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HISTÓRIA DO BRASIL
Prof. Davidson Nichio (Abdulah)
REPÚBLICA OLIGÁRQUICA (1889-1930) SÉRIE AULA
1.
Gabarito: E
Comentários:
Campos Salles instituiu, em seu governo, a chamada Política dos Governadores, um arranjo de troca de favores
entre os governos Federal, Estadual e Local. Tal Política e a Política do Café-com-Leite, também típica da
República Oligárquica, eram sustentadas pelo Coronelismo que, ao fim e ao cabo, garantia, via fraudes eleitorais,
que a elite brasileira se mantivesse no poder.
2.
Gabarito: B
Comentários: A participação dos países europeus no conflito fez com que o Brasil ficasse, temporariamente, sem
mercado para comprar boa parte dos itens industrializados que consumia. Por isso, foi preciso desenvolver a
chamada indústria de substituição de importação.
3.
Gabarito: B
Comentários:
A questão faz referência à Revolta da Vacina, uma manifestação popular contra o projeto de modernização da
cidade que previa o bota abaixo (derrubada dos cortiços), os fumacês e a Lei de Vacinação Obrigatória para
varíola.
ERA VARGAS (1930-1945) - EXERCÍCIOS SÉRIE AULA
4.
Gabarito: A
Comentários:
A imagem está vinculada ao contexto da Era Vargas, 1930-1945, em especial à ditadura do Estado Novo, 19371945. Neste cenário, Vargas atuou no sentido de construir uma identidade nacional utilizando os meios de
comunicação como o rádio, criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava e fazia a
propaganda do governo desenvolvendo a ideia de pai dos pobres e pai da nação, a imagem da capa da cartilha
mostra, por exemplo, a bandeira do Brasil nas mãos das crianças que olham admiradas para o líder.
5.
Gabarito: C
Comentários:
Durante a “Era Vargas” desenvolveu-se no Brasil o integralismo, movimento defensor da ideologia fascista.
Liderado pelo jornalista Plínio Salgado, os integralistas apoiaram o golpe que instalou o Estado Novo – ditadura
comandada por Vargas – e consideravam que representariam politicamente o novo Estado. No entanto, a política
personalista do presidente levou-a a decretar a ilegalidade de todos os partidos políticos, incluindo a AIB (Ação
Integralista Brasileira), fato que motivou o levante descrito no enunciado da questão.
6.
Gabarito: E
Comentários:
Ao aprovar a CLT, em 1942, Getúlio Vargas reuniu e ampliou alguns direitos trabalhistas já vigentes no país, mas
destinados a poucas classes específicas. Além disso, vários outros direitos foram incorporados à legislação.
DEMOCRACIAS POPULISTAS (1946-1964) EXERCÍCIOS SÉRIE AULA
7.
Gabarito: D
Comentários:
A partir do governo de Dutra (1946-1950), o Brasil alinhou-se com os EUA no contexto da Guerra Fria e, por isso,
o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade e os candidatos eleitos por tal partido nas eleições de 1946
tiveram seus mandatos cassados.
8.
Gabarito: C
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9.
Gabarito: B
Comentários:
Ambos os governos citados apresentaram problemas políticos, agravados por conjunturas econômicas e sociais.
Contando, também, com a inabilidade dos presidentes para lidar com as crises, o país caminhou para um
extremismo político que culminou no Golpe de 1964.
REGIME MILITAR (1964-1985) ATOS INSTITUCIONAIS EXERCÍCIOS SÉRIE AULA
10.
Gabarito: D
Comentários:
Durante o chamado Milagre Econômico, na Ditadura Militar, o Brasil alcançou altos índices de crescimento
econômico, que refletiram no PIB e em obras de infraestrutura e industrialização. Mas tal crescimento foi
amparado pela abertura da nossa economia ao investimento estrangeiro, o que legou consequências negativas
para os anos seguintes da nossa História.
11.
Gabarito: D
Comentários:
O AI-5 inaugura os chamados “Anos de Chumbo” da Ditadura brasileira. Tal ato dava ao executivo a prerrogativa
de interferir no legislativo, nos estados e nos municípios, legalizava a censura prévia, proibia as manifestações
públicas de caráter político e suspendia o direito ao habeas corpus.
12.
Gabarito: A
Comentários:
A Emenda Dante de Oliveira, conhecida como “Diretas Já”, de 1984, visava aprovar uma Emenda Constitucional
estabelecendo eleição direta para presidente da República que não acontecia desde 1960. Apesar de todas as
manifestações e passeatas, a proposta não foi aprovada considerando que muitos parlamentares faltaram no dia
da votação.

REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL (1985-1998) CONSTITUIÇÃO DE 1988 EXERCÍCIOS SÉRIE AULA
13.
Gabarito: E
Comentários:
As músicas foram produzidas no início da Nova República, durante o governo Sarney, 1985-1990, quando havia a
liberdade de expressão no país. As letras tecem críticas duras e diretas a estrutura política do Brasil.
14.
Gabarito: B
Comentários:
A questão remete à Constituição Brasileira de 1988 denominada de “Cidadã”, porque ampliou direitos trabalhistas
reduzindo a jornada de trabalho semanal de 48 para 44 horas, conquistas econômicas como um terço de férias,
conquistas sociais como o SUS, ampliou a cidadania defendendo o voto para analfabetos, entre outras conquistas
importantes. O voto era obrigatório dos 18 até 70 anos e facultativo para as pessoas com idade entre 16 e 18
anos, com mais de 70 anos e analfabetos.
15.
Gabarito: C
Comentários:
A emenda citada mudou a política brasileira devido ao ineditismo do que aprovava: a reeleição executiva. Até
então, presidentes, governadores e prefeitos só exerciam um mandato. A partir de tal emenda, todos os cargos do
executivo ganharam a possibilidade de governar por 8 anos seguidos.

EXERCÍCIOS SÉRIE CASA
1.
Gabarito: D
Comentários:
A afirmativa [III] está incorreta porque as classes opositoras ao governo oligárquico não conseguiam
representação política devido às fraudes eleitorais do período.
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2.
Gabarito: A
Comentários:
A participação brasileira na Segunda Guerra foi controversa: dirigindo um regime autoritário, Vargas colocou o
Brasil do lado democrático da guerra, o que, a longo prazo, contribuiu para enfraquecer seu governo.
3.
Gabarito: B
Comentários:
Boa parte das realizações de JK – em especial o investimento industrial e a construção de Brasília – foi feita com
vultuosos empréstimos advindos do exterior, o que elevou a dívida externa brasileira e levou nossa inflação a
níveis altíssimos.
4.
Gabarito: C
Comentários:
Na primeira metade da década de 1960, a Guerra Fria estava muita tensa devido a Revolução Cubana, Guerra do
Vietnã e o assassinato do presidente dos EUA, Kennedy, em 1963. Os governos brasileiros, Jânio Quadros e João
Goulart, geravam desconfiança dentro da ótica estadunidense. O Brasil vivia uma crise econômica devido a uma
herança maldita da Era JK, 1956-1960, e também pela ineficiência de Jânio Quadros e Jango em retomar o
crescimento econômico. Quando Jango defendeu as Reformas de Base em 1964, o país ficou dividido entre
conservadores contrários ao plano e progressistas favoráveis a Jango. Os militares em nome da “ordem”, da “lei”,
da “segurança nacional” (isto é, contra o comunismo) deram um golpe e adotaram um regime truculento que violou
os direitos humanos. Somente em 1985 os civis voltaram a governar. Os discursos de posse dos presidentes
militares, Castelo Branco em 1964 e Médici em 1969, estão inseridos neste cenário de “defesa” do país, seguir a
lei e gerar crescimento econômico.
5.
Gabarito: A
Comentários:
[III] Incorreta, porque o setor telefônico foi privatizado quando da execução do Plano Real. Logo, sua expansão
não onerou o governo.
[IV] Incorreta, porque o setor de telefonia é, atualmente, um dos que mais recebe reclamações nos serviços de
atendimento ao consumidor
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