisão de poderes 
c) supressão do Poder Legislativo, gerando a 

institucionalização da ditadura 
d) criação da Lei de Imprensa, impondo a 

estatização dos meios de comunicação 
 
28 - (UERJ/2005)     

MENESTREL DAS ALAGOAS 
 

Quem é esse viajante 
quem é esse menestrel 
que espalha a esperança 
e transforma sal em mel? 
(...) 
De quem essa ira santa 
essa saúde civil 
que tocando na ferida 
redescobre o Brasil? 

Milton Nascimento e Fernando Brant 
 
 

TANTO MAR 
 

Foi bonita a festa, pá 
Fiquei contente 
E ainda guardo, renitente 
Um velho cravo para mim. 
(...) 
Manda novamente 
Algum cheirinho de alecrim. 

Chico Buarque 
 

A música Menestrel das Alagoas foi um dos hinos 
do movimento pelas “Diretas Já” , que aconteceu 
em nosso país em 1984, enquanto Tanto Mar 
homenageia a Revolução dos Cravos, que teve 
início em Portugal, em 25 de abril de 1974. 
Neste ano, portanto, o movimento pelas “Diretas 
Já” completa 20 anos, e a “Revolução dos Capitães 
de Abril”, 30 anos. 
Nesses dois movimentos, identificamos como 
objetivos comuns: 
a) término do regime militar e anistia política geral 
b) derrubada da ditadura e reafirmação do 

parlamentarismo 

c) redemocratização do governo e retorno ao 
sistema presidencialista 

d) fim do Estado autoritário e restabelecimento 
dos direitos políticos plenos 

 
29 - (UERJ/2007)    

Em 2006, o Brasil alcançou a auto-suficiência na 
produção de petróleo, 53 anos após a criação da 
Petrobras. Nos anos de 1953 e 2006, 
respectivamente, o setor petrolífero pode ser 
caracterizado pela adoção das seguintes práticas: 

 
 

a) tributação concentradora – economia mista 
b) monopólio estatal – abertura ao setor privado 
c) livre-comércio – proteção às empresas 

nacionais 
d) desenvolvimentismo – protecionismo 

alfandegário 
 
30 - (UERJ/2005)      

A CULPA É DO GOVERNO 
 

Bossa-nova mesmo é ser presidente 
desta terra descoberta por Cabral. 
Para tanto basta ser tão simplesmente 
simpático... risonho... original. 
 Juca Chaves 
 
RETRATO DO VELHO 
Bota o retrato do velho outra vez 
Bota no mesmo lugar 
O sorriso do velhinho 
Faz a gente se animar, oi. 
(...) 
O sorriso do velhinho 
Faz a gente trabalhar. 

Marino Pinto e Haroldo Lobo 
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Os estilos de governar de Getúlio Vargas e de 
Juscelino Kubitschek são abordados nas letras de 
música acima. 
Um elemento comum das políticas econômicas 
destes dois governos está indicado na seguinte 
alternativa: 
a) trabalhismo 
b) monetarismo 
c) industrialismo 
d) corporativismo 

 
31 - (UERJ/2005)     

RETRATO DO VELHO 
 

Bota o retrato do velho outra vez 
Bota no mesmo lugar 
O sorriso do velhinho 
Faz a gente se animar, oi. 

(...) 
O sorriso do velhinho 
Faz a gente trabalhar. 

Marino Pinto e Haroldo Lobo 
 

A CULPA É DO GOVERNO  
 

Bossa-nova mesmo é ser presidente 
desta terra descoberta por Cabral. 
Para tanto basta ser tão simplesmente 
simpático... risonho... original. 

Juca Chaves 
 

Os estilos de governar de Getúlio Vargas e de 
Juscelino Kubitschek são abordados nas letras de 
música acima. 
Um elemento comum das políticas econômicas 
destes dois governos está indicado na seguinte 
alternativa: 
a) trabalhismo 
b) monetarismo 
c) industrialismo 
d) corporativismo 

 
32 - (UERJ/2013)    

A carteira profissional 
 

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê 
ao interessado, a carteira profissional é um 
documento indispensável à proteção do 
trabalhador. 
Elemento de qualificação civil e de habilitação 
profissional, a carteira representa também título 
originário para a colocação, para a inscrição 
sindical e, ainda, um instrumento prático do 
contrato individual de trabalho. 

A carteira, pelos lançamentos que recebe, 
configura a história de uma vida. Quem a examina 
logo verá se o portador é um temperamento 
aquietado ou versátil; se ama a profissão escolhida 
ou ainda não encontrou a própria vocação; se 
andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou 
permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo 
a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. 
Pode ser uma advertência. 

ALEXANDRE MARCONDES FILHO 
Texto impresso nas Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social. 
 

Alexandre Marcondes Filho foi ministro do 
trabalho do governo de Getúlio Vargas, entre 1941 
e 1945. 
Seu texto, impresso nas carteiras de trabalho, 
reflete as políticas públicas referentes à legislação 
social que vinha sendo implementada naquela 
época. 
Duas características dessa legislação estão 
indicadas em: 

 
a) garantia da estabilidade de emprego / 

liberdade de associação 
b) previsão de assistência médica / 

intensificação do controle sindical 
c) proibição do trabalho infantil / 

regulamentação do direito de greve 
d) concessão de férias remuneradas / 

qualificação do trabalhador rural 
 
33 - (UERJ/2013)    

 
São Paulo, 1940: leitura de jornal nas ruas. 
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Rio de Janeiro, 1942: família se reúne para ouvir rádio. 

PILAGALLO, Oscar; DIWAN, Pietra. Cotidiano: um dia 
na vida  

de brasileiros. São Paulo: Folha de São Paulo, 
2012. 

 
Nas décadas de 1930 e 1940, período de expansão 
do crescimento industrial, o cotidiano dos 
brasileiros residentes em grandes centros urbanos 
foi afetado por mudanças nos meios de 
comunicação, como ilustram as fotografias. 
A multiplicação de meios de comunicação 
contribuiu principalmente para a crescente 
uniformização de: 

 
a) práticas religiosas 
b) demandas políticas 
c) hábitos de consumo 
d) padrões tecnológicos 

 
34 - (UERJ/2013)    

  

 
cpdoc.fgv.br 

 
Os cartazes acima foram produzidos para atrair 
apoio popular para um movimento de oposição ao 
governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934). 
Esse movimento colocou do mesmo lado o Partido 
Republicano Paulista e o Partido Democrático, 
tradicionais adversários políticos no estado de São 
Paulo. 
Nomeie esse movimento e indique uma 
justificativa apresentada pelos paulistas para 
considerar o governo provisório de Vargas “uma 
ditadura”. 

 
35 - (UERJ/2012)    

O presidente Roosevelt, que governou os E.U.A. 
entre 1933 e 1945, solicitou a inclusão de Walt 
Disney na lista de visitas de celebridades 
hollywoodianas aos países sul-americanos. Após a 
visita, Disney retornou aos Estados Unidos e 
produziu os desenhos animados “Alô, amigos” 
(1942) e “Os três cavaleiros” (1945), mais 
conhecido no Brasil como “Você já foi à Bahia?”. 
Essas criações de Disney pretendiam resumir, no 
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plano simbólico, os laços de afeto e de cooperação 
que uniam os E.U.A. ao Brasil. 

Adaptado de SIDNEY FERREIRA LEITE 
 

 
Cartaz do filme 

In: TERRA, Lygia et al. Conexões: estudos de 
geografia do Brasil. 

São Paulo: Moderna, 2009. 
 

As artes são frequentemente utilizadas como 
instrumento de propaganda política e ideológica. 
Os desenhos de Disney, por exemplo, foram peça 
importante para a estratégia geopolítica dos E.U.A. 
para a América Latina, como se observa no texto 
acima. 

 
Essa estratégia geopolítica norte-americana foi 
concretizada na década de 1940 por meio de um 
conjunto de ações que ficou conhecido como: 

 
a) Aliança para o Progresso 
b) Política da Boa Vizinhança 
c) América para os Americanos 
d) Doutrina do Destino Manifesto 

 
36 - (UERJ/2012)    

O personagem Jeca Tatu, criado por Monteiro 
Lobato, tornou-se mais conhecido na década de 
1930, por meio de anúncios publicitários, como o 
ilustrado abaixo: 

 

 
Adaptado de www.miniweb.com.br 

 
Esse anúncio retratava aspectos da sociedade 
brasileira da época, expressando críticas 
principalmente às condições de: 

 
a) acesso à escolarização 
b) assistência médico-hospitalar 
c) salubridade nas áreas rurais 
d) integração econômica regional 

 
37 - (UERJ/2012)    

 
In: GONÇALVES, Adelaide e COSTA, Pedro E. B. (orgs.).  

Mais borracha para a vitória. Brasília: Ideal Gráfica, 
2008. 

 
No governo Vargas, foi criado o Serviço Especial de 
Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia - 
S.E.M.T.A., uma medida direcionada para a 
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 

 
Com base no cartaz, as ações programadas por 
esse serviço tiveram como principal objetivo: 

 

http://www.miniweb.com.br/
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a) ocupação militar relacionada à redefinição 
das fronteiras nacionais 

b) proteção dos trabalhadores rurais em 
resposta à depressão econômica 

c) estímulo à migração para exploração de 
recursos naturais estratégicos 

d) demarcação de reservas florestais associada à 
política de defesa ambiental 

 
38 - (UERJ/2008)    

Em 1942, o governo Vargas decretou o estado de 
guerra contra os países do Eixo. Uma das 
conseqüências dessa decisão, simbolizada pela 
propaganda do Guaraná Antarctica, está apontada 
em : 

 
 

a) aproximação com os EUA 
b) adoção do livre-cambismo 
c) negligência com a cultura nacional 
d) desnacionalização do setor industrial 

 
39 - (UERJ/2006)     

O populismo brasileiro surge sob o comando de 
Vargas e os políticos a ele associados. Desde 1930, 
pouco a pouco, vai-se estruturando esse novo 
movimento político. Ao lado das medidas 
concretas, desenvolveu-se a ideologia e a 
linguagem do populismo. 
(IANNI, Otávio. In: MOTA, Myriam Becho e BRAICK, 

Patrícia Ramos. História: das cavernas ao Terceiro  
Milênio. São Paulo: Moderna, 1997.) 

 
Duas ações representativas do populismo varguista 
estão apontadas em: 
a) implantação de organizações econômicas e 

redistribuição de terras aos camponeses 
b) estatização das indústrias de bens de capital e 

limitação dos investimentos estrangeiros 
c) modernização das estruturas econômicas e 

concessão de direitos aos trabalhadores 
urbanos 

d) adoção de discurso antiimperialista e estímulo 
ao alistamento contra a ingerência norte-
americana 

 
40 - (UERJ/2015)    

O professor Alcino Salazar, secretário de justiça da 
Guanabara, declarou a O Globo que a extensão do 
voto ao analfabeto é perigosa concessão aos 
inimigos do regime democrático, fundado na 
verdade e na pureza do princípio da 
representação. 

Adaptado de O Globo, 21/02/1964. 
 

Em sua mensagem ao Congresso Nacional em 15 
de março de 1964, o presidente João Goulart 
escreveu: “Outra discriminação inaceitável atinge 
milhões de cidadãos que, embora investidos de 
todas as responsabilidades (...) e integrados à força 
de trabalho, com seu contingente mais numeroso, 
são impedidos de votar por serem analfabetos”. 
ALEIXO, J. C. B; KRAMER, Paulo. Os analfabetos e o 

voto: da conquista da  
alistabilidade ao desafio da elegibilidade. Senatus, 

Brasília, outubro/2000. 
 

As declarações do professor Alcino Salazar e do 
presidente João Goulart foram feitas em um 
momento de polarização na sociedade brasileira, 
que culminou na instauração do regime autoritário 
em 31 de março de 1964. 
Ambas as declarações expressavam, naquele 
momento, visões antagônicas relacionadas à 
seguinte dimensão da cidadania: 

 
a) direitos políticos 
b) reparações étnicas 
c) benefícios sociais 
d) oportunidades econômicas 

 
41 - (UERJ/2014)    

 
Juscelino Kubitschek na inauguração da representação 

da Volkswagen no Brasil, em 1959. 
folha.uol.com.br 
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Getúlio Vargas examinando o protótipo de um carro 

brasileiro produzido pela Fábrica Nacional de 
Motores, em 1951. carroantigo.com 

 
Os governos de Getúlio Vargas e de Juscelino 
Kubitschek foram momentos marcantes da história 
econômica brasileira, especialmente no que se 
refere ao desenvolvimento industrial do país. 
Uma semelhança entre o processo de 
industrialização brasileiro verificado no governo de 
Vargas e no de JK está apontada em: 

 
a) expansão do mercado interno 
b) flexibilização do monetarismo 
c) regulação da política ambiental 
d) autonomia do progresso tecnológico 

 
42 - (UERJ/2011)    

 
O Globo, 21/04/2010 

 
Os altos salários renderam a Brasília a fama de ilha 
da fantasia. No chamado entorno da cidade, um 
milhão de pessoas vivem sem saneamento, 
utilizam transporte público de baixa qualidade e 
sofrem com a violência. 

Adaptado de O Globo, 21/04/2010 
 

A comparação entre a propaganda comemorativa 
do cinquentenário de Brasília e o trecho da 
reportagem explicita aspectos contraditórios do 
processo de crescimento urbano do Distrito 
Federal. 

 

Um dos principais aspectos responsáveis por essas 
contradições é: 

 
a) inexistência de recursos públicos destinados à 

infraestrutura habitacional 
b) concentração fundiária derivada da demanda 

por mão de obra qualificada 
c) retração das atividades industriais ligada à 

modernização do setor de serviços 
d) intensificação do fluxo migratório associada à 

insuficiência de postos de trabalho formal 
 
43 - (UERJ/2011)    

Deste Planalto Central, desta solidão que em breve 
se transformará em cérebro das altas decisões 
nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o 
amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com 
fé inquebrantável e uma confiança sem limites no 
seu grande destino. 

Juscelino Kubitschek, 02/10/1956 O Globo, 
21/04/2010 

 
A realização mais conhecida do governo de 
Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília. 
No entanto, essa obra contemplava objetivos mais 
abrangentes desse governante. 
Dentre esses objetivos, destaca-se o de promover 
a integração nacional por meio da seguinte ação: 

 
a) modernização do setor terciário 
b) ampliação da infraestrutura de transportes 
c) interligação das redes de telecomunicações 
d) exploração das regiões Nordeste e Centro-

Oeste 
 
44 - (UERJ/2010)    

Brasil: plano de metas, previsões e resultados - 1957-
1961 

 

 
AMÉRICO FREIRE et al. 

Adaptado de História em curso. O Brasil e suas relações 
com o mundo  
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ocidental. São Paulo: Editora do Brasil; Rio de Janeiro: 
FGV, 2004. 

 
O Plano de Metas aplicado durante o governo de 
Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1960, visava a 
estimular o desenvolvimento econômico brasileiro. 
Pela leitura do quadro, conclui-se que um dos 
objetivos alcançados pelo Plano de Metas foi: 

 
a) integração das redes de transporte rodo 

ferroviário 
b) modernização das técnicas de extrativismo 

mineral 
c) ampliação dos investimentos na infra-estrutura 

industrial 
d) expansão dos capitais privados na prospecção 

de petróleo 
 
45 - (UERJ/2008)    

A proposição de planos de trabalho para o 
desenvolvimento nacional tornou-se comum entre 
os governos brasileiros, principalmente após a 
Segunda Guerra Mundial. No caso do período JK, o 
Plano de Metas apresentava de forma ambiciosa 31 
objetivos a serem atingidos no espaço de cinco anos 
de mandato (1956-1960).  
Considere as informações contidas na linha de 
tempo abaixo. 

 
www.cpdoc.fgv.br 

 
A partir desses dados, identifique dois problemas 
que dificultaram o cumprimento dos objetivos 
apresentados para o ano de 1956 e duas 
conseqüências da aplicação do plano – uma social e 
outra econômica – no chamado “período de 
recuperação econômica”. 

 
46 - (UERJ/2007)    

Os anos JK, festejados como dourados, tiveram 
como suporte o Plano de Metas, um conjunto de 
diretrizes com o objetivo de eliminar as 
desigualdades no Brasil. 
Entre essas diretrizes podemos destacar: 

 
a) ocupação da Região Centro-Oeste com a 

transferência da capital 
b) industrialização da Região Sul com a criação de 

zonas francas de comércio 
c) implantação de agroindústria na Região 

Nordeste com a construção de açudes 
d) ampliação do potencial energético da Região 

Norte com a desconcentração urbana 
 
47 - (UERJ/2004)      
 

 
(Adaptado de Jornal do Brasil, 30/09/2003) 

 
O gráfico acima evidencia, apesar da inflação, uma 
tendência de crescimento da economia brasileira. 
Esta, contudo, não foi acompanhada por uma 
significativa melhora na distribuição de renda. 
Durante o século XX, políticos e intelectuais 
brasileiros propuseram inúmeros projetos para 
promover o desenvolvimento auto-sustentado e 
melhorar esta distribuição. O projeto de Juscelino 
Kubitschek (1956-61) de fazer o país crescer 50 
anos em 5, foi um deles. 
 
A seguinte estratégia fundamentou a política do 
nacional-desenvolvimentismo: 
a) Aumento do mercado consumidor, com a 

valorização do trabalhador rural 
b) União dos setores de esquerda, com ênfase 

em uma política de aumentos salariais 
c) Fortalecimento do Congresso Nacional, com a 

participação do empresariado industrial 
d) Atração do capital estrangeiro, com destaque 

para o setor de bens de consumo duráveis 
 
48 - (UERJ/2007)    
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O conjunto Trio de Ouro, formado por Dalva de 

Oliveira, Herivelto 
Martins e Nylo Chagas, participou de diversos filmes da 

Cinédia. 
 

A passagem da década de 1920 para 1930 trouxe a 
afirmação de uma nova forma de expressão: o 
cinema. No Brasil, o sucesso das chanchadas da 
Cinédia refletiu o impacto de transformações 
sociais sobre a cultura. 
Indique duas mudanças, uma política e outra 
econômica, vivenciadas pela sociedade brasileira na 
década de 1930 e aponte uma razão que explique o 
sucesso das chanchadas entre os segmentos 
populares urbanos da época. 

 
49 - (UERJ/2006)     

 
(PEREIRA, R.F. Revista do estudante. Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 2002.) 
 

O ano de 1922 foi um marco na transformação da 
sociedade brasileira, durante o qual se assistiu a 
diversos movimentos de contestação da ordem, 
além das comemorações do Centenário da 
Independência. 
Caracterizam a década de 1920 os seguintes 
acontecimentos históricos: 
a) eclosão da Revolta da Vacina e crescimento da 

Aliança Liberal 

b) instalação da Semana de Arte Moderna e 
organização dos sindicatos corporativistas 

c) início da reforma urbana do Rio de Janeiro e 
instituição da Política dos Governadores 

d) rebelião tenentista do Forte de Copacabana e 
fundação do primeiro partido comunista 
brasileiro 

 
50 - (UERJ/1994)      

O Convênio de Taubaté, de 1906, consolidou, com 
a garantia do governo, a política econômica agrícola 
da primeira República. O governo deveria comprar 
a safra agrícola não exportada e estocar.  
Tal acordo firmou a política de valorização do 
seguinte produto: 
a) erva-mate   
b) borracha   
c) algodão 
d) cacau   
e) café 

 
51 - (UERJ/2015)    

Os sertões 
 
Marcado pela própria natureza 
O Nordeste do meu Brasil 
Oh! solitário sertão 
De sofrimento e solidão 
A terra é seca 
Mal se pode cultivar 
Morrem as plantas e foge o ar 
A vida é triste nesse lugar 
 
Sertanejo é forte 
Supera miséria sem fim 
Sertanejo homem forte 
Dizia o Poeta assim 
 
Foi no século passado 
No interior da Bahia 
O Homem revoltado com a sorte 
do mundo em que vivia 
Ocultou-se no sertão 
espalhando a rebeldia 
Se revoltando contra a lei 
Que a sociedade oferecia 
 
Os Jagunços lutaram 
Até o final 
Defendendo Canudos 
Naquela guerra fatal 
Edeor de Paula 
Samba de enredo da G.R.E.S. Em cima da Hora, 

em 1976. 
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letras.mus.br 
 

No livro Os sertões, Euclides da Cunha aborda o 
episódio da Guerra de Canudos (1896-1897), 
organizando seu texto em três partes: a terra, o 
homem, a luta. 
A letra do samba, inspirada nessa obra, apresenta 
uma imagem do sertão nordestino vinculada ao 
seguinte aspecto: 

 
a) mandonismo local 
b) miscigenação racial 
c) continuísmo político 
d) determinismo ambiental 

 
52 - (UERJ/2012)    

Observe a foto do grupo de Lampião e Maria 
Bonita e o mapa que destaca a área do Nordeste 
brasileiro onde o cangaço se disseminou nas 
décadas de 1920 e 1930. 

 

 
http://www1.folha.uol.com.br 

 

 
http://pt.wikipedia.org 

 
O cangaço representou uma manifestação popular 
favorecida, basicamente, pela seguinte 
característica da conjuntura social e política da 
época: 

 
a) cidadania restringida pelo voto censitário 
b) analfabetismo predominante nas áreas rurais 

c) criminalidade oriunda das taxas de 
desemprego 

d) hierarquização derivada da concentração 
fundiária 

 
53 - (UERJ/2012)    

Cheio de apreensões e receios despontou o dia de 
ontem, 14 de novembro de 1904. Muito cedo 
tiveram início os tumultos e depredações. Foi 
grande o tiroteio que se travou. Estavam formadas 
em toda a rua do Regente, estreita e cheia de casas 
velhas, grandes e fortes barricadas feitas de 
montões de pedras, sacos de areia, bondes 
virados, postes e pedaços de madeira arrancados 
às casas e às obras da avenida Passos. 

Jornal do Comércio, 15/11/1904 
Adaptado de Nosso Século (1900-1910). São Paulo: 

Abril Cultural, 1980. 
 

 
O progresso envaidecera a cidade vestida de novo, 
principalmente inundada de claridade, com jornais 
nervosos que a convenciam de ser a mais bela do 
mundo. Era a transição da cidade doente para a 
maravilhosa. 

PEDRO CALMON (historiador / 1902-1985) 
Adaptado de Nosso Século (1900-1910). São Paulo: 

Abril Cultural, 1980. 
 
 

Os textos referem-se aos efeitos da gestão do 
prefeito Pereira Passos (1902-1906), momento em 
que a cidade do Rio de Janeiro passou por uma de 
suas mais importantes reformas urbanas. Uma 
intervenção de destaque foi a abertura da avenida 
Central, hoje avenida Rio Branco, provocando não 
só elogios, como também conflitos sociais. 

 
A principal motivação para esses conflitos esteve 
relacionada à: 

 
a) restrição ao comércio popular 
b) devastação de áreas florestais 
c) demolição de moradias coletivas 
d) elevação das tarifas de transporte 

 
54 - (UERJ/2011)    

Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e 
republicanos, mandamos esta honrada mensagem 
para que Vossa Excelência faça aos marinheiros 
brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as 
leis da República nos facilitam. Tem Vossa 
Excelência 12 horas para mandar-nos a resposta 
satisfatória, sob pena de ver a Pátria aniquilada. 
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Adaptado do memorial enviado pelos marinheiros 
ao presidente Hermes da Fonseca, em 1910. 

Em: MARANHÃO, Ricardo e MENDES JUNIOR, 
Antonio.  

Brasil história: texto e consulta. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. 

 
Os participantes da Revolta da Chibata (1910-
1911) exigiam direitos de cidadania garantidos 
pela Constituição da época. 
As limitações ao pleno exercício desses direitos, na 
Primeira República, foram causadas pela 
permanência de: 

 
a) hierarquias sociais herdadas do escravismo 
b) privilégios econômicos mantidos pelo Exército 
c) dissidências políticas relacionadas ao 

federalismo 
d) preconceitos étnicos justificados pelas teorias 

científicas 
 
55 - (UERJ/2011)    

 
O Globo, 28/01/2010 

 
Os conflitos relacionados à propriedade fundiária 
no Brasil possuem raízes históricas profundas e 
uma multiplicidade de agentes sociais envolvidos. 
Na situação referida nos quadrinhos, um desses 
agentes sociais, o grileiro, é mais especificamente 
definido por: 

 

a) apoderar-se de terras de forma ilegal 
b) promover a segurança pessoal dos 

latifundiários 
c) pressionar os pequenos fazendeiros para a 

venda dos imóveis 
d) ocupar uma pequena área desprovida de 

título de propriedade 
 
56 - (UERJ/2011)    

 
Prisioneiros de Canudos 

http://acervos.ims.uol.com.br 
 

A Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, foi um dos 
principais conflitos que marcaram o início do 
período republicano no Brasil. Os prisioneiros 
retratados na foto são sobreviventes dessa guerra, 
sertanejos vítimas de exclusão social e política. 

 
Os fatores responsáveis por essa exclusão, naquele 
contexto, foram: 

 
a) êxodo rural – voto de cabresto 
b) desemprego – reação monarquista 
c) crise agrícola – sincretismo religioso 
d) concentração fundiária – coronelismo 

 
57 - (UERJ/2009)     

A única lei de legislação operária que teve larga 
aplicação é aquela que um advogado dos 
fazendeiros de São Paulo, um ilustre Adolfo Gordo 
qualquer, ampliou: a lei de expulsão dos 
estrangeiros do território da república, aplicada aos 
operários mais ou menos estrangeiros que se 
organizassem em liga de resistência e cuidassem 
dos próprios interesses. 

GIGI DAMIANI 
“O Brasil visto por um anarquista italiano”. In: A 

batalha, 04/09/1921. 
 

Presente Álvaro de Oliveira Monteiro (3ª 
Testemunha), portuguez, com trinta e cinco anos 
de idade, solteiro, padeiro, residente à rua Dois de 

http://acervos.ims.uol.com.br/


 

 
20 

www.historiaemfoco.com.br 

UERJ: Brasil  

20 

Fevereiro nummero cinquenta e nove, sabendo ler 
e escrever, inquirido disse que hoje, cerca de sete 
horas da manhã, conduzia um cesto de pão a fim de 
distribuir tal alimento a freguesia e ao passar pela 
rua Doutor Dias da Cruz um grupo de grevistas e 
empregados da padaria o forçaram a largar o cesto 
de pão no qual atearam fogo, impedindo assim que 
elle declarante exercesse o seu commercio; que 
desse grupo tomavam parte os acusados presentes 
que foram presos, tendo os demais conseguido se 
evadirem.  

Brasil: Arquivo Nacional, 7ª Pretoria Criminal, 
Freguesias de Inhaúma, Irajá 

e Jacarepaguá – 1912-1922 (Fundo 72), Ano: 1912, 
Notação: 72.0465. 

 
Os textos acima apontam para um quadro 
desolador da situação da classe trabalhadora 
brasileira na Primeira República. O primeiro foi 
escrito por um militante operário, e o segundo é 
parte integrante de um arquivo policial da época. 
Ambos demonstram tanto a ótica sob a qual as 
elites políticas viam o mundo do trabalho quanto a 
fragilidade do movimento operário. 
Indique quatro razões que contribuíram para que 
esse movimento, no início do século XX, se 
encontrasse na situação descrita nos fragmentos. 

 
58 - (UERJ/2006)    

O MST é uma coletividade de párias, certamente a 
única organizada, a mais consciente em relação a 
sua identidade e a seu sentido, e por isso a mais 
competente: é uma coletividade de condenados 
que se fez sujeito da história para revogar a sua 
condenação. Essa contradição mostra que os párias 
deixam de ser párias quando se organizam, pois 
organizar-se é, antes de mais nada, inocular-se a 
substância social e ocupar um espaço social. 

(Adaptado de BISOL, José Paulo. In: A questão agrária 
no Brasil. São Paulo: Atual, 1997.) 

 
O texto acima apresenta reflexões sobre a origem e 
a identidade dos movimentos sociais organizados. 
Um componente da nossa sociedade que explica o 
surgimento desses movimentos e uma 
característica de sua organização, respectivamente, 
estão indicados em: 
 
a) luta pela inclusão social – centralização sindical 
b) concentração da riqueza nacional – unidade 

partidária 
c) expropriação dos meios de produção – ativismo 

político 

d) contestação do sistema representativo – 
coerência ideológica 

 
59 - (UERJ/2005)    

Povoando dramaticamente esta paisagem e esta 
realidade social e econômica, vagando entre o 
sonho e o desespero existem 4.800.000 famílias de 
rurais sem terras. A terra está ali, diante dos olhos 
e dos braços, uma imensa metade de um país 
imenso, mas aquela gente (quantas pessoas ao 
todo? 15 milhões? mais ainda?) não pode lá entrar 
para trabalhar, para viver com a dignidade simples 
que só o trabalho pode conferir, porque os 
voracíssimos descendentes daqueles homens que 
haviam dito: “Esta terra é minha” (...) rodearam a 
terra de leis que os protegem (...). 

(SARAMAGO, José. In: MORISSAWA, Mitsue. A História 
da luta pela terra e o MST. 

São Paulo: Expressão Popular, 2001.) 
 
 

OS SERTÕES 
 

Foi no século passado 
No interior da Bahia 
Um homem revoltado com a sorte 
Do mundo em que vivia 
Ocultou-se no sertão 
Espalhando a rebeldia 
(...) 
Defendendo Canudos 
Naquela guerra fatal. 

Edeor de Paulo 
Samba-enredo da escola de samba Em Cima da Hora, 

1976 
 
 

Os dois textos acima têm como principais 
elementos geradores das problemáticas apontadas 
os processos de: 
 
a) assentamento agrícola e êxodo rural 
b) proletarização rural e reforma agrária 
c) modernização agrícola e revolta social 
d) concentração fundiária e conflitos no campo 

 
60 - (UERJ/2015)    
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Nascida em Capivari, no interior do estado de São 
Paulo, Tarsila do Amaral (1886- 1973) cumpriu um 
papel fundamental na arte brasileira. A boa 
posição financeira herdada da família permitiu a 
ela viajar para a Europa várias vezes para estudar. 
A influência marcou sua produção. Operários foi 
pintada em 1933 e exibe a força do estilo de Tarsila 
ao retratar a população paulistana e, ao fundo, 
chaminés e fábricas em formas geométricas. 

 
A década de 1930, quando a tela Operários foi 
pintada, caracterizou-se pela deflagração do 
processo de industrialização na sociedade 
brasileira. 
Nessa tela, por meio da representação proposta 
pela artista, pode-se observar o seguinte aspecto 
do operariado nacional na época: 

 
a) defasagem salarial 
b) diversidade cultural 
c) associativismo sindical 
d) disparidade educacional 

 
61 - (UERJ/2015)    

Observe as obras de pintores brasileiros 
reproduzidas abaixo. A primeira se insere no 
contexto do Romantismo, no século XIX, e a 
segunda no do Modernismo, no século XX, 
movimentos culturais que difundiram 
características e símbolos distintos para a 
identidade nacional. 

 

 
“Primeira missa no Brasil” (1860), de Victor Meirelles 

historiaporimagem.blogspot.com.br 

 

 
“Café” (1935), de Candido Portinari 

portinari.org.br 
 

A partir de elementos presentes nas pinturas, 
indique uma proposta do Romantismo e uma do 
Modernismo que explicitem a forma de cada um 
representar a composição étnica do povo 
brasileiro. 

 
62 - (UERJ/2013)    

É certo que a capa de um livro é a marca de um 
produto que quer atrair o leitor. A associação seria 
mais certeira se esse leitor a relacionasse ao 
contexto histórico dos anos 1920, em que se 
traçava o projeto modernista empenhado na 
construção de uma consciência do país, num 
processo de conhecimento da realidade brasileira. 
Os modernistas queriam mesmo “descobrir o 
Brasil”. 

RENATO CORDEIRO GOMES 
Adaptado de www.revistadehistoria.com.br. 

 

 
Capa do livro Pau-Brasil (1925), de Oswald de Andrade. 

http://pga.com.br 
 

Por meio de manifestos, livros e exposições, os 
modernistas refletiram sobre a sociedade 
brasileira, avaliando suas principais características 
e propondo a revisão da identidade nacional. 
Essa revisão está baseada na proposta de: 

 
a) crítica da valorização romântica da natureza 

tropical 
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b) desqualificação das heranças coloniais luso-
africanas 

c) negação da cooperação cultural de artistas 
estrangeiros 

d) reformulação da composição multiétnica da 
população nativa 

 
63 - (UERJ/2002)    

Nestas imagens de 1921, o caricaturista compara os 
hábitos da elite carioca de “outrora” com os 
predominantes em sua época. As duas colunas 
representam reuniões sociais: na primeira 
ressaltam-se as danças de origem européia, como a 
polca e a valsa e, na segunda, os pares dançam o 
maxixe, estilo mais popular derivado das danças dos 
escravos. 

 

 
(Adaptado de Raul Pederneiras. In: VELLOSO, Monica. 

Que cara tem o Brasil? Rio de Janeiro: Ediouro, 
2000.) 

 
Essa absorção de costumes populares pode ser 
associada ao seguinte fator: 
a) Síntese cultural num país de tradição européia 
b) Segregação de classes sociais numa metrópole 

nacional 
c) Influência estrangeira num contexto de 

urbanização acelerada 
d) Abolição da escravatura numa sociedade 

predominantemente rural 
 
64 - (UERJ/2012)    

Veja você, meu amigo, te resta apenas um meio 
para não ser explorado, nem oprimido: 
demonstrar coragem. Se os trabalhadores que são 
tão numerosos se opuserem com todas as suas 
forças aos patrões e a quaisquer formas de 
governo, estaremos bem próximos dos homens 
verdadeiramente livres. 

Fala da peça Uma comédia social, representada por 
operários de São Paulo nos anos de 1910. 

Adaptado de Nosso Século (1910-1930). São Paulo: 
Abril Cultural, 1981. 

 
Durante a Primeira República (1889-1930), em 
cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, o 
movimento operário tornou-se um dos principais 
críticos às exclusões da sociedade brasileira. 

 
Considerando as propostas defendidas na fala 
citada do personagem, uma das ideologias que se 
fez presente no movimento operário brasileiro, 
naquele momento, foi: 

 
a) socialismo 
b) anarquismo 
c) liberalismo 
d) cooperativismo 

 
65 - (UERJ/2006)     

 
 

A manchete do Correio da Manhã e a caricatura de 
Chico Caruso retratam diferentes momentos do 
movimento operário brasileiro. Nas duas primeiras 
décadas do século passado, esse movimento se 
estruturou principalmente sob a influência da 
ideologia anarquista; já no final da década de 1970, 
sob a liderança de Lula, o movimento sofreu 
influência de idéias socialistas. 

 
As características que identificam, 
respectivamente, tais ideologias no movimento 
operário brasileiro são: 
a) gestão econômica comunitária – participação 

política pela representação parlamentar 
b) crença no acordo com patrões e governo – 

direito à liberdade religiosa e de atuação 
política 

c) supressão do Estado e das formas de repressão 
– livre organização dos indivíduos e da 
economia 
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d) combate às relações de produção capitalista – 
substituição de partidos operários por 
organizações sindicais 

 
66 - (UERJ/2005)     

 
 

Ao longo do século XX, o movimento operário 
brasileiro se organizou e lutou de diferentes 
formas. Em 1917, ocorreu em São Paulo e no Rio de 
Janeiro a primeira greve geral na história desse 
movimento. 
A orientação ideológica das lideranças dessa greve 
e uma de suas reivindicações estão indicadas, 
respectivamente, em: 
a) socialista – fim dos castigos corporais 
b) comunista – luta por melhores salários 
c) liberal – intervenção do Estado na economia 
d) anarcossindicalista – diminuição da jornada de 

trabalho 
 
67 - (UERJ/2005)     

 
 

 
 

As imagens acima nos remetem a diferentes 
momentos históricos das celebrações do 1º de 
maio no Brasil. Assim como no Estado Novo e nos 
dias de hoje, desde o início do século passado, o 
trabalho tem sido alvo de atenção. 
No período da República Velha, a instituição 
responsável pela mediação da relação capital-
trabalho e sua respectiva base jurídica eram: 
a) empresariado – normas do Ministério do 

Trabalho 
b) sindicato – direitos constitucionais dos 

operários 
c) Estado – legislação trabalhista consolidada 
d) polícia – leis do trabalho incipientes 

 
68 - (UERJ/2015)    



 

 
24 

www.historiaemfoco.com.br 

UERJ: Brasil  

24 

 

 
espacomorgenlicht.wordpress.com 

 
A partir de meados do século XIX, a expansão 
urbana passou a ser guiada por um modelo de 
modernização cujas reformas modificaram 
profundamente as grandes cidades e a vida de seus 
habitantes. No início do século XX, o Brasil, apesar 
de encontrar-se em um contexto diverso do 
europeu, inspirou-se na reforma efetuada em Paris 
pelo Barão Haussman. A Reforma Pereira Passos 
(1902-1906) deu início a um processo de 
transformação do Rio de Janeiro na “Paris dos 
Trópicos”. 

 
Cite dois objetivos da reforma urbana de Pereira 
Passos e um efeito dessa reforma para o processo 
de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. 

 
69 - (UERJ/2014)    

 
A restituição da passagem 
As famílias chegadas a Santos com passagens de 3ª 
classe, tendo pelo menos 3 pessoas de 12 a 45 
anos, sendo agricultores e destinando-se à lavoura 
do estado de São Paulo, como colonos nas fazendas 
ou estabelecendo-se por conta própria em terras 
adquiridas ou arrendadas de particulares ou do 
governo, fora dos subúrbios da cidade, podem 
obter a restituição da quantia que tiverem pago por 
suas passagens. 
Adaptado de O immigrante, nº 1, janeiro de 1908. 

 
A publicação da revista O immigrante fazia parte 
das ações do governo de São Paulo que tinham 
como objetivo estimular, no final do século XIX e 
início do XX, a ida de imigrantes para o estado. Para 
isso, ofereciam-se inclusive subsídios, como indica 
o texto. 
Essa diretriz paulista era parte integrante da 
política nacional da época que visava à garantia da: 

 
a) oferta de mão de obra para a cafeicultura 
b) ampliação dos núcleos urbanos no interior 
c) continuidade do processo de reforma agrária 
d) expansão dos limites territoriais da federação 

 
70 - (UERJ/2010)    

O Rio é a cidade paradoxal. A cinquenta metros do 
Teatro Municipal, a vinte metros do Palácio das 
Belas Artes, a quinze metros de uma grandiosa 
biblioteca e do Supremo Tribunal de Justiça, 
podem-se ver as cabras pastando na encosta do 
Morro do Castelo. 

Adaptado de Revista da Semana, 31/07/1920 
 

O momento presente é de ação, porque o essencial 
é dar à cidade o asseio indispensável, terminar as 
obras de embelezamento desta cidade na qual a 
natureza encarregou-se de formar o quadro mais 
lindo que seria possível imaginar-se; e pôr em 
prática outros melhoramentos que permitam 
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melhorar o que a arte humana não tem conseguido 
pôr à altura da beleza natural. 
CARLOS SAMPAIO (discurso de posse, 08/06/1920) 

Adaptado de LIPPI, Lúcia (org.). Cidade: história e 
 desafios. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 

 
Entre 1900 e 1930, a cidade do Rio de Janeiro 
sofreu reformas urbanas e ações de intervenção 
promovidas pela administração municipal, dentre 
as quais se destacou o arrasamento do Morro do 
Castelo, na gestão do prefeito Carlos Sampaio. 
Com base na análise dos textos, a realização do 
arrasamento atendia à seguinte diretriz de governo: 

 
a) planejamento de espaços populares, 

integrando-os à área central 
b) expansão da rede de transportes, articulando-a 

à região metropolitana 
c) racionalização da ocupação urbana, 

subordinando-a às condições ambientais 
d) modernização de logradouros públicos, 

adequando-os às propostas sanitaristas 
 
71 - (UERJ/2005)     

 
 

Pode-se relacionar a charge acima à seguinte ação 
econômica empreendida na República Velha: 
a) compra de excedentes dos cafeicultores pelo 

governo federal 
b) concessão de moratória a fazendeiros para 

cancelamento das dívidas 
c) limitação do crédito à expansão cafeeira 

decorrente do encilhamento 
d) desvalorização do café pela troca de favores 

entre os governos estaduais e o federal 
 
72 - (UERJ/2001)      

Artur Bernardes – retratado abaixo – ocupou a 
presidência da República entre 1922 e 1926. 
 

 
 

Aponte uma característica do governo Artur 
Bernardes que possa ser relacionada à charge. 

 
73 - (UERJ/2013)    

Martírio de Tiradentes 
 

 
 
Tela de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo (1893). 

 
museuhistoriconacional.com.br 

 
Na história brasileira, a representação de 
Tiradentes, um dos protagonistas da Inconfidência 
Mineira (1788-1789), exemplifica um processo de 
transformação de alguns de seus personagens em 
heróis nacionais. 
Apresente duas propostas políticas da 
Inconfidência Mineira e justifique a transformação 
de Tiradentes em herói nacional, com a 
implantação da República no Brasil. 

 
74 - (UERJ/2010)    

Bandeira do Império do Brasil 
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Bandeira adotada pelo regime republicano 

 
JOSÉ MURILO DE CARVALHO 

A formação das almas. O imaginário da República 
no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1990. 

 
A proclamação da República no Brasil, em 1889, 
instituiu a necessidade de revisão dos símbolos 
nacionais. A nova bandeira, por exemplo, expressou 
rupturas e continuidades, bem como a valorização 
de determinadas ideias para o novo regime. 
Aponte a corrente político-filosófica que interferiu 
na remodelação da bandeira brasileira e o 
argumento dessa corrente para a condenação do 
regime monárquico. 

 
75 - (UERJ/2009)    

O olhar agudo de Machado de Assis capta de forma 
natural as alterações da dinâmica social – 
alterações que culminariam na abolição da 
escravidão, em 1888, e na proclamação da 
República, no ano seguinte. Um dos melhores 
retratos que Machado faz daquele momento está 
nesta página de Esaú e Jacó: 
“A capital oferecia ainda aos recém-chegados um 
espetáculo magnífico. (...) Cascatas de idéias de 
invenções, de concessões rolavam todos os dias, 
sonoras e vistosas, para se fazerem contos de réis, 
centenas de contos, milhares, milhares de milhares, 
milhares de milhares de milhares de contos de réis. 
Todos os papéis, aliás ações, saíam frescos e 
eternos do prelo. (...) Nasciam as ações a preço alto, 
mais numerosas que as antigas crias da escravidão, 
e com dividendos infinitos.” 

LUCIANO TRIGO 
Adaptado de O viajante imóvel – Machado de Assis e o 

Rio 
 de Janeiro de seu tempo. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
 

A denominação da ação econômica empreendida 
no momento histórico retratado por Machado de 
Assis e duas de suas principais conseqüências estão 
corretamente apresentadas na seguinte 
alternativa: 

 
a) Encilhamento – inflação e falência de empresas 
b) Funding-loan – industrialização e 

desvalorização da moeda 
c) Tarifas Alves Branco – urbanização e 

concentração de renda 
d) Convênio de Taubaté – endividamento e 

especulação financeira 
 
76 - (UERJ/2005)     

Poucos anos após sua proclamação, a república no 
Brasil já sofria contestações. A Revolta da Armada, 
que eclodiu no governo de Floriano Peixoto, refletiu 
as insatisfações decorrentes da implantação do 
sistema republicano no país, somando-se a outras 
rebeliões como a Federalista, ocorrida na mesma 
época, no Rio Grande do Sul. Esta última, apesar de 
ser uma rebelião regional, também foi influenciada 
pelas tensões políticas que caracterizaram esse 
governo. 
a) Explique um fator que tenha levado os 

membros da Marinha a se rebelarem contra o 
governo de Floriano Peixoto. 

b) Descreva a situação política do Rio Grande do 
Sul durante esse governo, de forma a explicar a 
aproximação entre federalistas gaúchos e 
integrantes da Revolta da Armada. 

 
77 - (UERJ/2013)    

Trecho da carta de despedida de D. Pedro I a seu 
filho Pedro II 

 
Meu querido filho e imperador... Deixar filhos, 
pátria e amigos, não pode haver maior sacrifício; 
mas levar a honra ilibada, não pode haver maior 
glória. Lembre-se sempre de seu pai, ame a sua e a 
minha pátria, siga os conselhos que lhe derem 
aqueles que cuidarem de sua educação, e conte 
que o mundo o há de admirar... Eu me retiro para 
a Europa: assim é necessário para que o Brasil 
sossegue, e que Deus permita, e possa para o 
futuro chegar àquele grau de prosperidade de que 
é capaz. 
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Adeus, meu amado filho, receba a bênção de seu 
pai que se retira saudoso e sem mais esperanças 
de o ver. 

D. Pedro de Alcântara 12 de abril de 1831 
revistadehistoria.com.br 

 
Ainda permanece a imagem de Pedro I como um 
dos responsáveis pela autonomia política do Brasil. 
Contudo, nove anos após proclamar o 7 de 
setembro de 1822, o imperador abdicava de seu 
trono e retornava à Europa. A instabilidade política 
e econômica foi a marca de seu breve reinado. 
Cite um setor da sociedade brasileira da época que 
se opunha à manutenção do governo de Pedro I e 
uma razão para essa oposição. Em seguida, aponte 
um motivo para a instabilidade econômica que 
caracterizou esse governo. 

 
78 - (UERJ/2012)    

Bandeira da Confederação do Equador 

 
www.historiabrasileira.com 

 
O poder moderador de nova invenção 
maquiavélica é a chave mestra da opressão da 
nação brasileira e o garrote mais forte da 
liberdade dos povos. É princípio conhecido pelas 
Luzes do presente século que a soberania reside 
na nação essencialmente, logo é sem questão que 
a mesma nação ou pessoa da comissão é quem 
deve esboçar a sua constituição, purificá-la das 
imperfeições e afinal estatuí-la. 

Frei Joaquim do Amor Divino Caneca 
Crítica da constituição outorgada, 1824 

Adaptado de JUNQUEIRA, Celina (org). Ensaios 
políticos. Rio de Janeiro: Documentário, 1976. 

 
A Confederação do Equador, ocorrida em 1824, 
apresentou propostas alternativas à organização 
do Império do Brasil, sendo porém reprimidas 
pelo governo de Pedro I.  
Explicite o motivo central para a eclosão da 
Confederação do Equador e cite duas de suas 
propostas para a organização do poder de Estado. 

 

79 - (UERJ/2011)    
Em nome do povo do Rio Grande, depus o 
governador e entreguei o governo ao seu 
substituto legal. E em nome do Rio Grande do Sul, 
digo que nesta província extrema, afastada da 
Corte, não toleramos imposições humilhantes. O 
Rio Grande é a sentinela do Brasil que olha vigilante 
o Rio da Prata. Não pode e nem deve ser oprimido 
pelo despotismo. Exigimos que o governo imperial 
nos dê um governador de nossa confiança, que 
olhe pelos nossos interesses, ou, com a espada na 
mão, saberemos morrer com honra, ou viver com 
liberdade. 

Carta escrita em 1835 por Bento Gonçalves, líder 
farroupilha, ao Regente Feijó. 

Adaptado de PESAVENTO, S. J. A Revolução 
Farroupilha.  

São Paulo: Brasiliense, 1990. 
 

Rio-grandenses! Tenho o prazer de anunciar-vos 
que a guerra civil que por mais de nove anos 
devastou esta bela província está terminada. Os 
irmãos contra quem combatíamos estão hoje 
congratulados conosco e já obedecem ao legítimo 
governo do Império do Brasil. União e 
tranquilidade sejam de hoje em diante nossa 
divisa. Viva a religião, viva o Imperador 
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Viva 
a integridade do Império. 

Proclamação feita pelo Barão de Caxias em 1845, fim 
da Revolução Farroupilha. 

Adaptado de SOUZA, A. B. de. Duque de Caxias: o 
homem por trás do monumento.  

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 
 

A consolidação do Império do Brasil, entre as 
décadas de 1830 e 1850, significou a vitória de 
determinado projeto político e também o combate 
de propostas, como as defendidas pelos que 
lutaram na Revolução Farroupilha. 
Aponte uma das propostas dos líderes farroupilhas 
e explique por que esse movimento foi 
considerado ameaçador pelos dirigentes do 
Império do Brasil. 

 
80 - (UERJ/2004)      

A centralização (...) é a unidade da Nação e a 
unidade do poder. É ela que leva às extremidades 
do corpo social aquela ação que, partindo do seu 
coração e voltando a ele, dá vida ao mesmo corpo. 
Visconde do Uruguai. Ensaio sobre o Direito 
Administrativo, 1862. 
(CARVALHO, José Murilo de (org.). Visconde do 
Uruguai. São Paulo: Editora 34, 2002.) 
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O texto acima demonstra um dos fundamentos da 
estrutura política do Império do Brasil, que se 
pautava na associação entre poder forte e 
manutenção da unidade territorial. 

 
Esse projeto político foi primeiramente formulado 
e defendido, sobretudo, pelos: 
a) Luzias 
b) Saquaremas 
c) Republicanos 
d) Liberais Radicais 

 
81 - (UERJ/2003)      

O Sete de Abril de 1831, mais do que o Sete de 
Setembro de 1822, representou a verdadeira 
independência nacional, o início do governo do 
país por si mesmo, a Coroa agora representada 
apenas pela figura quase simbólica de uma criança 
de cinco anos. 
O governo do país por si mesmo, levado a efeito 
pelas regências, revelou-se difícil e conturbado. 
Rebeliões e revoltas pipocaram por todo o país, 
algumas lideradas por grupos de elite, outras pela 
população tanto urbana como rural, outras ainda 
por escravos. (...) A partir de 1837, no entanto, o 
regresso conservador ganhou força, até que o 
golpe da Maioridade de 1840 colocou D. Pedro II 
no trono, inaugurando o Segundo Reinado. Estava 
estruturado o Império do Brasil com base na 
unidade nacional, na centralização política e na 
preservação do trabalho escravo. 
(CARVALHO, J. Murilo et al. Documentação política, 
1808-1840. In: "Brasiliana da Biblioteca Nacional". 
Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional/Nova 
Fronteira, 2001.) 

 
Indique um exemplo de revolta popular, ocorrida 
no período regencial e explique por que a 
antecipação da maioridade de D. Pedro II foi uma 
solução para a crise. 

 
82 - (UERJ/2014)    

A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, 
reuniu uma multidão em frente ao Paço Imperial, 
no Rio de Janeiro. 

 

 
Fotografia de Antonio Luiz Ferreira 

www11.folha.uol.com.br 
 

Essa ideia de que as pessoas saíram correndo e 
comemorando, isso é lenda. Depois do 13 de maio, 
meu bisavô e a maioria dos escravos continuaram 
vivendo onde trabalhavam. Registros históricos 
mostram que alguns receberam um pedaço de 
terra para plantar. Mas poucos passaram a ganhar 
ordenado, e houve quem recebesse uma 
porcentagem do café que plantava e colhia − conta 
o historiador Robson Luís Machado Martins, que 
pesquisa a história de sua família, e a do Brasil, 
desde a década de 1990. 

Adaptado de O Globo,12/05/20113. 
 

A fotografia e a reportagem registram aspectos 
particulares sobre os significados da abolição, os 
quais podem ser associados aos seguintes fatores 
do contexto da época: 

 
a) crise monárquica − exclusão social 
b) estagnação política − ruptura econômica 
c) expansão republicana − reforma fundiária 
d) transição democrática − discriminação 

profissional 
 
83 - (UERJ/2012)    

 
www.ibge.gov.br 

 
Diversas experiências históricas da sociedade 
brasileira interferiram nas variações dos fluxos 
imigratórios nos séculos XIX e XX. 
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Para o período situado entre 1880 e 1899, a 
variação indicada no gráfico associou-se ao 
seguinte fator: 

 
a) expansão cafeeira 
b) crise da monarquia 
c) abolição da escravidão 
d) modernização industrial 

 
84 - (UERJ/2008)    

Quilombo, o eldorado negro 
 

Existiu 
Um eldorado negro no Brasil 
Existiu 
Como o clarão que o sol da liberdade produziu 
Refletiu 
A luz da divindade, o fogo santo de Olorum 
Reviveu 
A utopia um por todos e todos por um 

 
Quilombo 
Que todos fizeram com todos os santos zelando 
Quilombo 
Que todos regaram com todas as águas do pranto 
Quilombo 
Que todos tiveram de tombar amando e lutando 
Quilombo 
Que todos nós ainda hoje desejamos tanto 

 
Existiu 
Um eldorado negro no Brasil 
Existiu 
Viveu, lutou, tombou, morreu, de novo ressurgiu 
Ressurgiu 
Pavão de tantas cores, carnaval do sonho meu 
Renasceu 
Quilombo, agora, sim, você e eu 

 
Quilombo 
Quilombo 
Quilombo 
Quilombo 

GILBERTO GIL E WALY SALOMÃO (1983) 
 

A letra da música acima faz referência a uma das 
formas de resistência escrava – a criação de 
quilombos – verificada tanto no Brasil colonial 
quanto após a independência. 
Explique por que os quilombos representaram um 
avanço na luta dos cativos contra seus senhores, ao 
longo do século XIX, e indique duas outras formas 
de resistência escrava. 

 
85 - (UERJ/2006)     

 
 

A mão da limpeza 
 

(...) 
Ê, imagina só 

O que o negro penava 
(...) 

Negra é a mão de quem faz a limpeza 
Lavando a roupa encardida, esfregando o chão 

Negra é a mão, é a mão da pureza 
(...) 

Limpando as manchas do mundo 
com água e sabão 

Negra é a mão da imaculada nobreza 
(...) 

Gilberto Gil 
 

A luta dos negros pela igualdade de direitos contou, 
nos Estados Unidos, nas décadas de 1950 e 1960, 
com a liderança do pacifista Martin Luther King. No 
Brasil, por meio de sua música, Gilberto Gil é uma 
das vozes que denunciam as condições precárias de 
vida de parcela dessa população. 
O processo histórico que deu origem à exclusão 
social de parte considerável da população negra, 
tanto no caso norte-americano quanto no 
brasileiro, e uma de suas conseqüências estão 
relacionados em: 
a) oficialização do apartheid – acesso a escolas 

segregadas 
b) implantação do escravismo nas colônias – 

desvalorização do trabalho manual 
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c) empreendimento de política imperialista – 
restrição à ocupação de cargos de liderança 

d) existência de relações escravistas na África – 
uso diferenciado de meios de transporte 
coletivos 

 
86 - (UERJ/2006)     

 
 

A economia cafeeira começou a prosperar 
significativamente na região do Vale do Paraíba 
fluminense e paulista na década de 1840 e entrou 
em decadência a partir dos anos de 1870. 
Um dos fatores que contribuíram para essa 
decadência está descrito em: 
a) doação das terras devolutas aos colonos, em 

conseqüência da Lei de Terras 
b) redução do número de escravos, devido à 

proibição imposta pela Lei Euzébio de Queiroz 
c) baixa produtividade agrícola, em razão da falta 

de escravos gerada pela Lei do Ventre Livre 
d) proibição do tráfico de escravos interprovincial, 

em função das imposições do Bill Aberdeen 
 
87 - (UERJ/2006)     

 
(SILVA, Eduardo. As camélias do Leblon e a abolição da 

escravatura. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003.) 

 
Na ilustração acima, o imperador Pedro II está 
recebendo buquês de camélias. Segundo Eduardo 
Silva, essa flor é vista como um emblema do 
movimento abolicionista radical, que reivindicava o 

fim da escravidão de forma imediata e 
incondicional. 
a) Aponte duas medidas legais do governo 

imperial, anteriores à “Lei Áurea”, que tenham 
contribuído para a emancipação dos escravos 
no Brasil. 

b) Apesar da abolição da escravidão em 1888, o 
escritor Lima Barreto comentava, em 1919: 
“ninguém quer ser negro no Brasil”. 
Indique dois motivos que confirmem o 

comentário do autor. 
 
88 - (UERJ/2015)    

A um grito de “Fora o vintém!”, os manifestantes 
começaram a espancar condutores, esfaquear 
mulas, virar bondes e arrancar trilhos ao longo da 
rua Uruguaiana. Dois pelotões do Exército 
ocuparam o Largo de São Francisco, postando-se 
parte da tropa em frente à Escola Politécnica, atual 
prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da 
UFRJ. A multidão dispersou-se e, salvo pequenos 
distúrbios nos três dias seguintes, estava findo o 
motim do vintém. A cobrança da taxa passou a ser 
quase aleatória. As próprias companhias de 
bondes pediam ao governo que a revogasse. 
Desmoralizado, o ministério caiu a 28 de março. O 
novo ministério revogou o desastrado tributo. 

Adaptado de CARVALHO, José Murilo de.  
A Guerra do Vintém. Revista de História, 

setembro/2007. 
 

Ocorrida entre o final de 1879 e o início de 1880, a 
Revolta do Vintém representou a manifestação de 
segmentos populares descontentes com a decisão 
do governo de aumentar os preços das passagens 
dos bondes puxados a burro, que trafegavam na 
então capital do Império. 
Um dos principais efeitos dessa revolta naquele 
momento foi: 

 
a) politização dos oficiais militares 
b) privatização dos serviços públicos 
c) modernização dos meios de transporte 
d) enfraquecimento das instituições 

monárquicas 
 
89 - (UERJ/2010)    

Gonçalves Dias é um dos principais representantes 
do Romantismo no Brasil, movimento 
contemporâneo ao processo de consolidação do 
Estado monárquico brasileiro e que forneceu 
elementos simbólicos para a construção da 
identidade nacional. Observe este fragmento de um 
de seus poemas: 
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Canção do Tamoio 
 
Não chores, meu filho; 
Não chores, que a vida 
É luta renhida: 
Viver é lutar. 
A vida é combate, 
Que os fracos abate, 
Que os fortes, os bravos 
Só pode exaltar. 
     (...) 

 
E pois que és meu filho, 
Meus brios reveste; 
Tamoio nasceste, 
Valente serás. 
Sê duro guerreiro, 
Robusto, fragueiro, 
Brasão dos tamoios 
Na guerra e na paz. 
     (...) 

 
Porém se a fortuna, 
Traindo teus passos, 
Te arroja nos laços 
Do inimigo falaz! 
Na última hora 
Teus feitos memora, 
Tranquilo nos gestos, 
Impávido, audaz. 
     (...) 
                          Antônio Gonçalves Dias 
                              www.cin.ufpe.br 

 
Identifique, em Canção do Tamoio, um elemento 
integrante da proposta de construção da 
identidade nacional brasileira. Justifique também a 
utilização desse elemento pelo movimento 
romântico. 

 
90 - (UERJ/2008)    

(...) a cor do governo é puramente militar e deverá 
ser assim. O fato foi deles, deles só, porque a 
colaboração do elemento civil foi quase nula. 

Aristides Lobo 
Apud: PENNA, Lincoln Abreu. Uma história da 

República.  
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 

 
Aristides Lobo, político e jornalista, era um 
republicano histórico e, apesar de aplaudir a 
instituição da república no Brasil em 1889, 

discordava da forma como os militares no poder 
organizavam o novo sistema de governo. 
Apresente duas características do sistema político 
idealizado pelos republicanos históricos e indique 
dois segmentos sociais que apoiaram essas idéias. 

 
91 - (UERJ/2006)     

 
(MOCELLIN, R. e CAMARGO, R. de. Passaporte para 

a História. São Paulo: Editora do Brasil, 2004.) 
 

Um segmento social que participou ativamente da 
derrubada da monarquia brasileira e uma das 
conseqüências políticas desse movimento estão 
indicados em: 
a) burguesia cafeeira paulista – implantação do 

federalismo 
b) aristocracia rural fluminense – imposição do 

bipartidarismo 
c) camadas populares urbanas – instituição do 

presidencialismo 
d) profissionais liberais urbanos – 

estabelecimento do parlamentarismo 
 
92 - (UERJ/2005)     

Fluminenses, avante! Marchemos! 
Às conquistas da paz, povo nobre! 
Somos livres, alegres brademos, 
Que uma livre bandeira nos cobre. 
Ódio eterno à escravidão! 
Que na Pátria enfim liberta 
Brilha à luz da redenção! 
Nesta Pátria, do amor áureo templo, 
Cantam hinos a Deus nossas almas; 
Veja o mundo surpreso este exemplo, 
De vitória, entre flores e palmas. 
Nunca mais, nunca mais nesta terra 
Virão cetros mostrar falsos brilhos; 
Neste solo que encantos encerra, 
Livre Pátria terão nossos filhos. 
Ao cantar delirante dois hinos 
Essa noite, dos tronos nascida, 
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Deste sol, aos clarões diamantinos, 
Fugirá, sempre, sempre vencida. 
Nossos peitos serão baluartes 
Em defesa da Pátria gigante; 
Seja o lema do nosso estandarte. 

( Jornal do Brasil, 02/09/2004) 
 

O hino do Estado do Rio de Janeiro data de 
dezembro de 1889. Sua letra exalta mudanças na 
história social e política do país no final do século 
XIX, como a abolição da escravidão e a proclamação 
da república. Mas, na realidade, algumas dessas 
mudanças foram mal recebidas por parte da elite 
dos proprietários rurais fluminenses da época. Já a 
cidade do Rio de Janeiro, que continuava sendo a 
capital, veio a representar progressivamente a 
modernidade com a qual o novo regime queria ser 
identificado. 
a) Identifique o segmento da elite rural 

fluminense que se manifestou em bloco contra 
o projeto aprovado da abolição da escravatura 
no Brasil e explique por que esse projeto era 
contrário a seus interesses. 

b) Apresente duas características do espaço 
urbano da capital no momento da proclamação 
da república. 

 
93 - (UERJ/2015)    

A fala do trono 

 
Pedro Américo, 1873 
galeria.cluny.com.br 

 
Batalha naval do Riachuelo 
(Guerra do Paraguai) 

 
Victor Meirelles, 1872 

correiobraziliense.com.br 
 

A pintura histórica alcançou no século XIX 
importante lugar no projeto político do Segundo 
Reinado. Esse gênero artístico mantinha intenso 
diálogo com a produção do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. Por meio da pintura 
histórica, forjou-se um passado épico e 
monumental, em que toda a população pudesse se 
sentir representada nos eventos gloriosos da 
história nacional. O trabalho de Araújo Porto-
Alegre como crítico de arte e diretor da Academia 
Imperial de Belas Artes possibilitou a visibilidade da 
pintura histórica com seus pintores oficiais, Pedro 
Américo e Victor Meirelles. 

Isis Pimentel de Castro 
Adaptado de periodicos.ufsc.br. 

 
Considerando as imagens das telas e as 
informações do texto, as pinturas históricas para o 
governo do Segundo Reinado tinham a função 
essencial de: 

 
a) consolidar o poder militar 
b) difundir o pensamento liberal 
c) garantir a pluralidade política 
d) fortalecer a identidade nacional 

 
94 - (UERJ/2013)    

 
Iracema (1881), de José Maria de Medeiros. 

www.itaucultural.org.br 
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O romance Iracema, de José de Alencar, publicado 
em 1865, influenciou artistas, como José Maria de 
Medeiros, que nele encontraram inspiração para 
representar imagens do Brasil e do povo brasileiro 
no período imperial (1822-1889). 
 
Na construção da identidade nacional durante o 
Império do Brasil, identifica-se a valorização dos 
seguintes aspectos: 

 
a) clima ameno / índole guerreira dos 

ameríndios 
b) grandeza territorial / integração racial das 

etnias 
c) extensão litorânea / sincretismo religioso do 

povo 
d) natureza tropical / herança cultural dos 

grupos nativos 
 
95 - (UERJ/2001)     

O Poder Moderador pode chamar a quem quiser 
para organizar ministérios; esta pessoa faz a 
eleição, porque há de fazê-la; esta eleição faz a 
maioria. Eis aí o sistema representativo do nosso 
país! 
 

 
(Adaptado de NABUCO, Joaquim. Um estadista do 
Império. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.) 
 
A caricatura de um jornal de época e o trecho do 
discurso do senador do Império Nabuco de Araújo 
retratam as práticas políticas vigentes no Império 
do Brasil, ao longo do Segundo Reinado. 
Considerando os dados acima, cite uma diferença 
entre o parlamentarismo vigente no Império do 
Brasil a partir de 1847 e o parlamentarismo 
praticado na Inglaterra nessa época. 

 
96 - (UERJ/2015)    

A Guerra do Paraguai (1864-1870) foi o conflito 
externo de maior repercussão para os países 
envolvidos − Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai 

−, quer quanto à mobilização e perda de homens, 
quer quanto aos aspectos políticos e financeiros. 
Essa guerra foi, na verdade, resultado do processo 
de construção dos Estados nacionais no rio da 
Prata e, ao mesmo tempo, marco nas suas 
consolidações. 
Adaptado de DORATIOTO, F. F. M. Maldita guerra: 

nova história da Guerra  
do Paraguai. São Paulo: Companhia das Letras, 

2002. 
 

Os motivos que justificaram a Guerra do Paraguai, 
ou Guerra da Tríplice Aliança, continuam gerando 
controvérsias cento e cinquenta anos depois. 
Apresente dois motivos que expliquem essa 
guerra, tendo em vista as disputas na região do rio 
da Prata durante a segunda metade do século XIX. 

 
97 - (UERJ/2014)    

 
“A redenção de Cam” (1895), de Modesto Brocos y 

Gomes  
itaucultural.org.br 

 
No I Congresso Mundial das Raças, ocorrido em 
Londres em 1911, o médico João Baptista de 
Lacerda ilustrou suas reflexões sobre a sociedade 
brasileira analisando a tela “A redenção de Cam”, 
que retrata três gerações de uma família. 
Essa pintura foi utilizada na época para indicar a 
seguinte tendência demográfica no Brasil: 

 
a) controle de natalidade 
b) branqueamento da população 
c) equilíbrio entre faixas etárias 
d) segregação dos grupos étnicos 

 
98 - (UERJ/2008)    
Distribuição regional dos grupos de cor – Brasil – 1997 
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Anuário estatístico do Brasil 1998. Rio de Janeiro: IBGE, 
1999. 

 
De acordo com o gráfico, o grupo de cor da 
população, seu índice de ocupação por região e a 
explicação histórica desse índice estão associados 
corretamente em: 

 
a) branca – elevado / Sul – imigração de colonos 

europeus nos séculos XIX e XX 
b) parda – baixo / Sudeste – extinção do trabalho 

escravo em meados do século XIX 
c) parda – elevado / Nordeste – uso 

predominante do trabalhador indígena nos 
séculos XVII e XVIII 

d) negra – baixo / Centro-Oeste – proibição do 
emprego de trabalhadores africanos no século 
XVI e XVII 

 
99 - (UERJ/2015)    

No Brasil, em finais do século XVIII, o 
descontentamento com o poder metropolitano 
deu origem a rebeliões que questionavam o 
domínio político português. Dentre essas 
rebeliões, destacam-se a Inconfidência Mineira 
(1789) e a Conjuração Baiana (1798). 

 
Lema da Inconfidência Mineira 

 
 

Aviso ao Povo Bahiense 
Ó vós, Povo, que nascestes para ser livres e para 
gozar dos bons efeitos da Liberdade, ó vós, Povos, 
que viveis flagelados com o pleno poder do indigno 
coroado, esse mesmo rei que vós criastes; esse 
mesmo rei tirano é quem se firma no trono para 
vos vexar, para vos roubar e para vos maltratar. 
Homens, o tempo é chegado para a vossa 
ressurreição, sim, para vós ressuscitardes do 
abismo da escravidão, para levantardes a sagrada 
Bandeira da Liberdade. As nações domundo todas 
têm seus olhos fixos na França, a liberdade é 
agradável para todos. O dia da nossa revolução, da 
nossa Liberdade e da nossa felicidade está para 
chegar. Animai-vos que sereis felizes. 
Trecho do panfleto revolucionário afixado nas ruas 
de Salvador na manhã de 12 de agosto de 1798. 

Adaptado de PRIORE, M. del e outros. Documentos de 
história do Brasil: de Cabral aos anos 90. São 

Paulo: Scipione, 1997. 
 

Aponte duas diferenças entre a Inconfidência 
Mineira e a Conjuração Baiana. Cite, também, dois 
movimentos políticos ou filosóficos que 
influenciaram essas insurreições. 

 
100 - (UERJ/2015)    

 
Fotografia das ruínas do Real Forte do Príncipe da Beira 

funceb.org.br 
 

 
Tela “Conquista do Amazonas” (1907), de Antonio 

Parreiras 
dezenovevinte.net 

 
As imagens remetem a dois marcos históricos do 
processo de conquista e ocupação da região 
amazônica pela Coroa de Portugal: a construção do 
Real Forte do Príncipe da Beira na margem direita 
do Rio Guaporé, entre 1776 e 1783, e a expedição 
à região do Amazonas comandada por Pedro 
Teixeira, ocorrida entre 1637 e 1639. 

 
Identifique duas estratégias da colonização 
portuguesa na Amazônia ao longo dos séculos XVII 
e XVIII. Em seguida, aponte duas caracteríscas 
físicas ou demográficas dessa região que tenham 
interferido nas estratégias de colonização. 

 
101 - (UERJ/2010)    

As expedições destinadas ao apresamento de 
índigenas constituíram, como se pode observar no 
mapa abaixo, a principal atividade realizada pelos 
bandeirantes paulistas entre os séculos XVI e XVIII. 
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Esquema geral das expedições de apresamento (1550-
1720) 

 

 
JOHN MANUEL MONTEIRO 

Adaptado de Negros da terra: índios e bandeirantes 
nas origens de São Paulo. São Paulo: Cia. das 

Letras, 1994. 
 

Estabeleça a relação existente entre as expedições 
de apresamento e as atividades econômicas 
desenvolvidas pelos habitantes da Capitania de São 
Vicente. Em seguida, identifique um efeito dessas 
expedições para a colônia portuguesa na América. 

 
102 - (UERJ/2009)    

Pode-se falar de idade de um lugar? A propósito 
desta ou daquela cidade nascida com a colonização, 
é freqüente ler que foi fundada em tal ou tal ano. 
Por exemplo, a cidade de Salvador, Bahia, “foi 
fundada” em 1549 por Tomé de Souza. Será 
possível falar da idade de um lugar segundo outro 
critério? 

 

 

 
O Globo, 08/04/08 

 
MILTON SANTOS 

Adaptado de A natureza do espaço: técnica e tempo; 
 razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 1996. 

 
A Geografia e a História são ciências que estudam a 
sociedade a partir da inter-relação necessária das 
categorias tempo e espaço. 
Com base na interpretação conjunta dos 
quadrinhos e do texto, pode-se relacionar tempo e 
espaço a partir do critério definido como: 

 
a) era em que determinadas técnicas são 

inventadas em uma região 
b) momento em que uma ou mais técnicas são 

difundidas em um território 
c) época em que avanços técnicos são realizados 

em função de guerras em um país 
d) período em que as técnicas são empregadas 

para a aferição da cronologia de uma área 
 
103 - (UERJ/2012)    

 
 

A Estrada Real, nos dias de hoje, é a reunião dos 
vários caminhos construídos no Brasil-Colônia, 
principalmente nos séculos XVII e XVIII, para o 
transporte das riquezas do interior para o litoral 
do Rio de Janeiro, de onde seguiam para a 
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metrópole portuguesa. São 1.512 km que 
permitem mergulhar na história brasileira. A 
circulação de pessoas, mercadorias e riquezas era 
obrigatoriamente feita por aqueles caminhos, 
constituindo crime de lesa-majestade a abertura 
de outros não autorizados pela administração 
metropolitana. 

Adaptado de http://360graus.terra.com.br 
 

A expansão da colonização na América 
portuguesa, nos séculos XVII e XVIII, ocasionou o 
surgimento de novas atividades econômicas, de 
núcleos de povoamento e de caminhos e 
estradas, como os que compuseram a Estrada 
Real. 

 
Cite a principal atividade econômica que 
condicionou o surgimento dos caminhos da 
Estrada Real e identifique dois interesses da Coroa 
portuguesa em controlar esses caminhos, no 
decorrer do século XVIII. 

 
104 - (UERJ/2011)    

Pelo que, começando, digo que as riquezas do 
Brasil consistem em seis coisas, com as quais seus 
povoadores se fazem ricos, que são estas: a 
primeira, a lavoura do açúcar; a segunda, a 
mercancia; a terceira, o pau a que chamam do 
Brasil; a quarta, os algodões e madeiras; a quinta, 
a lavoura de mantimentos; a sexta e última, a 
criação de gados. De todas estas coisas o principal 
nervo e substância da riqueza da terra é a lavoura 
dos açúcares. 

AMBRÓSIO FERNANDES BRANDÃO, 1618 
Adaptado de PRIORE, M. del; VENÂNCIO, R. P. O 

livro de ouro da história do Brasil. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2001. 

 
Considera-se hoje que o Brasil colonial teve um 
desenvolvimento bastante diferente da 
interpretação de Caio Prado Júnior. É que mudou a 
ótica de observação: os historiadores passaram a 
analisar o funcionamento da colônia. Não que a 
intenção da política metropolitana fosse diferente 
do que propõe o autor. Mas a realidade se revelava 
muito mais complexa. No lugar da imagem de 
colonos engessados pela metrópole, vem à tona 
um grande dinamismo do comércio colonial. 

SHEILA DE CASTRO FARIA 
Adaptado de www.revistadehistoria.com.br 

 
O texto do século XVII enumera interesses da 
metrópole portuguesa em relação à colonização 
do Brasil; já o segundo texto, uma análise mais 

contemporânea, descreve uma sociedade mais 
complexa que ia além dos planos dos exploradores 
europeus. 
Indique dois objetivos da Coroa Portuguesa com a 
implantação da empresa açucareira no Brasil 
colonial. Em seguida, identifique duas 
características da economia colonial que 
comprovam o seu dinamismo interno. 

 
105 - (UERJ/2009)     

O trabalho na colônia 
 

1. 1500-1532: período chamado pré-colonial, 
caracterizado por uma economia extrativa baseada 
no escambo com os índios; 
2. 1532-1600: época de predomínio da escravidão 
indígena; 
3. 1600-1700: fase de instalação do escravismo 
colonial de plantation em sua forma “clássica”; 
4. 1700-1822: anos de diversificação das atividades 
em função da mineração, do surgimento de uma 
rede urbana, mais tarde de uma importância maior 
da manufatura – embora sempre sob o signo da 
escravidão predominante. 

CIRO FLAMARION SANTANA CARDOSO 
In: LINHARES, Maria Yedda (org.). História geral do 

Brasil. 
9ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 
A partir das informações do texto, verificam-se 
alterações ocorridas no sistema colonial em relação 
à mão-de-obra. 
Apresente duas justificativas para o incentivo do 
Estado português à importação de mão-de-obra 
escrava para sua colônia na América. 

 
106 - (UERJ/2001)       

O lugar de maior perigo que há  no engenho é o da 
moenda, porque, se por desgraça a escrava que 
mete a cana entre os eixos, ou por força do sono, 
ou por cansada, ou por qualquer outro descuido, 
meteu desatentadamente a mão mais adiante do 
que devia, arrisca-se a passar moída entre os eixos, 
se lhe não cortarem logo a mão ou o braço 
apanhado, tendo para isso junto da moenda um 
facão, ou não forem tão ligeiros em fazer parar a 
moenda. 

 
(ANTONIL, André João. Cultura e opulência do 
Brasil. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EdUSP, 
1982.) 

 
Com base no texto, identifique duas características 
do trabalho escravo no Brasil do período colonial. 
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107 - (UERJ/2005)     

[O Brasil era] a morada da pobreza, o berço da 
preguiça, o teatro dos vícios. 
(VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII. 

Bahia: Itapuã, 1969.) 
 

A avaliação acima, feita por um português do final 
do século XVIII, aponta alguns traços da sociedade 
do Brasil colonial, permitindo inferir que, ao lado 
dos ricos proprietários de terra, existiam grupos 
marginalizados. 
a) Indique dois grupos sociais que constituíam os 

marginalizados da sociedade colonial. 
b) Descreva o papel desempenhado pelos grandes 

proprietários de terra na vida política e 
administrativa do Brasil colonial. 

 
108 - (UERJ/2002)     

Leia o te texto abaixo e responda a questão. 
O cristão-novo foi o elemento que, mais do que 
qualquer outro, tinha razões imperativas para 
permanecer na colônia. Os fidalgos e funcionários 
reais aqui pouco se demoravam, e os cristãos 
velhos, que conseguiam enriquecer, procuravam 
retornar à pátria. Os cristãos-novos não tinham 
razões muito convidativas para voltar. 

(Adaptado de NOVINSKY, Anita. Cristãos-novos na 
Bahia: 1624-1654. São Paulo: Perspectiva, 1972.) 

 
Cite uma razão para a permanência dos cristãos-
novos na colônia. 

 
109 - (UERJ/2002)       

“O Deus da natureza fez a América para ser 
independente e livre: o Deus da Natureza 
conservou no Brasil o príncipe regente para ser 
aquele que firmasse a independência deste vasto 
continente. Que tardamos? A época é esta. 
Portugal nos insulta ... a América nos convida ... a 
Europa nos contempla ... o príncipe nos defende ... 
Cidadãos! Soltai o grito festivo ... Viva o Imperador 
Constitucional do Brasil, o senhor D. Pedro 
Primeiro”. 

(Correio Extraordinário do Rio de Janeiro, 
21/09/1822) 

 
a) Comparando os processos de emancipação 

política da América portuguesa e da América 
espanhola, aponte uma diferença verificada 
entre eles. 

b) Apresente duas razões para a independência 
do Brasil. 

 

110 - (UERJ/2011)    
O enriquecimento da vida cultural do Rio de 
Janeiro, e até mesmo do país, após 1808, decorreu, 
sobretudo, das necessidades da elite dominante. 
No ambiente acanhado da sociedade americana, a 
novidade dos procedimentos característicos do 
círculo real exerceram extraordinário fascínio, 
produzindo um poderoso efeito “civilizador” em 
relação à cidade. Em contrapartida, a Coroa não 
deixou de adotar também medidas de controle 
mais eficientes. Após a tormenta da Revolução 
Francesa e ainda vivendo o turbilhão do período 
napoleônico, era o medo dos princípios difundidos 
pelo século das Luzes, especialmente as 
“perniciosas” ideias francesas, que ditava essas 
cautelas. 

LÚCIA M. P. DAS NEVES E HUMBERTO F. MACHADO 
Adaptado de O império do Brasil. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1999. 
 

O texto aborda um duplo movimento provocado 
pela presença da Corte portuguesa no Brasil: o 
estímulo às atividades culturais na colônia e, ao 
mesmo tempo, o controle conservador sobre essas 
atividades. 
Indique duas ações da Coroa que enriqueceram a 
vida cultural da cidade do Rio de Janeiro. Explique, 
ainda, como o Estado português exercia controle 
sobre as atividades culturais. 

 
111 - (UERJ/2009)    

O impacto da vinda da Família Real portuguesa para 
o Brasil implicou alterações significativas para a 
cidade do Rio de Janeiro que se prolongaram 
durante todo o período conhecido como “joanino”. 
Essas alterações produziram uma nova dinâmica 
socioeconômica e redefiniram, em vários aspectos, 
a inserção da cidade no contexto internacional. 
Uma função urbana associada a essa nova inserção 
está indicada em: 

 
a) crescente pólo turístico em função da chegada 

da Missão Artística Francesa 
b) expressivo núcleo comercial articulado à 

nascente rede ferroviária brasileira 
c) principal porto brasileiro relacionado à 

importação legal de manufaturas britânicas 
d) importante centro religioso decorrente da 

instalação do Tribunal da Santa Inquisição 
 
112 - (UERJ/2008)    

Possa este, para sempre memorável dia, ser 
celebrado com universal júbilo por toda a América 
Portuguesa, por uma dilatada série de séculos, 
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como aquele em que começou a raiar a aurora da 
felicidade, prosperidade e grandeza, a que algum 
dia o Brasil se há de elevar, sendo governado de 
perto pelo seu soberano. Sim, nós já começamos a 
sentir os saudáveis efeitos da paternal presença de 
tão ótimo príncipe, que [...] nos deu as mais 
evidentes provas, que muito alentam as nossas 
esperanças, de que viera ao Brasil a criar um grande 
Império. 

Luís Gonçalves dos Santos 
Mamórias para servir à História do reino do Brasil. Belo 

Horizonte.  
Ed. Itatiaia, São Paulo: EDUSP, 1981. 

 
O texto acima revela o entusiasmo e as esperanças 
daqueles que assistiram à chegada da família real 
portuguesa ao Brasil.  
Indique duas inovações de caráter científico ou 
cultural decorrentes da política de D. João. Indique 
também uma mudança política ou econômica 
observada durante a permanência da Corte e sua 
respectiva conseqüência para o Brasil. 

 
113 - (UERJ/2006)     

Para cúmulo da desgraça foram os soberanos da 
Espanha obrigados a renunciar aos seus direitos, a 
abdicar de seu trono e a solicitar o seu mesmo Povo 
a que faltasse à fé e juramento de fidelidade, que 
havia prestado à Real Família Reinante; a pedir por 
fim que obedecesse a seus próprios inimigos. 
Depois disto, quem se atreverá a duvidar da sábia 
política do Príncipe Regente de Portugal, em mudar 
a sua Corte para o Brasil? 
(Adaptado de Correio Braziliense, 1808. São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado/Instituto Uniemp, 
edição fac-similar, 2000.) 

a) O texto acima remete a um acontecimento, 
decorrente da política internacional, ocorrido 
na Península Ibérica na primeira década do 
século XIX. 
Indique esse acontecimento e seu principal 

objetivo em relação a Portugal. 
b) A vinda da Corte Portuguesa para o Brasil pode 

ser considerada importante para o processo de 
independência do Brasil. 
Apresente um argumento que justifique esse 

ponto de vista. 
 
114 - (UERJ/2001)       

Entre 1817 e 1820, dois viajantes estrangeiros, Spix 
e Martius, participaram de uma missão científica 
que percorreu diversas regiões do Brasil. Ao 
chegarem ao Rio de Janeiro, anotaram sua opinião 
sobre a capital do Império: 

Quem chega convencido de encontrar esta parte do 
mundo descoberta só desde três séculos, com a 
natureza inteiramente rude, violenta e invicta, 
poder-se-ia julgar, ao menos aqui na capital do 
Brasil, fora dela; tanto fez a influência da civilização 
e cultura da velha e educada Europa para remover 
deste ponto da colônia os característicos da 
selvajaria americana, e dar-lhe cunho de civilização 
avançada. Língua, costumes, arquitetura e afluxo 
dos produtos da indústria de todas as partes do 
mundo dão à praça do Rio de Janeiro aspecto 
europeu. 

(SPIX & MARTIUS. Viagem pelo Brasil: 1817-1820. Belo 
Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EdUSP, 1981.) 

 
Indique duas realizações da administração de D. 
João que tenham contribuído para que o Rio de 
Janeiro adquirisse as características européias 
percebidas pelos autores. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 115 
  
    

 
 

 
 

Há exatos sessenta anos terminava a Segunda 
Guerra Mundial, fim de um período que, tendo se 
iniciado em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, 
foi denominado, por historiadores, como “a longa 
guerra de 30 anos”, que marcou profundamente o 
século XX. No Brasil, o término d o conflito foi um 
fator do processo de redemocratização, com o fim 
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do Estado Novo e a criação de partidos políticos, 
como o Partido Trabalhista Brasileiro -PTB. 

 
115 - (UERJ/2006)        

A redemocratização brasileira não significou o 
abandono de estratégias políticas instituídas no 
Estado Novo. 
Explique de que forma o PTB, nas décadas de 

1940 e 1950, incorporou essas estratégias. 
 
 
TEXTO: 2 - Comum às questões: 116, 117 
  
    

Leia os fragmentos das letras de música abaixo e 
responda à(s) questão(ões)  a seguir: 

 
I 

Quem trabalha é quem tem razão 
Eu digo e não tenho medo de errar 
O bonde de São Januário 
Leva mais um operário 
Sou eu que vou trabalhar 

(Wilson Batista / Ataulfo Alves - 1940) 
 

II 
E se é grande o céu, a terra e o mar 
O seu povo bom não é menor (...) 
Quem vê o Brasil que não tem fim 
Não chega a saber por que razão 
Este país tão grande assim 
Cabe inteirinho em meu coração! 

(João de Barro / Alberto Ribeiro / Alcir Pires Vermelho - 
1940) 

 
III 

Para nos orientar 
No Brasil não falta nada 
Mas precisa trabalhar (...) 
E quem for pai de quatro filhos 
O presidente manda premiar 
É negócio casar. 

(Ataulfo Alves / Felisberto Martins – 1941) 
 

IV 
Acertei no milhar 
Ganhei 500 contos 
Não vou mais trabalhar 
E me dê toda a roupa velha aos pobres 
E a mobília podemos quebrar. 

(Wilson Batista / Geraldo Pereira – 1940) 
 
116 - (UERJ/2006)     

A leitura desses fragmentos permite depreender 
valores sociais e políticos predominantes no país na 
Era Vargas (1930-1945). 
Utilizando-se da música em seu favor, o governo 
Vargas adotou a seguinte postura: 
a) popularizou o chorinho e determinou a 

produção de chanchadas 
b) estimulou o teatro de revista e reprimiu a 

música clássica nas escolas 
c) valorizou o samba-exaltação e oficializou o 

desfile das escolas de samba 
d) permitiu a ascensão do jongo e impôs caráter 

didático aos sambas-enredo 
 
117 - (UERJ/2006)     

A difusão de uma ideologia disciplinadora sobre o 
cotidiano dos indivíduos, promovida pelo governo 
Vargas, e a resistência popular a essa ideologia são 
expressas, respectivamente, pelos fragmentos de 
números: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e IV 
d) III e IV 

 
TEXTO: 3 - Comum às questões: 118, 119 
  
 

 
(Revista Semana Ilustrada, 25/06/1865. In: Nossa 

História, nº 31, 2006.) 
 
118 - (UERJ/2007)    

Apesar de referir-se a questões do período imperial 
brasileiro, a legenda que completa a ilustração 
evoca, por seu tom ufanista, um outro slogan 
utilizado no Brasil, no início da década de 1970: 

Brasil: ame-o ou deixe-o. 



 

 
40 

www.historiaemfoco.com.br 

UERJ: Brasil  

40 

 
Descreva a conjuntura econômica do país na 
primeira metade dos anos setenta e explique a 
utilização deste slogan pelo governo militar da 
época. 

 
119 - (UERJ/2007)    

Essa ilustração foi publicada em 1865, durante a 
Guerra do Paraguai, e reflete o posicionamento de 
vários membros das elites intelectuais brasileiras 
favoráveis à guerra. 
Apresente dois argumentos, utilizados na época, 
para justificar a participação do Brasil nesse 
conflito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
41 

www.historiaemfoco.com.br 

UERJ: Brasil  

41 

GABARITO:  
 
1) Gab: C 
 
2) Gab: C 
 
3) Gab: D 
 
4) Gab: A 
 
5) Gab: A 
 
6) Gab: A 
 
7) Gab: A 
 
8) Gab: B 
 
9) Gab:  

A expressão caracteriza a grave estagnação 
econômica que a sociedade brasileira sofreu nos 
anos 1980, marcados por desemprego, altos 
índices de inflação, diminuição da capacidade de 
consumo e aumento do déficit público e da dívida 
externa. 
Duas das ações: 
• proposta de mudanças na legislação 
previdenciária 
• medidas promotoras de abertura maior à 
entrada de empresas estrangeiras 
• programa de privatização de estatais, tais como 
a Embraer e a Vale do Rio Doce 
• flexibilização de monopólios estatais, tais como o 
da Petrobrás e o das telecomunicações 
• propostas para diminuição do papel do Estado 
como produtor, valorizando seu caráter regulador 

 
10) Gab: D 
 
11) Gab: B 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: B 
 
14) Gab: B 
 
15) Gab: D 
 
16) Gab: C 
 
17) Gab: A 
 

18) Gab:  
Duas das medidas: 

 controle da inflação 

 controle do câmbio pelo Estado 

 favorecimento do grande capital 

 controle da mão de obra por meio de políticas 
de arrocho salarial 

 favorecimento do consumo de bens duráveis 
por meio da facilitação do crédito 

 estímulo ao crescimento do setor industrial de 
bens de consumo duráveis, como 
eletrodomésticos e automóveis 
Dois dos efeitos: 

 arrocho salarial 

 concentração de renda 

 perda da estabilidade no emprego 

 aumento das desigualdades sociais 

 aumento das desigualdades regionais 

 aumento da concentração da propriedade 
urbana e rural 

 
19) Gab: B 
 
20) Gab: D 
 
21) Gab: 

Dois dos elementos: 
• restruturação do movimento estudantil 
• ampliação da oposição à ditadura militar 
• morte do estudante secundarista Edson Luís 
• ampliação dos protestos contra a violência da 

repressão política 
• cerceamento das liberdades políticas a partir do 

Golpe Militar de 1964 
Um dos motivos: 
• Primavera de Praga 
• críticas à Guerra do Vietnã 
• expansão da contracultura e da revolução sexual 
• apropriação das ideias da Revolução Cultural 

Chinesa 
• desdobramentos das lutas de descolonização na 

Ásia e na África 
• insatisfação estudantil quanto à burocracia do 

sistema universitário 
 
22) Gab: B 
 
23) Gab: A 
 
24) Gab: 

Fim do bipartidarismo político, possibilitando o 
pluripartidarismo. 
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O fim do bipartidarismo favorecia o esfacelamento 
político dos setores de oposição, que cresciam, e 
facilitava a manutenção por parte do governo da 
maioria de votos no Congresso. 

 
25) Gab: A 
 
26) Gab: B 
 
27) Gab: A 
 
28) Gab: D 
 
29) Gab: B 
 
30) Gab:C 
 
31) Gab: C 
 
32) Gab: B 
 
33) Gab: C 
 
34) Gab: 

Revolução Constitucionalista de 1932 
Uma das justificativas: 
• governar por meio de decretos-leis 
• adiar a convocação da Assembleia Constituinte 
• nomear interventores para os governos 
estaduais 
• dissolver o Congresso Nacional e os legislativos 
estaduais e municipais 

 
35) Gab: B 
 
36) Gab: C 
 
37) Gab: C 
 
38) Gab: A 
 
39) Gab: C 
 
40) Gab: A 
 
41) Gab: A 
 
42) Gab: D 
 
43) Gab: B 
 
44) Gab: C 
 
45) Gab:  

Dois dos problemas: 
• falta de apoio político no Poder Legislativo 
• insucesso no controle da inflação 
• oposição da UDN 
Uma das conseqüências sociais: 
• aprofundamento do processo de urbanização 

da população 
• aumento das desigualdades regionais 
• aumento do poder aquisitivo das camadas 

médias urbanas 
• favelização dos grandes centros urbanos 
Uma das conseqüências econômicas: 
• fortalecimento da política de substituição de 

importações 
• maior ação de capitais estrangeiros no 

financiamento da economia nacional 
• consolidação da indústria automobilística no 

país 
• fortalecimento das indústrias de bens de 

consumo duráveis 
• aumento do endividamento externo nacional 
• maior dependência em relação ao capital 

internacional 
• ampliação das taxas de crescimento anual do 

PIB 
• significativo crescimento do setor industrial 

 
46) Gab: A 
 
47) Gab: D 
 
48) Gab: 

Uma dentre as mudanças políticas: 
  Revolução de 1930 
  fim da hegemonia política dos cafeicultores 

paulistas 
  alteração da política do Estado brasileiro em 

face dos sindicatos 
Uma dentre as mudanças econômicas: 
  implantação de uma política de 

desenvolvimento industrial 
  esgotamento do modelo de desenvolvimento 

primário-exportador 
  redefinição dos critérios norteadores da 

política de proteção ao café 
  maior peso das atividades econômicas voltadas 

para o mercado interno 
Uma dentre as razões: 
  Várias chanchadas retratavam, de forma 

simples e bem humorada, hábitos e maneiras 
de viver das populações rurais que estavam 
migrando para os centros urbanos e dando 
origem às crescentes camadas populares nas 
cidades.  
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  As chanchadas apresentavam tipos populares 
recorrentemente caracterizados de forma 
positiva, sublinhando comportamentos e visões 
de mundo que exaltavam virtudes inatas do 
povo como a ingenuidade sábia, a 
generosidade e a capacidade de superação em 
face das adversidades. 

 
49) Gab: D 
 
50) Gab:E 
 
51) Gab: D 
 
52) Gab: D 
 
53) Gab: C 
 
54) Gab: A 
 
55) Gab: A 
 
56) Gab: D 
 
57) Gab:  

Quatro das razões: 
• divisão interna do movimento operário 
• reduzido peso da indústria na economia brasileira 
• pequena repercussão pública dos movimentos 

grevistas 
• esperança de muitos trabalhadores estrangeiros 

em retornar à Europa 
• posição contrária da maioria dos anarquistas à 

luta por leis trabalhistas 
• reduzida tendência à organização dos 

trabalhadores fabris em sindicatos 
• receio entre os trabalhadores em função de “listas 

negras” das indústrias 
• legislação essencialmente repressiva, com a 

questão social sendo tratada como “caso de 
polícia” 

 
58) Gab: C 
 
59) Gab: D 
 
60) Gab: B 
 
61) Gab: 

Uma das propostas do Romantismo: 
• idealização do indígena como símbolo nacional 
• ênfase da presença portuguesa na ação 

colonizadora 
Uma das propostas do Modernismo: 

• afirmação do caráter miscigenado do povo 
• valorização da presença de negros e mulatos 

entre os trabalhadores 
 
62) Gab: A 
 
63) Gab:A 
 
64) Gab: B 
 
65) Gab: A 
 
66) Gab: D 
 
67) Gab: D 
 
68) Gab: 

Dois dos objetivos: 
• construir grandes avenidas, símbolos de 

modernidade 
• resolver problemas de insalubridade das áreas 

urbanas 
• sanar deficiências de infraestrutura tendo em 

vista o aumento da população 
• derrubar os cortiços e outros tipos de moradias 

populares existentes no Centro 
• remodelar ruas e prédios identificados com o 

cenário colonial do Rio de Janeiro 
Um dos efeitos: 
• facilitação da mobilidade urbana 
• deflagração do processo de favelização 
• controle da população mais pobre, considerada 

perigosa 
• facilitação do escoamento das 

importações/exportações 
• deslocamento das moradias populares para 

áreas periféricas ao centro da cidade 
 
69) Gab: A 
 
70) Gab: D 
 
71) Gab: A 
 
72) Gab:  

Uma dentre as características: 
=> caráter autoritário do presidente 
=> submissão da Câmara e do Senado ao 
autoritarismo presidencial 

 
73) Gab:  

Duas das propostas: 
• defesa do ideal de República 
• defesa da liberdade dos colonos 
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• crítica à opressão fiscal da metrópole portuguesa 
• defesa de ideais liberais iluministas, restrita aos 
interesses dos grandes proprietários 
• defesa do rompimento político com Portugal, 
restrita ao âmbito das capitanias das Minas Gerais 
e do Rio de Janeiro 
Legitimar o novo regime como aquele que estava 
construindo de fato a autonomia e a soberania da 
nação. 

 
74) Gab: 

Positivismo 
O positivismo compreendia a monarquia como 
símbolo de atraso e a república como o regime que 
traria a modernização e o progresso. 

 
75) Gab: A 
 
76) Gab: 

a) Uma dentre as explicações: 
  Descontentamento de oficiais da Marinha, 

com a perda dos postos de destaque no 
cenário político nacional, em detrimento 
dos oficiais do Exército. 

  Eram contrários à posse de Floriano Peixoto 
na presidência, considerando-a 
inconstitucional por não haverem 
transcorridos dois anos do mandato de 
Deodoro da Fonseca. 

b) Os dois grupos oligárquicos gaúchos – os 
maragatos e os chimangos ou pica-paus – 
divergiam quanto ao caráter da política nos 
níveis regional e nacional. 
Os maragatos eram federalistas e acusados de 
simpatizantes da monarquia, levando o 
governo federal a apoiar os chimangos, 
defensores da centralização política que 
caracterizava o governo de Floriano Peixoto 

 
77) Gab: 

Um dos setores e uma das respectivas razões: 
• traficantes de escravos / discordância em relação 
ao acordo assinado com a Inglaterra pelo fim do 
tráfico de escravos 
• comerciantes nativos / insatisfação com as 
vantagens e privilégios dispensados pelo 
imperador aos comerciantes portugueses e 
ingleses 
• grandes proprietários de escravos e terras / 
insatisfação com os altos impostos, com a 
centralização política imposta por Pedro I e com o 
acordo relativo ao final do tráfico 
• grupos médios urbanos liberais / defesa do 
federalismo, reivindicação de reformas à 

Constituição de 1824, crítica ao endividamento do 
Estado, aos rumos da Guerra da Cisplatina e ao 
envolvimento do Imperador na sucessão 
portuguesa 
Um dos motivos: 
• crise da economia açucareira 
• gastos com a estruturação do Estado Imperial 
• dívidas geradas pelas Guerras de Independência 
e da Cisplatina 
• acordos comerciais desfavoráveis assinados, 
principalmente, com Portugal e Inglaterra 

 
78) Gab:  

A imposição de texto constitucional, em 1824, que 
previa quatro poderes de Estado, sendo um deles 
o Poder Moderador, exclusivo do Imperador. 
Duas das propostas: 
• fim do Poder Moderador 
• defesa de três poderes de Estado 
• maior autonomia decisória para os governos 
provinciais 
• criação de confederação republicana entre 
províncias do norte 
• defesa da soberania nacional em detrimento da 
soberania monárquica 

 
79) Gab:  

Uma das propostas: 

 defesa do federalismo 

 abolição da escravidão 

 possibilidade de separatismo 

 defesa do regime republicano 

 revisão da política tributária imperial relativa ao 
charque sulino 
Os farroupilhas criticavam a monarquia e 
principalmente sua política centralizadora e 
unitarista, ameaçando a integridade territorial da 
nação e o ideal de unidade estabelecido pela 
Constituição de 1824. 

 
80) Gab: B 
 
 
81) Gab: 

Uma dentre as revoltas populares: 
-  Sabinada (Bahia) 
-  Balaiada (Maranhão) 
-  Cabanagem (Grão-Pará) 

 
A maioridade de D. Pedro II foi a solução para a 
crise, pois teve como conseqüência a restauração 
do Poder Moderador, além de ser o mecanismo 
encontrado pelas elites imperiais de retorno à 
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ordem com o fim das revoltas descentralizadoras 
que ameaçavam a unidade do Império e dos 
confrontos gerados pelas regências. 

 
82) Gab: A 
 
83) Gab: C 
 
84) Gab:  

Por facilitar a sobrevivência de um grande número 
de escravos fugidos, e por utilizar táticas de ataques 
às propriedades próximas, representavam uma 
forma mais eficiente de resistência, atraindo, 
portanto, mais escravos e provocando medo entre 
os grandes proprietários. 
Duas das formas: 
• suicídio 
• infanticídio 
• assassinato de feitores/senhores 
• aborto das escravas 
• destruição dos meios de produção das 

propriedades 
• automutilação 

 
85) Gab: B 
 
86) Gab: B 
 
87) Gab: 

a) Duas dentre as medidas: 
  emancipação dos filhos dos escravos – “Lei 

do Ventre Livre”  
  proibição da separação entre as crianças 

escravas menores de 8 anos e suas mães  
  estabelecimento de normas para a 

libertação gradual de todos os escravos, 
mediante indenização 

  libertação dos escravos com mais de 
sessenta anos de idade, embora estes 
devessem trabalhar mais cinco anos 
gratuitamente, a título de indenização – 
“Lei dos Sexagenários” 

b) Dois dentre os motivos: 
  marginalização dos libertos no seio da 

sociedade 
  situação miserável de sobrevivência do ex-

escravo no campo  
  ausência de um projeto de educação básica 

para o ex-escravos 
  inexistência de um projeto político de 

inclusão social do ex-escravo 
  formação de uma mão-de-obra 

marginalizada pela concorrência do 
imigrante  

  limitação de um mercado de trabalho para 
absorver essa mão-de-obra excedente 

 
88) Gab: D 
 
89) Gab:  

Valorização do indígena ou indianismo 
A valorização e a idealização do indígena eram 
formas de destacar a originalidade do povo 
brasileiro, diferenciando-o do português 
colonizador e tentando apagar a presença do 
negro, significativa por conta da escravidão 
africana. 

 
90) Gab:  

Duas das características: 
• federalismo 
• negação de qualquer conotação revolucionária 

ou subversão da ordem 
• respeito à propriedade privada 
• estabelecimento de um Estado laico 
• liberdade econômica 
• abolicionismo 
• defesa das liberdades civis e políticas 
Dois dos segmentos: 
• burguesia cafeeira paulista 
• classe média urbana liberal 
• frações das aristocracias agrárias brasileiras 

 
91) Gab: A 
 
92) Gab: 

a) Cafeicultores do Vale do Paraíba. 
Uma dentre as explicações: 
  O projeto de abolição não indenizava os 

senhores de escravos. 
  Com a diminuição da produtividade da 

economia cafeeira fluminense, os escravos 
eram vistos por muitos proprietários como 
um capital do qual não podiam abrir mão 

b) Duas dentre as características: 
  ruas estreitas e sinuosas 
  incipiente atividade industrial 
  centro político de caráter administrativo 
  predominância de atividades comerciais e 

financeiras 
  concentração de população humilde em 

cortiços no Centro 
  influência marcante das culturas de origem 

africana marginalizadas 
  pólo cultural receptor de influências 

internacionais e divulgador interno de tais 
influências 
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93) Gab: D 
 
94) Gab: D 
 
95) Gab:  

Uma dentre as diferenças: 
=> No Brasil, o Imperador era peça-chave do 
sistema parlamentarista; na Inglaterra, o rei 
desempenhava papel meramente formal. 
=> No Brasil, as eleições para Câmara dos 
Deputados eram, geralmente, resultado da escolha 
do Presidente do Conselho de Ministros, feita pelo 
Imperador; na Inglaterra, a indicação do Primeiro 
Ministro era fruto do processo eleitoral. 

 
96) Gab: 

Dois dos motivos: 
• disputa pela hegemonia regional entre o Brasil e 

a Argentina 
• controle da navegação pelos rios Paraguai, 

Paraná e Uruguai 
• criação de entraves à formação de Estados 

nacionais fortes que unificassem a região 
• necessidade do Paraguai de controlar o estuário 

do Prata para acessar o oceano Atlântico 
• garantia da proeminência brasileira ou argentina 

em relação aos demais Estados do Prata 
• consolidação das fronteiras de províncias 

brasileiras, como Mato Grosso e Rio Grande 
do Sul 

 
97) Gab: B 
 
98) Gab: A 
 
99) Gab: 

Diferenças: 
• A Inconfidência Mineira foi um movimento de 

composição predominantemente elitista, já a 
Conjuração Baiana teve um caráter mais 
popular. 

• Algumas lideranças da Conjuração Baiana 
propunham a abolição da escravidão, o que 
não era cogitado pelos inconfidentes de 
Minas Gerais. 

Dois dos movimentos: 
• Iluminismo 
• Liberalismo 
• Republicanismo 
• Revolução Francesa 
• Independência dos Estados Unidos 

 
100) Gab: 

Duas das estratégias: 

• construção de fortes destinados à defesa de 
terras conquistadas 

• utilização da numerosa população indígena local 
como mão de obra 

• realização de expedições de exploração e 
reconhecimento do território 

• controle e uso da navegação de rios para 
assegurar a posse do território 

• estímulo à presença de missões religiosas 
dedicadas à catequese dos indígenas 

• e xploração dos recursos naturais da floresta 
(coleta e extração das drogas do sertão, como 
canela e cacau) 

Duas das características: 
• extensa floresta equatorial 
• grandes vazios demográficos 
• bacias hidrográficas navegáveis 
• dispersão dos recursos naturais pela floresta 
• existência de numerosa e diversificada 

população indígena 
 
101) Gab:  

A ocupação das terras do planalto pelos paulistas 
ocasionou conflitos com as populações nativas 
locais, que foram em grande parte aprisionadas e 
então utilizadas como mão de obra escrava na 
lavoura de gêneros alimentícios. Por sua vez, o 
desenvolvimento dessa lavoura, destinada ao 
comércio intracolonial, estimulou a organização de 
novas expedições destinadas ao apresamento de 
indígenas. 
- desbravamento e conhecimento dos sertões 
- descoberta de ouro na região das Minas Gerais 
- extermínio e escravização de populações 
ameríndias 
- criação de caminhos e estradas entre as regiões 
desbravadas 
- ampliação da oferta de mão de obra escrava 
indígena para outras regiões da América 
portuguesa 
- legitimação das pretensões territoriais 
portuguesas na negociação do tratado de Madri. 

 
102) Gab: B 
 
103) Gab:  

Extração de ouro e de diamantes ou mineração. 
Dois dos interesses: 
• evitar as tentativas de burlar o fisco real 
• impedir o contrabando de ouro e diamantes 
• garantir o monopólio de produtos pela Coroa 
• controlar a cobrança de impostos sobre a 
produção aurífera 
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104) Gab:  
Dois dos objetivos: 

 fixar população portuguesa à terra 

 garantir o controle político do território por 
Portugal 

 produzir mercadoria de alto valor comercial no 
mercado europeu 

 garantir rendas à Coroa Portuguesa por meio da 
produção de gêneros de valor comercial 

 garantir o monopólio do Atlântico Sul e, 
consequentemente, da rota marítima para o 
Oriente 

 afirmar a preponderância portuguesa no 
cenário das grandes nações europeias do século 
XVI 
Duas das características: 

 existência de atividades econômicas utilizando 
mão de obra livre 

 desenvolvimento de relações comerciais 
internas e com outras regiões, apesar das 
proibições características do monopólio 
metropolitano 

 existência de uma quantidade de capital 
circulante na colônia, empregado não só no tráfico 
negreiro como também na criação do gado e na 
lavoura de subsistência, voltadas principalmente 
para o mercado interno 

 
105) Gab:  

Duas das justificativas: 
• oposição da Igreja Católica à utilização do 
indígena como escravo 
• dificuldade de apresamento dos indígenas, em 
função de sua migração / fuga para o interior 
• lucratividade do tráfico internacional de escravos, 
semelhante à de uma grande empresa, 
favorecendo traficantes e a Coroa Portuguesa 
• “falta de braços” para a lavoura dos principais 
produtos coloniais, devido a um ciclo de doenças 
ocorridas na segunda metade do século XVI, 
responsável pela morte de milhares de indígenas 
• caráter fortemente hierárquico da sociedade 
portuguesa desse momento, marcada pelo uso 
legitimado da escravidão 

 
106) Gab:  

Duas dentre as características:  
=> longas jornadas 
=> realização repetitiva 
=> execução de trabalhos manuais 
=> inexistência de qualquer tipo de segurança nos 
locais de trabalho 

 

107) Gab: 
a) Dois dentre os grupos sociais: 

  vadios 
  judeus 
  ciganos 
  escravos 
  prostitutas 
  libertos ou forros 
  homens livres pobres 

b) Os grandes proprietários de terra, por 
controlarem os cargos preponderantes na vida 
administrativa local, votavam e podiam votar 
nas Câmaras Municipais 

 
108) Gab:  

Fugir da Inquisição Portuguesa. 
 
109) Gab:  

a)  Uma dentre as diferenças: 
O processo político de independência 
estabeleceu na América portuguesa uma 
monarquia, enquanto na América espanhola, 
efetivou o regime republicano. 
Na América portuguesa, a unidade territorial 
pré-existente foi mantida após a 
independência, enquanto, na América 
espanhola, assistiu-se a uma fragmentação 
territorial. 

b)  Duas dentre as razões: 
A política recolonizadora das Cortes de Lisboa. 
O fechamento dos tribunais superiores no 
Brasil. 
A exigência da volta do príncipe regente para 
Portugal 
A proibição de que o Brasil tivesse uma 
constituição própria. 
As idéias liberais propagadas pelo movimento 
constitucional português de 1820. 

 
110) Gab:  

Duas das ações: 

 criação da Imprensa Régia 

 contratação da Missão Artística Francesa 

 fundação do futuro Jardim Botânico (Real 
Horto) 

 fundação da futura Biblioteca Nacional (Real 
Biblioteca) 

 publicação de jornais, periódicos e obras de 
caráter científico com o aval da Imprensa Régia 
Órgãos do Estado português, agora sediados no 
Brasil, exerciam a função de fiscalizar e censurar 
todos os impressos, inclusive os importados, que 
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aqui fossem publicados sob a justificativa de cuidar 
da moral, da religião e dos bons costumes. 

 
111) Gab: C 
 
112) Gab:  

Duas das inovações: 
• Biblioteca Real, atual Nacional 
• Academia Real Militar 
• Impressão Régia 
• Gazeta do Rio de Janeiro 
• aulas de Comércio 
• Real Horto, atual Jardim Botânico 
• Intendência de Polícia 
• vinda da Missão Artística Francesa 
Uma das mudanças e sua respectiva conseqüência: 
• abertura dos portos às nações amigas – 

rompimento com o pacto colonial 
• assinatura dos tratados de 1810 com a 

Inglaterra – aprofundamento da influência 
comercial britânica 

• elevação do Brasil a Reino Unido – fim do status 
de colônia da América Portuguesa 

• estabelecimento do Rio de Janeiro como capital 
do Império luso-brasileiro – inversão de papéis 
entre Portugal e Brasil 

 
113) Gab: 

a) Invasão e ocupação da Península Ibérica por 
tropas francesas. 
Domínio de Portugal para efetiva adesão ao 

Bloqueio Continental. 
b) Um dentre os argumentos: 

  O Brasil veio a ser elevado à condição de 
Reino Unido, transformando-se a antiga 
colônia em metrópole. 

  O Rio de Janeiro transformou-se em ponto 
de atração das elites, permitindo-lhes a 
constituição de uma identidade comum. 

  A abertura dos portos às nações amigas 
possibilitou o fim do monopólio comercial, 
estabelecendo uma maior liberdade de 
comércio no Brasil. 

  A instalação de um aparelho burocrático 
possibilitou a ascensão de inúmeros 
brasileiros aos cargos de administração, 
contribuindo para a idéia de autonomia do 
Brasil. 

 
114) Gab:  

Duas dentre as realizações:  
=> construção de novos prédios na cidade do Rio de 
Janeiro 

=> aumento da entrada de produtos vindos de 
outras praças comerciais, proporcionada pela 
Abertura dos Portos decretada em 1808 
=> vinda da Missão Francesa 
=> criação da Biblioteca Nacional 
=> criação do Jardim Botânico 
=> criação de instituições de ensino superior 

 
115) Gab: 

 O PTB, partido criado por Getúlio Vargas, 
congregou grande parte das lideranças que 
haviam sido instituídas a partir da política 
sindical oficial, montada durante o Estado Novo 
e sob influência de seu Ministério do Trabalho. 

 
116) Gab: C 
 
117) Gab: D 
 
118) Gab: 

Descrição: o país passava pelo que se denominou 
“milagre econômico”, com crescimento acelerado 
do PIB, aumento e diversificação da produção 
industrial e das exportações, estabilização dos 
índices inflacionários e ampliação significativa do 
ingresso de capitais estrangeiros na forma de 
empréstimos e investimentos diretos.  
Em contrapartida, o governo adotou uma política 
de arrocho salarial, que acentuava a concentração 
de renda e riquezas nas mãos de poucos. 
Explicação: o aparente sucesso do modelo 
econômico implantado permitiu que o governo 
militar utilizasse esse slogan ufanista para legitimar-
se politicamente, em um contexto no qual essa 
legitimidade era confrontada pelas ações das 
guerrilhas urbana e rural e por vozes da oposição 
consentida. 

 
119) Gab: 

Dois dentre os argumentos: 
  O caráter heróico, civilizador e libertador da 

guerra contra o ditador Solano Lopez, uma vez 
que o Brasil levaria a civilização a um país que 
era identificado como expressão da barbárie. 

  A guerra ocorreu num período de mudanças na 
América Latina, em virtude dos  investimentos 
britânicos, que permitiram o desenvolvimento 
de infra-estrutura nos países. O Brasil, a fim de 
obter os benefícios desses investimentos, teve 
que se aproximar dos interesses dos britânicos, 
ou seja, manter a livre navegação na bacia 
platina. 

  O Estado imperial temia que uma política 
expansionista paraguaia viesse a colocar em 
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xeque a integridade territorial do Brasil, uma 
vez que, apesar da expansão da malha 
ferroviária, a ligação do restante do país com 
regiões do atual centro-oeste e do oeste da 
região sul fazia-se predominantemente por via 
fluvial. 

 
  
 


