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1. (Enem 2016)   

 
 
Uma scena franco-brazileira: “franco” – pelo local e os 
personagens, o local que é Paris e os personagens 
que são pessoas do povo da grande capital; 
“brazileira” pelo que ahi se está bebendo: café do 
Brazil. O Lettreiro diz a verdade apregoando que esse 
é o melhor de todos os cafés. (Essa página foi 
desenhada especialmente para A Ilustração Brazileira 
pelo Sr. Tofani, desenhista do Je Sais Tout.) 
 

A Ilustração Brazileira, n. 2, 15 jun. 1909 (adaptado). 
 
 
A página do periódico do início do século XX 
documenta um importante elemento da cultura 
francesa, que é revelador do papel do Brasil na 
economia mundial, indicado no seguinte aspecto:  
a) Prestador de serviços gerais.    
b) Exportador de bens industriais.     
c) Importador de padrões estéticos.     
d) Fornecedor de produtos agrícolas.    
e) Formador de padrões de consumo.    
   
2. (Enem 2015)  TEXTO I 
 
Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a 
história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido 
palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no 
dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos 
defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: 
um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente 
dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. 

 
CUNHA, E. Os sertões. Rio de Janeiro: Francisco 

Alves, 1987. 
 
 
TEXTO II 
 
Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 
quatro fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um 
velho, coxo por ferimento e usando uniforme da 
Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto 
alto e magro, e um caboclo. Ao serem intimados para 
deporem as armas, investiram com enorme fúria. 
Assim estava terminada e de maneira tão trágica a 
sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo 
traziam acesa por longos meses, naquele recanto do 
território nacional. 
 
SOARES, H. M. A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: 

Altina, 1902. 
 
 
Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem 
uso de representações que se perpetuariam na 
memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, 
cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, 
respectivamente, como fruto da  
a) manipulação e incompetência.    
b) ignorância e solidariedade.    
c) hesitação e obstinação.    
d) esperança e valentia.    
e) bravura e loucura.    
   
3. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  A imagem 
abaixo integrou uma cartilha lançada, em 1941, pelo 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 
 

 
 
Ela pode ser relacionada  
a) à propaganda do governo Vargas, que buscava 

promover as manifestações cívicas e apresentava a 
figura do presidente como “pai da nação”.    
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b) à implantação, pelo governo Vargas, do ensino 
público e gratuito para todos os brasileiros menores 
de 21 anos.    

c) à política, desenvolvida pelo governo Vargas, de 
estimular o trabalho infantil nas áreas urbanas e 
rurais do país.    

d) à crítica dos cafeicultores ao governo Vargas, a 
quem chamavam de “pai dos pobres”, acusando-o 
de não governar para todos os brasileiros.     

   
4. (Fgv 2017)  [Em novembro de 1937], (...) ao falar 
em organizar a juventude com a finalidade “de 
promover-lhe a disciplina moral e o adestramento 
físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento dos 
seus deveres para com a economia e a Nação, [o 
ministro da Justiça Francisco] Campos estava 
pensando em instituições voltadas para a mobilização 
e a militarização dos jovens. (...) 
 
Consciente de que não poderia contar com o apoio de 
Gustavo Capanema para a efetivação de seu projeto 
de mobilização política da juventude através do 
sistema de ensino e tendo fracassado na sua tentativa 
de afastá-lo do Ministério da Educação e Saúde, 
Campos planejava reunir os jovens em um sistema e 
criar para isto uma grande organização nacional, sob a 
dependência direta do Ministério da Justiça, isto é, 
dele mesmo. 
 

José Silvério Baía Horta. O hino, o sermão e a ordem 
do dia: a educação no Brasil (1930-1945), 1994. 

 
 
Considerando o fragmento e o contexto do Estado 
Novo, é correto afirmar que  
a) o prestígio do ministro Francisco Campos podia ser 

dimensionado pela importância que Getúlio Vargas 
deu ao projeto da juventude brasileira, com recursos 
financeiros, apoio político e aval da Câmara dos 
Deputados, e foi implantado durante a Segunda 
Guerra, encaminhando o Brasil em direção aos 
interesses dos Estados Unidos e dos Aliados.    

b) a efetivação da Juventude Brasileira, que tinha 
como patrono Duque de Caxias, funcionando 
apenas no Rio de Janeiro e em algumas outras 
capitais brasileiras, desencadeou um sério conflito 
entre vários líderes do Estado Novo, o que 
enfraqueceu o regime autoritário, que perdia as 
suas bases de sustentação por conta da forte 
oposição liberal nascida nos estados nordestinos.    

c) o ministro Francisco Campos, um notável 
articulador político, soube convencer o ministro 
Capanema das vantagens em organizar 
militarmente os estudantes brasileiros, assim o 
projeto inicial foi ampliado e, durante boa parte do 
Estado Novo, os jovens brasileiros receberam 
instruções sobre o uso de armas, civismo e 
condicionamento físico.    

d) o ministro da Justiça do Estado Novo, apesar da 
sua função relevante de autor da Constituição de 

1937, ocupava poucos espaços políticos na ordem 
derivada do golpe de Estado, e a proposta de uma 
organização militar para a juventude dificilmente 
contaria com o apoio do presidente Vargas, avesso 
às práticas físicas e esportivas, que desviavam a 
população do trabalho.    

e) o ministro Francisco Campos, um dos mais 
importantes ideólogos do autoritarismo, defendia 
uma organização da juventude brasileira em 
formato parecido com as experiências das nações 
nazifascistas, e, ao mesmo tempo, a oposição do 
ministro Capanema a esse projeto mostra o governo 
ditatorial de Vargas marcado por divergências 
políticas entre os seus ministros.    

   
5. (Fuvest 2017)  Mas o pecado maior contra a 
Civilização e o Progresso, contra o Bom Senso e o 
Bom Gosto e até os Bons Costumes, que estaria 
sendo cometido pelo grupo de regionalistas a quem se 
deve a ideia ou a organização deste Congresso, 
estaria em procurar reanimar não só a arte arcaica dos 
quitutes finos e caros em que se esmeraram, nas 
velhas casas patriarcais, algumas senhoras das mais 
ilustres famílias da região, e que está sendo esquecida 
pelos doces dos confeiteiros franceses e italianos, 
como a arte – popular como a do barro, a do cesto, a 
da palha de Ouricuri, a de piaçava, a dos cachimbos e 
dos santos de pau, a das esteiras, a dos ex-votos, a 
das redes, a das rendas e bicos, a dos brinquedos de 
meninos feitos de sabugo de milho, de canudo de 
mamão, de lata de doce de goiaba, de quenga de 
coco, de cabeça – que é, no Nordeste, o preparado do 
doce, do bolo, do quitute de tabuleiro, feito por mãos 
negras e pardas com uma perícia que iguala, e às 
vezes excede, a das sinhás brancas. 
 
Gilberto Freyre. Manifesto regionalista (7ª ed.). Recife: 

FUNDAJ, Ed. Massangana, 1996. 
 
 
De acordo com o texto de Gilberto Freyre, o Manifesto 
regionalista, publicado em 1926,  
a) opunha-se ao cosmopolitismo dos modernistas, 

especialmente por refutar a alteração nos hábitos 
alimentares nordestinos.     

b) traduzia um projeto político centralizador e 
antidemocrático associado ao retorno de instituições 
monárquicas.    

c) exaltava os valores utilitaristas do moderno 
capitalismo industrial, pois reconhecia a importância 
da tradição agrária brasileira.    

d) preconizava a defesa do mandonismo político e da 
integração de brancos e negros sob a forma da 
democracia racial.    

e) promovia o desenvolvimento de uma cultura 
brasileira autêntica pelo retorno a seu passado e a 
suas tradições e riquezas locais.     

   
6. (Unesp 2017)  Na passagem dos anos 1920 para a 
década seguinte, a política de valorização do café no 
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Brasil  
a) impediu o avanço da produção de cacau, algodão e 

borracha, devido à concentração de recursos 
econômicos no Nordeste.    

b) facilitou o deslocamento de capitais do setor 
industrial para o agrário, que aproveitava a 
estabilidade dos mercados externos para se 
desenvolver.    

c) agravou a crise econômica, devido ao alto volume 
de café estocado e à redução significativa dos 
mercados estrangeiros para a mercadoria.     

d) sustentou a hegemonia financeira da região 
Nordeste, que prolongou sua liderança e comando 
político por mais duas décadas.    

e) foi compensada pela estratégia governamental de 
supervalorização do câmbio, o que permitiu o 
aumento significativo das exportações de café.     

   
7. (Unicamp 2017)  “Rios caudalosos, florestas 
impenetráveis, tribos indígenas desconhecidas e 
histórias de animais gigantes que se alimentam de 
seres humanos. Um cenário assustador para a 
maioria, mas perfeito para aventureiros em busca de 
fama e riqueza no final do século XIX e início do XX. 
Foi nessa época que a Amazônia recebeu milhares de 
trabalhadores para a indústria de extração da borracha 
e para a construção de uma ferrovia de quase 400  
quilômetros, que escoaria essa produção cortando os 
rios Madeira e Mamoré, a oeste do atual estado de 
Rondônia.” 
 

Cristina Romanelli, “A ferro e sangue”. Disponível em: 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-

revista/a-ferro-e-sangue.  
Acessado em: 05/08/2016. 

 
 
A construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré  
a) era um símbolo de progresso que contrastava com 

um surto de febre amarela, pois a floresta, com 
suas características físicas, era um habitat propício 
para o mosquito do gênero Aedes.    

b) era um evidente desperdício de recursos, pois as 
condições sanitárias da região eram precárias, e 
contribuiu para um grande surto de cólera, 
comprometendo o plano de ocupar a fronteira 
territorial com a Bolívia.    

c) era uma propaganda da pujança brasileira em 
contraponto aos vizinhos bolivianos e um surto de 
dengue ocorreu pela presença de imigrantes que 
não tinham imunidade contra o mosquito do gênero 
Aedes.    

d) foi bem sucedida, apesar de um surto de malária 
trazido pelos imigrantes oriundos do Nordeste e que 
dizimou a população indígena da região.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a 
seguir. 
 

A industrialização contemporânea requer 
investimentos vultosos. No Brasil, esses investimentos 
não podiam ser feitos pelo setor privado, devido à 
escassez de capital que caracteriza as nações em 
desenvolvimento. Além disso, o crescimento 
econômico do Brasil, um recém-chegado ao processo 
de modernização, processou-se em condições 
socioeconômicas diferentes. Um efeito internacional 
de demonstração, na forma de imitação de padrões de 
vida, entre países ricos e pobres, e entre classes ricas 
e pobres dentro das nações, resultou em pressões 
significativas sobre as taxas de crescimento para 
diminuir a diferença entre nações desenvolvidas e em 
desenvolvimento. Em vista das aspirações de 
melhores padrões de vida, o governo desempenhou 
um papel importante no crescimento econômico 
recente do Brasil. 
 

(Carlos Manuel Peláez e Wilson Suzigan. História 
monetária do Brasil, 1981. Adaptado.)  

 
 
8. (Unesp 2017)  De acordo com o texto, uma das 
particularidades do processo de industrialização 
brasileira é  
a) o controle das matérias-primas industriais pelas 

nações imperialistas do planeta.    
b) a escassez de mão de obra devido à sobrevivência 

da pequena propriedade rural.    
c) o domínio da política por setores sociais ligados aos 

padrões da economia colonial.    
d) a emergência da industrialização em meio a 

economias internacionais já industrializadas.    
e) a existência prévia de um amplo mercado 

consumidor de produtos de luxo.    
   
9. (Fgv 2016)  Leia as tabelas. 
 

Aumento das Taxas de Urbanização 
 1940 1960 1980 1991 1996 
Brasil 31 45  68  75  78  
Norte 28  38  52  58  62  
Nordeste 23  34  50  61  65  
Sudeste 39  57  83  88  89  
Sul 28  37  62  74  77  
Centro-Oeste 22  34  68  84  84  

(IBGE) 
 



http://historiaonline.com.br	

LISTA 03 – REPÚBLICA OLIGÁRQUICA E ERA VARGAS 
	

											PROF.	RODOLFO	

 

Melhoria dos Índices Sociais 
 Esperan

ça 
de vida 
(anos) 

Analfabetis
mo 
(%) 

Mortalida
de 

Infantil 
(por mil) 

Taxa de 
fertilida

de 
(filhos 

por 
Família) 

194
0 

43  56  158  6,1  

195
0 

46  50  138  6,2  

196
0 

52  40  118  6,3  

197
0 

54  30  117  5,5  

198
0 

60  25  88  4,4  

199
0 

65  19  50  2,7  

199
6 

67  17  41  2,1 

(IBGE) 
 

(apud Hervé Thery, Retrato cartográfico e estatístico 
In: Ignacy Sachs et al, Brasil: um século de 

transformações. 2001) 
 
 
A partir das tabelas e da história brasileira desde os 
anos 1940, é correto afirmar que  
a) uma situação paradoxal ocorreu na sociedade 

brasileira nos últimos sessenta anos, pois o 
processo de urbanização foi mais rápido nas 
regiões produtoras de mercadorias industrializadas, 
mas a melhoria dos indicadores sociais nessas 
regiões chegou a estagnar em algumas áreas.    

b) desde os anos 1950, o Brasil já era considerado um 
país essencialmente urbano, porém as condições 
de saúde e educação melhoraram no Sul e no 
Sudeste e tiveram uma acentuada piora no Norte e 
no Nordeste, além do Centro-Oeste, ainda hoje de 
maioria da população no campo.    

c) uma transformação vivenciada no Brasil, talvez a 
mais marcante da segunda metade do século XX, 
foi a forte onda de urbanização, fenômeno 
importante porque foi um dos provocadores da 
melhoria de todos os indicadores sociais 
apresentados.    

d) a lenta passagem do Brasil de país rural para 
urbano, condição atingida em meados dos anos 
1980, produziu uma série de efeitos negativos, 
como a estagnação do grau de escolaridade entre 
os mais jovens e a frágil melhora no aumento de 
expectativa de vida.    

e) a mais significativa mudança na organização social 
brasileira no século XX refere-se ao excepcional 
processo de urbanização nas áreas mais pobres do 
Norte e do Nordeste, mas que não veio 
acompanhado de efeitos positivos na maioria dos 
indicadores sociais.    

   
10. (Enem 2016)  A regulação das relações de 
trabalho compõe uma estrutura complexa, em que 
cada elemento se ajusta aos demais. A Justiça do 
Trabalho é apenas uma das peças dessa vasta 
engrenagem. A presença de representantes classistas 
na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é 
também resultante da montagem dessa regulação. O 
poder normativo também reflete essa característica. 
Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do 
Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado 
Novo instaurado em 1937. 
 
ROMITA, A. S. Justiça do Trabalho: produto do Estado 
Novo. In: PANDOLFI, D. (Org.). Repensando o Estado 

Novo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999. 
 
 
A criação da referida instituição estatal na conjuntura 
histórica abordada teve por objetivo  
a) legitimar os protestos fabris.    
b) ordenar os conflitos laborais.    
c) oficializar os sindicatos plurais.    
d) assegurar os princípios liberais.     
e) unificar os salários profissionais.    
   
11. (Unesp 2016)  Em março de 1988, o modelo 
sindical levado por Lindolfo Collor para o Ministério do 
Trabalho completou 57 anos de idade. Em todos estes 
anos foi olhado com suspeita pelos empresários e com 
bastante desconfiança pelos grupos socialistas, 
comunistas e pela esquerda em geral. Atribuía-se sua 
criação, na década de 30, à influência das doutrinas 
autoritárias e fascistas então na moda. 
 

(Letícia Bicalho Canêdo. A classe operária vai ao 
sindicato, 1988.) 

 
 
Entre as características do modelo citado no texto, 
sobressaíam  
a) o direito de greve e a valorização da luta de 

classes.    
b) a unicidade sindical por categoria e o 

corporativismo.    
c) a liberdade de organização sindical e a 

conscientização política dos trabalhadores.    
d) o predomínio de lideranças de esquerda e a 

autonomia de atuação dos sindicatos.    
e) o controle governamental e a sindicalização 

obrigatória dos trabalhadores.    
   
12. (Enem 2016)  Em 1935, o governo brasileiro 
começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, 
durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a 
concessão de vistos a “pessoas de origem semita”, 
inclusive turistas e negociantes, o que causou uma 
queda de 75%  da imigração judaica ao longo daquele 
ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, 
muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no 
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país durante a guerra e as ameaças de deportação em 
massa nunca foram concretizadas, apesar da 
extradição de alguns indivíduos por sua militância 
política. 
 

GRIMBERG, K. Nova língua interior: 500 anos de 
história dos judeus no Brasil. In: IBGE. Brasil: 500 
anos de povoamento. Rio de Janeiro: IBGE, 2000 

(adaptado). 
 
 
Uma razão para a adoção da política de imigração 
mencionada no texto foi o(a)  
a) receio do controle sionista sobre a economia 

nacional.    
b) reserva de postos de trabalho para a mão de obra 

local.    
c) oposição do clero católico à expansão de novas 

religiões.    
d) apoio da diplomacia varguista às opiniões dos 

líderes árabes.    
e) simpatia de membros da burocracia pelo projeto 

totalitário alemão.    
   
13. (Unesp 2016)  Entre os mecanismos que 
sustentavam o regime político da Primeira República 
brasileira, pode-se citar  
a) a Constituição, que restringia aos chamados 

homens bons o acesso aos principais postos dos 
poderes executivo e legislativo.    

b) a política de compromissos, que vinculava os 
sindicatos de trabalhadores urbanos ao Ministério 
do Trabalho.    

c) a política do café com leite, que proibia as 
candidaturas eleitorais de representantes dos 
estados do Sul e Nordeste.    

d) a política dos governadores, que articulava a ação 
do governo federal aos interesses das oligarquias 
locais.    

e) a reforma política, que eliminou o voto censitário e 
instituiu o sufrágio universal nas eleições 
parlamentares.    

   
14. (Enem 2016)  O coronelismo era fruto de alteração 
na relação de forças entre os proprietários rurais e o 
governo, e significava o fortalecimento do poder do 
Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa 
concepção, o coronelismo é, então, um sistema 
político nacional, com base em barganhas entre o 
governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos 
cargos públicos, desde o delegado de polícia ate a 
professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao 
governo, sobretudo na forma de voto. 
 

CARVALHO, J. M. Pontos e bordados: escritos de 
história política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998 

(adaptado). 
 
 
No contexto da Primeira República no Brasil, as 

relações políticas descritas baseavam-se na  
a) coação das milícias locais.    
b) estagnação da dinâmica urbana.    
c) valorização do proselitismo partidário.    
d) disseminação de práticas clientelistas.    
e) centralização de decisões administrativas.    
   
15. (Unicamp 2016)  “O Rio civiliza-se!” eis a 
exclamação que irrompe de todos os peitos cariocas. 
Temos a Avenida Central, a Avenida Beira Mar (os 
nossos Campos Elíseos), estátuas em toda a parte, 
cafés e confeitarias (…), um assassinato por dia, um 
escândalo por semana, cartomantes, médiuns, 
automóveis, autobus, autores dramáticos, 
grandmonde, demi-monde, enfim todos os apetrechos 
das grandes capitais. 
 

(“O Chat Noir”, em Fon-Fon! Nº 41, 1907. Extraído de 
www.objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonf

on/fonfon1907.) 
 
 
A partir do excerto, que se refere ao período da Belle 
Époque no Brasil, no início do século XX, é correto 
afirmar que:  
a) O Rio de Janeiro procurava apagar aspectos da 

época do Império e impulsionar a cultura francesa, 
renegada por D. Pedro II.    

b) A cidade expressava as contradições de um 
processo de transformações urbanas, sociais e 
políticas nas primeiras décadas da República.    

c) Os costumes franceses eram elementos 
incorporados pela sociedade carioca como sinônimo 
da modernização republicana obtida pelo 
tenentismo.    

d) A modernização representou um processo de 
exclusão social e cultural, patrocinado pelo governo 
francês, que financiava obras públicas e impunha os 
produtos franceses à população brasileira.    

   
16. (Fgv 2016)  I. 
“Em Canudos representa de elemento passivo o 
jagunço que corrigindo a loucura mística de Antônio 
Conselheiro e dando-lhe umas tinturas das questões 
políticas e sociais do momento, criou, tornou plausível 
e deu objeto ao conteúdo do delírio, tornando-o capaz 
de fazer vibrar a nota étnica dos instintos guerreiros, 
atávicos, mal extintos ou apenas sofreados no meio 
social híbrido dos nossos sertões, de que o louco 
como os contagiados são fiéis e legítimas criações. Ali 
se achavam de fato, admiravelmente realizadas, todas 
as condições para uma constituição epidêmica de 
loucura.” 
 

(Nina Rodrigues, As coletividades anormais. 2006) 
 
 
II. 
Ergueu-se contra a República 
O bandido mais cruel 
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Iludindo um grande povo 
Com a doutrina infiel 
Seu nome era Antônio 
Vicente Mendes Maciel 
[...] 
Os homens mais perversos 
De instinto desordeiro 
Desertor, ladrão de cavalo 
Criminoso e feiticeiro 
Vieram engrossar as tropas 
Do fanático Conselheiro 

 
(João Melchíades Ferreira da Silva apud Mark Curran, 

História do Brasil em cordel. 1998) 
 
 
Acerca das leituras que os textos fazem de Canudos, 
é correto afirmar que  
a) I pondera sobre a necessidade de se compreender 

a Guerra de Canudos no contexto das rebeliões 
contra o avanço do capitalismo no sertão brasileiro; 
II refere-se aos rebeldes do sertão baiano como 
principais responsáveis pela instabilidade político-
institucional dos primeiros anos da República 
brasileira.    

b) I analisa o evento ocorrido no sertão baiano a partir 
de referências médicas e antropológicas, tratando-o 
como o embate entre a barbárie, em função da 
condição primitiva e enlouquecida do sertanejo, e a 
civilização; II identifica a prática dos combatentes do 
Arraial de Canudos à dos cangaceiros.    

c) I reconhece legitimidade na rebelião dos sertanejos 
baianos, em razão do abandono institucional de que 
essas pessoas foram vítimas ao longo do tempo; II 
mostra o líder Antônio Conselheiro como um 
importante articulador político, vinculado aos mais 
importantes oligarcas baianos, os chamados 
coronéis.    

d) I condena as principais lideranças da rebelião 
baiana pela postura de defesa das práticas 
religiosas primitivas e rústicas, que se 
contrapunham aos princípios cristãos; II acusa o 
líder Antônio Conselheiro de provocar tensões 
étnicas e de classe, ao propor uma sociedade 
igualitária social e economicamente.    

e) I denuncia a ausência de uma compreensão 
científica, por parte do poder público, sobre as 
motivações dos rebeldes de Canudos; II critica os 
moradores do arraial de Canudos pela violência 
gratuita contra as forças legais, que estavam 
preocupadas em oferecer aos sertanejos a entrada 
no mundo da civilização.    

   
17. (Fgv 2016)  A Revolução de 1930 põe fim à 
hegemonia da burguesia do café, desenlace inscrito 
na própria forma de inserção do Brasil no sistema 
capitalista internacional. Sem ser um produto 
mecânico da dependência externa, o episódio 
revolucionário expressa a necessidade de reajustar a 
estrutura do país, cujo funcionamento, voltado 

essencialmente para um único gênero de exportação, 
se torna cada vez mais precário. 

FAUSTO, B. A Revolução de 1930. São Paulo: 
Brasiliense, 1987, p. 112. 

 
 
A respeito da Revolução de 1930, é correto afirmar 
que ela  
a) ocorreu devido à divisão das oligarquias brasileiras 

num contexto de enfraquecimento da economia 
paulista.    

b) foi liderada pelos antigos tenentes e por Luís Carlos 
Prestes em aliança com a oligarquia gaúcha.    

c) foi desencadeada pelo movimento operário 
influenciado pelo sucesso da Revolução Russa de 
1917.    

d) aconteceu devido à desaceleração da indústria 
paulista e às contestações das oligarquias 
nordestinas.    

e) foi provocada pelas desavenças entre as 
oligarquias de Minas Gerais e do Rio Grande do 
Sul.    

   
18. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)  “A revolta 
não visava o poder, não pretendia vencer, não podia 
ganhar nada. Era somente um grito, uma convulsão de 
dor, uma vertigem de horror e indignação. Até que 
ponto um homem suporta ser espezinhado, 
desprezado e assustado? Quanto sofrimento é preciso 
para que um homem se atreva a encarar a morte sem 
medo? E quando a ousadia chega nesse ponto, ele é 
capaz de pressentir a presença do poder que o aflige 
nos seus menores sinais: na luz elétrica, nos jardins 
elegantes, nas estátuas, nas vitrines de cristal, nos 
bancos decorados dos parques, nos relógios públicos, 
nos bondes, nos carros, nas fachadas de mármore, 
nas delegacias, agências de correio e postos de 
vacinação, nos uniformes, nos ministérios e nas 
placas de sinalização.”  
 

Nicolau Sevcenko. A revolta da vacina. São Paulo: 
Brasiliense, 1984, p. 68. 

 
 
O texto trata da Revolta da Vacina, ocorrida em 1904, 
e associa a reação popular contra a vacinação 
obrigatória  
a) à irracionalidade da população do Rio de Janeiro e 

aos benefícios que a vacina traria para a saúde 
pública.    

b) ao programa higienizador empreendido pelo prefeito 
do Rio de Janeiro e ao amplo esclarecimento da 
opinião pública quanto aos benefícios da vacina.    

c) à participação de funcionários de todos os setores 
do governo federal na campanha de erradicação 
dos focos epidêmicos.    

d) ao projeto de reurbanização do Rio de Janeiro e às 
diversas formas de segregação e exclusão social 
que ele promoveu.    
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19. (Fuvest 2016)  Na Belle Époque brasileira, que 
difusamente coincidiu com a transição para o regime 
republicano, surgiram aquelas perguntas cruciais, 
envoltas no oxigênio mental da época, muitas das 
quais, contudo, nos incomodam até hoje: como 
construir uma nação se não tínhamos uma população 
definida ou um tipo definido? Frente àquele amálgama 
de passado e futuro, alimentado e realimentado pela 
República, quem era o brasileiro? (...) Inúmeras 
tentativas de respostas a todas estas questões 
mobilizaram os intelectuais brasileiros durante várias 
décadas. 
 

Elias Thomé Saliba. Raízes do riso. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002. 

 
 
Entre as tentativas de responder, durante a Belle 
Époque brasileira, às dúvidas mencionadas no texto, é 
correto incluir  
a) as explicações positivistas e evolucionistas sobre o 

impacto da mistura de raças na formação do caráter 
nacional brasileiro.    

b) os projetos de valorização dos vínculos entre o 
caráter nacional brasileiro e os produtos da indústria 
cultural norte-americana.    

c) o reconhecimento e a celebração da origem 
africana da maioria dos brasileiros e a rejeição das 
tradições europeias.    

d) a percepção de que o país estava plenamente 
inserido na modernidade e havia assumido a 
condição de potência mundial.    

e) o desejo de retornar ao período anterior à chegada 
dos europeus e de recuperar padrões culturais e 
cotidianos indígenas.    

   
20. (Fuvest 2015)  Observe a tabela: 
 

IMIGRAÇÃO: BRASIL, 1881-1930 (EM MILHARES) 
Ano Chegadas 
1881-1885 133,4 
1886-1890 391,6 
1891-1895 659,7 
1896-1900 470,3 
1901-1905 279,7 
1906-1910 391,6 
1911-1915 611,4 
1916-1920 186,4 
1921-1925 368,6 
1926-1930 453,6 
Total 3.964,3 

Leslie Bethell (ed.), The Cambridge History of Latin 
America, vol. IV. Adaptado.  

 
Os dados apresentados na tabela se explicam, dentre 
outros fatores,   
a) pela industrialização significativa em estados do 

Nordeste do Brasil, sobretudo aquela ligada a bens 
de consumo.     

b) pela forte demanda por força de trabalho criada 
pela expansão cafeeira nos estados do Sudeste do 
Brasil.     

c) pela democracia racial brasileira, a favorecer a 
convivência pacífica entre culturas que, nos seus 
continentes de origem, poderiam até mesmo ser 
rivais.     

d) pelos expurgos em massa promovidos em países 
que viviam sob regimes fascistas, como Itália, 
Alemanha e Japão.     

e) pela supervalorização do trabalho assalariado nas 
cidades, já que no campo prevalecia a mão de obra 
de origem escrava, mais barata.     

   
21. (Enem 2015)  Bandeira do Brasil, és hoje a única. 
Hasteada a esta hora em todo o território nacional, 
única e só, não há lugar no coração do Brasil para 
outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os 
brasileiros se reuniram em torno do Brasil e 
decretaram desta vez com determinação de não 
consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo! 
 

Discurso do Ministro da Justiça Francisco Campos na 
cerimônia da festa da bandeira, em novembro de 

1937. Apud OLIVEN, G. R. A parte e o todo: a 
diversidade cultural do Brasil Nação. Petrópolis: 

Vozes, 1992. 
 
 
O discurso proferido em uma celebração em que as 
bandeiras estaduais eram queimadas diante da 
bandeira nacional revela o pacto nacional proposto 
pelo Estado Novo, que se associa à  
a) supressão das diferenças socioeconômicas entre as 

regiões do Brasil, priorizando as regiões estaduais 
carentes.    

b) orientação do regime quanto ao reforço do 
federalismo, espelhando-se na experiência política 
norte-americana.    

c) adoção de práticas políticas autoritárias, 
considerando a contenção dos interesses regionais 
dispersivos.    

d) propagação de uma cultura política avessa aos ritos 
cívicos, cultivados pela cultura regional brasileira.    

e) defesa da unidade do território nacional, ameaçado 
por movimentos separatistas contrários à política 
varguista.    

   
22. (Enem 2015)  A Justiça Eleitoral foi criada em 
1932, como parte de uma ampla reforma no processo 
eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua 
criação foi um grande avanço institucional, garantindo 
que as eleições tivessem o aval de um órgão 
teoricamente imune à influência dos mandatários. 

TAYLOR, M. Justiça Eleitoral. In: AVRITZER, L.; 
ANASTASIA, F. Reforma política no Brasil. Belo 

Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado). 
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Em relação ao regime democrático no país, a 
instituição analisada teve o seguinte papel:  
a) Implementou o voto direto para presidente.    
b) Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações.    
c) Alterou as regras para as candidaturas na ditadura.    
d) Impulsionou as denúncias de corrupção 

administrativa.    
e) Expandiu a participação com o fim do critério 

censitário.    
   
23. (Unicamp 2015)   

 
 
É correto afirmar que a obra acima reproduzida  
a) faz menção a dois aspectos importantes da 

economia brasileira: a mão de obra negra na 
agricultura e o café como produto de exportação.    

b) expressa a visão política do artista, ao figurar um 
corpo numa proporcionalidade clássica como forma 
de enaltecer a mão de obra negra na economia 
brasileira.    

c) exalta o homem colonial e as riquezas da terra, 
considerando-se que o país possui uma economia 
agrícola diversificada desde aquele período.    

d) apresenta uma crítica à destruição da natureza, 
como se observa na derrubada de árvores, e uma 
crítica à manutenção do trabalho escravo em 
regiões remotas do país.    

   
24. (Fgv 2015)  Observe a tabela. 
 

Indústria – 1920 – Percentagem por ramos 

 Produção (valor) % %  
Indústria da 
alimentação 1.200.118 : 000$  40,2  

Indústrias têxteis 825.400 : 650$  27,6  
Indústria do 
vestuário e toucador 246.201: 560$  8,2  

Indústria de 
produtos químicos 237.315 : 001$  7,9  

propriamente ditos e 
análogos 
Outros grupos 
industriais 480.141: 070$  16,1 

Total 2.989.176 : 281$  100,0  
(Recenseamento do Brasil, 1920 Apud Boris Fausto, 
A revolução de 1930: historiografia e história, 1979, 

p. 20) 
 
 
A partir dos dados, é correto afirmar que a indústria 
brasileira, em 1920,  
a) concentrava a sua produção em grandes fábricas, 

especialmente localizadas nas capitais nordestinas, 
com o aproveitamento das matérias-primas locais, 
como a juta.    

b) apresentava-se como a principal atividade 
econômica do país, superando as rendas da 
exportação do café, prejudicadas pelos efeitos da 
Primeira Guerra Mundial.    

c) caracterizava-se pela dependência do setor agrário-
exportador e pela presença pouco representativa 
dos ramos da infraestrutura industrial, caso da 
siderurgia.    

d) representava o sucesso da política federal de apoio 
à indústria de base, concretizada nas isenções 
tributárias e nos empréstimos públicos oferecidos 
aos industriais.    

e) revelava um crescimento sólido e surpreendente, 
porque contou com rígidas leis protecionistas, como 
a que restringia a importação de bens de consumo 
duráveis.    

   
25. (Unesp 2014)  Durante o período da presidência 
de Rodrigues Alves (1902-1906), o Rio de Janeiro 
passou por um amplo processo de reurbanização. Um 
dos objetivos desse processo foi  
a) a democratização no uso do espaço urbano, com a 

criação de áreas de lazer e de divertimento popular.    
b) o estímulo ao turismo e à organização de grandes 

eventos na cidade, aumentando a captação de 
recursos financeiros.    

c) a ocupação sistemática dos morros, ampliando a 
disponibilidade de áreas de residência e prestação 
de serviços.    

d) a melhoria da higiene e do saneamento urbanos, 
com a vacinação obrigatória e a erradicação de 
epidemias.    

e) o combate à violência e ao crime organizado, que 
proliferavam nos morros e nas áreas centrais da 
cidade.    
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26. (Enem 2014)   

 
 
A charge, datada de 1910, ao retratar a implantação 
da rede telefônica no Brasil, indica que esta  
a) permitiria aos índios se apropriarem da telefonia 

móvel.    
b) ampliaria o contato entre a diversidade de povos 

indígenas.    
c) faria a comunicação sem ruídos entre grupos 

sociais distintos.    
d) restringiria a sua área de atendimento aos estados 

do norte do país.    
e) possibilitaria a integração das diferentes regiões do 

território nacional.    
   
27. (Fuvest 2014)   

 
 
A charge satiriza uma prática eleitoral presente no 
Brasil da chamada “Primeira República”. Tal prática 
revelava a   
a) ignorância, por parte dos eleitores, dos rumos 

políticos do país, tornando esses eleitores adeptos 
de ideologias políticas nazifascistas.     

b) ausência de autonomia dos eleitores e sua 
fidelidade forçada a alguns políticos, as quais 
limitavam o direito de escolha e demonstravam a 
fragilidade das instituições republicanas.     

c) restrição provocada pelo voto censitário, que 
limitava o direito de participação política àqueles 
que possuíam um certo número de animais.     

d) facilidade de acesso à informação e propaganda 
política, permitindo, aos eleitores, a rápida 

identificação dos candidatos que defendiam a 
soberania nacional frente às ameaças estrangeiras.     

e) ampliação do direito de voto trazida pela República, 
que passou a incluir os analfabetos e facilitou sua 
manipulação por políticos inescrupulosos.     

   
28. (Enem 2014)  Ao deflagrar-se a crise mundial de 
1929, a situação da economia cafeeira se apresentava 
como se segue. A produção, que se encontrava em 
altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os 
produtores haviam continuado a expandir as 
plantações até aquele momento. Com efeito, a 
produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, 
no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das 
grandes plantações de 1927-1928. Entretanto, era 
totalmente impossível obter crédito no exterior para 
financiar a retenção de novos estoques, pois o 
mercado internacional de capitais se encontrava em 
profunda depressão, e o crédito do governo 
desaparecera com a evaporação das reservas. 
 

FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. São 
Paulo: Cia. Editora Nacional, 1997 (adaptado). 

 
Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura 
econômica mencionada foi o(a)  
a) atração de empresas estrangeiras.    
b) reformulação do sistema fundiário.    
c) incremento da mão de obra imigrante.    
d) desenvolvimento de política industrial.    
e) financiamento de pequenos agricultores.    
   
29. (Enem 2014)  O problema central a ser resolvido 
pelo Novo Regime era a organização de outro pacto 
de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com 
grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente 
Campos Sales resumiu claramente seu objetivo: “É de 
lá, dos estados, que se governa a República, por cima 
das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da 
capital da União. A política dos estados é a política 
nacional”.  
 

CARVALHO, J. M. Os Bestializados: o Rio de Janeiro 
e a República que não foi. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1987 (adaptado). 
 
Nessa citação, o presidente do Brasil no período 
expressa uma estratégia política no sentido de  
a) governar com a adesão popular.    
b) atrair o apoio das oligarquias regionais.    
c) conferir maior autonomia às prefeituras.    
d) democratizar o poder do governo central.    
e) ampliar a influência da capital no cenário nacional.    
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30. (Enem 2013)   

 
 
Na imagem, da década de 1930, há uma crítica à 
conquista de um direito pelas mulheres, relacionado 
com a  
a) redivisão do trabalho doméstico.    
b) liberdade de orientação sexual.    
c) garantia da equiparação salarial.    
d) aprovação do direito ao divórcio.    
e) obtenção da participação eleitoral.    
   
31. (Fgv 2013)  Em 1939, atendendo ao apelo do 
Papa Pio XII, o Conselho de Imigração e Colonização 
do Ministério das Relações Exteriores do Brasil 
resolveu autorizar a entrada de 3 000 imigrantes de 
origem “semita”. Condição sine qua non para obter “o 
visto da salvação”: a conversão ao catolicismo. 
Pressionados pelos acontecimentos que marcavam a 
história do III Reich, os judeus, mais uma vez, foram 
obrigados a abandonar seus valores culturais em troca 
do título de cristão. 
 

[Maria Luiza Tucci Carneiro, O antissemitismo na Era 
Vargas (1930-1945)] 

 
 

A situação apresentada tem semelhança com o 
processo histórico da  
a) permissão apenas do culto católico no Brasil, 

conforme preceito presente na primeira 
Constituição, de 1891.     

b) repressão ao arraial de Canudos, no sertão baiano, 
pois recaiu sobre os sertanejos a acusação de 
ateísmo.    

c) obrigatoriedade, conforme costume colonial, dos 
negros alforriados de conversão ao catolicismo para 
a obtenção da efetiva liberdade.    

d) conversão obrigatória dos judeus na Espanha e em 
Portugal, a partir do final do século XV, o que gerou 
a denominação cristão-novo.    

e) separação entre Estado e Igreja no Brasil, 
determinada pelo Governo Provisório da República, 
comandada por Deodoro da Fonseca.    

   
32. (Fgv 2013)  O conhecimento da industrialização no 
Brasil, isto é, das formas particulares da 
industrialização no Brasil, deve estar, explícita ou 
implicitamente, apoiado na análise das relações entre 
o café e a indústria. E a análise correta dessas 
relações é impossível se considerarmos café e 
indústria como elementos opostos. É indispensável 
reunir café e indústria como partes da acumulação de 
capital no Brasil; mais precisamente, como partes das 
novas formas de acumulação cuja formação encontra 
as suas origens na década de 1880 a 1890. 
 
(Sérgio Silva, Expansão cafeeira e origens da indústria 

no Brasil) 
 

No contexto do Brasil da passagem do século XIX 
para o XX, acerca das relações entre a produção 
cafeeira e a indústria, é correto considerar que  
a) o avanço da produção industrial foi inversamente 

proporcional ao crescimento da produção cafeeira, 
uma vez que a entrada de recursos derivada da 
exportação de café era reaplicada apenas na 
produção cafeeira.    

b) a ampliação do trabalho livre permitiu que parcelas 
dos capitais acumulados fossem investidas nas 
atividades industriais, desse modo, a economia 
cafeeira e a indústria fazem parte de um mesmo 
processo de desenvolvimento.    

c) os empresários ligados à produção e exportação do 
café tinham representação política hegemônica e 
seus interesses eram defendidos pelo Estado 
brasileiro, que impedia a inversão de capitais 
cafeeiros na indústria.    

d) os interesses dos cafeicultores e os dos industriais 
eram excludentes, visto que, com a expansão 
cafeeira, as maciças exportações desse produto 
atrapalharam os investimentos na indústria.    

e) a exportação cafeeira atrelou o comércio externo 
brasileiro às importações de produtos 
industrializados da Europa e dos Estados Unidos, 
impedido o desenvolvimento da indústria no Brasil 
antes de 1930.    

   
33. (Fuvest 2013)  Durante os primeiros tempos de 
sua existência, o PCB prosseguiu em seu processo de 
diferenciação ideológica com o anarquismo, de onde 
provinha parte significativa de sua liderança e de sua 
militância. Nesse curso, foi necessário, no que se 
refere à questão parlamentar, também proceder a uma 
homogeneização de sua própria militância. Houve 
algumas tentativas de participação em eleições e de 
formulação de propostas a serem apresentadas à 
sociedade que se revelaram infrutíferas por questões 
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conjunturais. A primeira vez em que isso ocorreu foi, 
em 1925, no município portuário paulista de Santos, 
onde os comunistas locais, apresentando-se pela 
legenda da Coligação Operária, tiveram um resultado 
pífio. No entanto, como todos os atos pioneiros, essa 
participação deixou uma importante herança: a 
presença na cena política brasileira dos trabalhadores 
e suas reivindicações. Estas, em particular, 
expressavam um acúmulo de anos de lutas do 
movimento operário brasileiro. 
 
Dainis Karepovs. A classe operária vai ao Parlamento. 

São Paulo: Alameda, 2006, p.169. 
 
A partir do texto acima, pode-se afirmar corretamente 
que  
a) as eleições de representantes parlamentares 

advindos de grupos comunistas e anarquistas foram 
frequentes, desde a Proclamação da República, e 
provocaram, inclusive, a chamada Revolução de 
1930.    

b) comunistas, anarquistas e outros grupos de 
representantes de trabalhadores eram formalmente 
proibidos de participar de eleições no Brasil desde a 
proclamação da República, cenário que só se 
modificaria com a Constituição de 1988.    

c) as primeiras décadas do século XX representam um 
período de grande diversidade político-partidária no 
Brasil, o que favoreceu a emergência de variados 
grupos de esquerda, cuja excessiva divisão 
impediu-os de obter resultados eleitorais 
expressivos.    

d) as experiências parlamentares envolvendo 
operários e camponeses, no Brasil da década de 
1920, resultaram em sua presença dominante no 
cenário político nacional, após o colapso do primeiro 
regime encabeçado por Getúlio Vargas.    

e) as primeiras participações eleitorais de candidatos 
trabalhadores ganharam importância histórica, uma 
vez que a política partidária brasileira da chamada 
Primeira República era dominada por grupos 
oriundos de grandes elites econômicas.    

   
34. (Unesp 2013)  Os caminhões rodando, as carroças 
rodando, 
Rápidas as ruas se desenrolando, 
Rumor surdo e rouco, estrépitos, estalidos... 
E o largo coro de ouro das sacas de café!... 
 
Na confluência o grito inglês da São Paulo Railway... 
Mas as ventaneiras da desilusão! a baixa do café!... 
 

(Mário de Andrade. Paisagem n° 4. Poesias 
completas, 1987.) 

 
 

O poema de Mário de Andrade, escrito em 1922, 
revela características da cidade de São Paulo na 
época. Entre elas, podemos citar  

a) o desinteresse dos cafeicultores em controlar o 
preço do café no mercado internacional.    

b) o limitado crescimento econômico, que eliminou o 
peso e a influência da capital paulista nas decisões 
do governo federal.    

c) a harmonização social, após o período de revoltas 
sociais do início da República.    

d) a hegemonia do capital estrangeiro, que impedia o 
crescimento da burguesia nacional.    

e) a persistência de aspectos tradicionais durante o 
processo de modernização e reurbanização.    

   
35. (Enem 2013)  No final do século XIX, as Grandes 
Sociedades carnavalescas alcançaram ampla 
popularidade entre os foliões cariocas. Tais 
sociedades cultivavam um pretensioso objetivo em 
relação à comemoração carnavalesca em si mesma: 
com seus desfiles de carros enfeitados pelas 
principais ruas da cidade, pretendiam abolir o entrudo 
(brincadeira que consistia em jogar água nos foliões) e 
outras práticas difundidas entre a população desde os 
tempos coloniais, substituindo-os por formas de 
diversão que consideravam mais civilizadas, 
inspiradas nos carnavais de Veneza. Contudo, 
ninguém parecia disposto a abrir mão de suas 
diversões para assistir ao carnaval das sociedades. O 
entrudo, na visão dos seus animados praticantes, 
poderia coexistir perfeitamente com os desfiles. 
 

PEREIRA, C. S. Os senhores da alegria: a presença 
das mulheres nas Grandes Sociedades carnavalescas 

cariocas em fins do século XIX. In: CUNHA, M. C. P. 
Carnavais e outras frestas: ensaios de história social 

da cultura. Campinas: Unicamp; Cecult, 2002 
(adaptado). 

 
Manifestações culturais como o carnaval também têm 
sua própria história, sendo constantemente 
reinventadas ao longo do tempo. A atuação das 
Grandes Sociedades, descrita no texto, mostra que o 
carnaval representava um momento em que as  
a) distinções sociais eram deixadas de lado em nome 

da celebração.    
b) aspirações cosmopolitas da elite impediam a 

realização da festa fora dos clubes.    
c) liberdades individuais eram extintas pelas regras 

das autoridades públicas.    
d) tradições populares se transformavam em matéria 

de disputas sociais.    
e) perseguições policiais tinham caráter xenófobo por 

repudiarem tradições estrangeiras.    
   
36. (Unesp 2013)  A disputa pelo Acre, entre Brasil e 
Bolívia, na passagem do século XIX para o XX, 
envolveu  
a) guerra entre os dois países, que durou mais de dez 

anos e provocou a destruição de boa parte das 
áreas de plantio e extrativismo na região.    

b) atuação militar e política da Grã-Bretanha, que 
mediou as negociações entre os países sul-
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americanos e estabeleceu a hegemonia britânica na 
região amazônica.    

c) interesses dos dois países relacionados à 
exploração do látex, que atraíra grande contingente 
de brasileiros para a região, na segunda metade do 
século XIX.     

d) intervenção dos Estados Unidos, que aproveitaram 
o conflito entre os países sul-americanos para 
assumir o controle sobre a exploração do gás 
natural boliviano.    

e) conflitos armados, que se alastraram por toda a 
região amazônica no princípio do século XX e dos 
quais participaram, também, a Colômbia e a 
Venezuela.    

   
37. (Enem 2013)  Nos estados, entretanto, se 
instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos 
advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se 
chamou “a política dos governadores”. Em círculos 
concêntricos esse sistema vem cumular no próprio 
poder central que é o sol do nosso sistema. 

PRADO, P. Retrato do Brasil. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1972. 

 
A crítica presente no texto remete ao acordo que 
fundamentou o regime republicano brasileiro durante 
as três primeiras décadas do século XX e fortaleceu 
o(a)  
a) poder militar, enquanto fiador da ordem econômica.    
b) presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder 

dos coronéis.    
c) domínio de grupos regionais sobre a ordem 

federativa.    
d) intervenção nos estados, autorizada pelas normas 

constitucionais.    
e) isonomia do governo federal no tratamento das 

disputas locais.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
Gabarito Oficial: [D] 
Gabarito SuperPro®: [E] 
 
A França, em especial na era da Belle Époque, 
caracterizou-se por ser uma exportadora de padrões 
de consumo e costumes. Ou seja, pessoas mundo 
afora se inspiravam nos hábitos franceses – como o 
de consumir o café brasileiro – para moldar seus 
gostos e costumes. 
 
Obs.: Ao observarmos o enunciado da questão, 
podemos notar uma ambiguidade: "a página do 
periódico do início do século XX documenta um 
importante elemento da cultura francesa, que é 
revelador do papel do Brasil na economia mundial, 
indicado no seguinte aspecto". Ao pedir aquilo que 
está “indicado”, o enunciado não deixa claro se está 
falando do “importante elemento da cultura francesa” 
ou do “papel do Brasil na economia mundial”. Como a 
questão traz consigo uma reportagem de um periódico 
francês e afirma que a indicação está sendo feita por 
esse periódico, podemos aferir que a questão se 
refere a um “importante elemento da cultura francesa”. 
Logo, a resposta não pode ser a letra [D], porque essa 
traz qual era o “papel do Brasil na economia mundial”.   
 
Resposta da questão 2: 
 [E] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
No primeiro texto, na afirmação “Canudos não se 
rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até 
o esgotamento completo” podemos notar uma 
conotação de bravura em referência aos sertanejos. 
Já no segundo texto, na afirmação “que o banditismo e 
o fanatismo traziam acesa por longos meses” 
podemos notar uma conotação de loucura em 
referência aos sertanejos. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Português] 
O texto I, excerto da terceira parte da obra “Os 
sertões”, de Euclides da Cunha, descreve a luta dos 
sertanejos que, destemidamente enfrentam a morte, 
não se rendem e são exterminados de forma sumária. 
O texto II, de Henrique Macedo Soares, militar na 
última expedição contra Canudos, descreve o grupo 
como um bando de fanáticos liderado pelo peregrino 
Antônio Conselheiro, acreditando que ele poderia 
libertá-los da situação de extrema pobreza ou garantir-
lhes a salvação eterna na outra vida. Assim, cada 
autor caracterizou a atitude dos sertanejos, 
respectivamente, como fruto da bravura e loucura, 
como se afirma em [E].   

 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
A imagem está vinculada ao contexto da Era Vargas, 
1930-1945, em especial à ditadura do Estado Novo, 
1937-1945. 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.   
 
Resposta da questão 4: 
 [E] 
 
O Estado Novo moldava-se a partir da ideologia 
totalitária então vigente na Europa. Dentro dessa 
premissa, Francisco Campos era o ministro que mais 
defendia a aproximação entre os dois regimes. Como 
Ministro da Justiça, era a favor de uma base 
educacional que preparasse a juventude dentro da 
ótica autoritária e totalitária. Mas a oposição do então 
Ministro da Educação, Gustavo Capanema, mostrava 
que não havia uma unidade de pensamento político 
dentro do regime estado-novista.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
O Manifesto Regionalista, escrito em 1926 pelo 
sociólogo Gilberto Freyre, encaixa-se na tendência 
artística nacionalista deflagrada com a Semana de 
Arte Moderna, em 1922. Em seu manifesto, Freire 
defende a valorização das culturas e práticas regionais 
Brasil afora, buscando enaltecer o nacionalismo.   
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 
Devido à Grande Depressão (1929-EUA), o café 
brasileiro perdeu mercado, o que causou um excesso 
de sacas em estoque. Devido às resoluções do 
Convênio de Taubaté, o governo brasileiro foi obrigado 
a comprar o café estocado, o que contribuiu para o 
agravamento da economia brasileira.   
 
Resposta da questão 7: 
 ANULADA 
 
Gabarito Oficial: [A] 
Gabarito SuperPro®: ANULADA 
 
A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré 
representou o progresso da região amazônica a partir 
da exploração da borracha, mas contrastou com 
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grandes problemas médicos, uma vez que surtos de 
malária e febre-amarela assolavam a região.  
 
OBS.: A febre amarela pode ser transmitida por dois 
vetores: nas zonas urbanas, pelo mosquito Aedes; 
Nas zonas de mata, pelo mosquito Haemagogus. 
Logo, o vetor da doença seria do gênero 
Haemagogus, uma vez que o mosquito do gênero 
Aedes só transmite a doença nas áreas urbanas.   
 
Resposta da questão 8: 
 [D] 
 
No Brasil, como ressalta o texto, o processo de 
industrialização ocorreu após o das potências 
europeias. Outra característica da nossa 
industrialização foi o fato de que ela sempre foi 
valorizada em períodos nos quais não podíamos 
importar da Europa, como durante as Grandes 
Guerras. Fazíamos, assim, a chamada industrialização 
por substituição de importação.    
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está de acordo com as 
tabelas apresentadas. Getúlio Vargas governou o 
Brasil de 1930 até 1945. Na sua gestão ocorreu uma 
transição de um país rural, arcaico e tradicional para 
um Brasil mais moderno, urbano e industrial. Vargas 
mudou o modelo econômico do Brasil, de agrário 
exportador para uma indústria de substituição de 
importação. JK governou o Brasil entre 1956 e 1960, 
seu Plano de Metas contribuiu muito para a 
modernização do país. Na década de 1960 a 
população urbana ultrapassou a população rural e 
ocorreram melhorias significativas nos indicadores 
sociais conforme apontam as pesquisas do IBGE.   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
A Justiça do Trabalho, criação da Era Vargas, 
procurava ao mesmo tempo garantir os direitos do 
trabalhador e evitar, ou intermediar, qualquer conflito 
trabalhista no país, fosse entre patrões e empregados 
ou entre trabalhador e trabalhador.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
Dentre as características do modelo sindical criado por 
Lindolfo Collor estavam a união sindical de acordo 
com a profissão do trabalhador e a defesa do 
corporativismo trabalhista.   
 
Resposta da questão 12: 
 [E] 
 

Vargas, ao dirigir a Ditadura do Estado Novo, 
simpatizava com os regimes totalitários então vigentes 
na Europa, em especial com o Nazismo. Por isso, a 
atitude do governo brasileiro de dificultar a entrada de 
judeus no Brasil.   
 
Resposta da questão 13: 
 [D] 
 
A política dos governadores, bem como a política do 
café com leite, foram marcas da República Oligárquica 
no Brasil. Tal política consistia em uma troca de 
favores entre o presidente, os governadores e os 
coronéis para que todos se mantivessem no poder.   
 
Resposta da questão 14: 
 [D] 
 
O Coronelismo – base das políticas da República 
Oligárquica – desenvolvia-se a partir de uma rede de 
clientelismo, na qual presidente, governadores e 
coronéis trocavam favores para alcançar seus 
objetivos políticos.   
 
Resposta da questão 15: 
 [B] 
 
O texto deixa claro que a inserção do Rio na Belle 
Époque foi controversa e conturbada: ao mesmo 
tempo que ruas e monumentos se agigantavam, 
problemas urbanos surgiam, como assassinatos e 
escândalos.   
 
Resposta da questão 16: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. Os dois textos 
externam olhares diferentes sobre o movimento de 
Canudos. O primeiro excerto entende o conflito a partir 
da divisão entre o bárbaro (o sertanejo) contra o 
civilizado. O segundo texto, literatura de cordel, 
associa o movimento de Canudos com o Movimento 
do Cangaço liderado por Virgulino Ferreira, o Lampião.   
 
Resposta da questão 17: 
 [A] 
 
O excerto do historiador Boris Fausto faz uma 
referência ao movimento de 1930 que muitos 
historiadores denominam de “Revolução de 30”. Esta 
colocou fim à República Velha mostrando que o país 
necessitava reajustar sua estrutura econômica, 
caracterizada por uma economia agrária exportadora 
apoiada principalmente no café. A crise de 1929 
provocou uma queda nas exportações do café 
gerando uma necessidade de mudança. Esta foi 
liderada por Vargas a partir de 1930.   
 
Resposta da questão 18: 
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 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão 
remete a Revolta da Vacina que ocorreu em 1904 no 
Rio de Janeiro. O presidente do Brasil Rodrigues 
Alves, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro Pereira 
Passos e o médico Oswaldo Cruz foram as grandes 
autoridades vinculadas a esta importante revolta. A 
ideia era a modernização do Rio de Janeiro, torná-la 
uma Paris Tropical. Ocorreu a demolição de cortiços 
para construir grandes obras. Era a entrada do Brasil 
no século XX. O avanço na medicina era significativo. 
Foi criado um calendário de vacina obrigatória que 
irritou muito a população da capital do país. A 
demolição dos cortiços transferiu os habitantes para a 
periferia. Este foi o cenário que engendrou a Revolta 
da Vacina.   
 
Resposta da questão 19: 
 [A] 
 
Boa parte dos estudos acerca da formação da 
sociedade brasileira pautou-se na análise do impacto 
da miscigenação entre brancos (portugueses), negros 
(africanos) e indígenas na constituição do povo 
brasileiro.   
 
Resposta da questão 20: 
 [B] 
 
O crescimento da imigração no Brasil deve-se a dois 
fatores básicos, a saber: (1) o crescimento do ciclo 
cafeeiro no Brasil e (2) a abolição da escravatura, em 
1888, que exigiu a substituição da mão de obra 
escrava pela livre.   
 
Resposta da questão 21: 
 [C] 
 
O período do Estado Novo foi marcado por crescentes 
centralização e fortalecimento do poder em torno de 
Getúlio Vargas. Assim, a bandeira nacional representa 
o Estado centralizado em torno de Vargas, enquanto 
as bandeiras estaduais são queimadas para mostrar a 
falta de importância dos interesses regionais.   
 
Resposta da questão 22: 
 [B] 
 
A Justiça Eleitoral foi criada com o intuito de ajudar a 
pôr fim aos desmandos políticos eleitorais da 
República Oligárquica, como as fraudes eleitorais e o 
voto de cabresto.   
 
Resposta da questão 23: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. A questão 
remete a obra “Lavrador de Café” do pintor Cândido 

Portinari. De 1930 até 1945 o Brasil viveu a “Era 
Vargas”. Este governo priorizou construir uma 
identidade nacional valorizando a miscigenação, 
aumentou o papel do Estado que interferia em várias 
instâncias sociais, uma forte centralização ocorreu na 
política, fez uma aliança com a Igreja católica em 
busca de apoio para seu projeto político com viés 
nacionalista. Nesta perspectiva, a obra “Lavrador de 
Café” do artista Cândido Portinari contribui com 
elementos importantes ao destacar o trabalho do 
negro tão importante para a economia brasileira bem 
como o café, produto muito associado ao Brasil, 
responsável pela modernização econômica do nosso 
país. As demais alternativas estão incorretas.   
 
Resposta da questão 24: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. O gráfico 
aponta para elementos importantes da economia 
brasileira no contexto da República Velha, 1889-1930. 
Apesar da implantação da República, nossa economia 
possuía uma forte dependência do setor agrário 
exportador e com uma presença pouco significativa no 
ramo da infraestrutura industrial. Isto remete a questão 
política na época, o Brasil era governado pelas elites 
locais, pelos barões do café, leite, cacau, borracha, 
etc. Somente a partir de 1930 (Era Vargas 1930-
1945), com a participação do Estado ocorreu uma 
modernização da economia brasileira com a indústria 
de base, as estatais, como a Vale do Rio Doce e a 
Siderúrgica Nacional de Volta Redonda.   
 
Resposta da questão 25: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. Na Europa no 
fim do século XIX e início do século XX imperava o 
pensamento positivista caracterizado por grandes 
avanços na ciência e tecnologia. As ideias positivistas 
foram importantes no Brasil para derrubar a Monarquia 
e implantar a República. O presidente do Brasil 
Rodrigues Alves, o prefeito do Rio de Janeiro e o 
médico Oswaldo Cruz trabalharam para modernizar o 
Rio de Janeiro. A capital do Brasil era uma cidade suja 
e arcaica que guardava muito do estilo colonial. A 
proposta era melhorar a cidade derrubando prédios 
antigos, construções arcaicas e fazer do Rio de 
Janeiro uma Paris tropical com um novo cenário 
urbano, inserir a vacina obrigatória para erradicar 
epidemias como a varíola. Neste cenário ocorreu a 
Revolta da Vacina com a manifestação da população 
do Rio de Janeiro contra as medidas adotadas pelas 
autoridades. As demais alternativas estão incorretas. 
A questão poderia ser mais bem elaborada com a 
utilização de um bom texto ou uma imagem daquele 
contexto histórico.   
 
Resposta da questão 26: 
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 [E]  
 
Como bem dizem a charge e sua legenda, a 
implantação da rede telefônica no Brasil possibilitaria a 
integração nacional.    
 
Resposta da questão 27: 
 [B] 
 
A imagem retrata a prática do voto de cabresto: os 
poderosos coronéis utilizavam de táticas de coação 
para manipular as eleições, obrigando seu “rebanho” a 
votar em candidatos por eles (coronéis) escolhidos.   
 
Resposta da questão 28: 
 [D]  
 
Durante a Grande Depressão, no chamado período 
entre-guerras, o Brasil se viu obrigado a promover o 
que foi chamado de processo de industrialização de 
substituição de importações, ou seja, na falta de 
produtos vindos de fora, o país teve que suprir a 
produção. Esse processo ajudou a amenizar os 
prejuízos advindos do café, uma vez que os países em 
crise suspenderam a compra do nosso principal 
produto de exportação.   
 
Resposta da questão 29: 
 [B]  
 
A política dos governadores, instituída no governo 
Campos Salles, era um arranjo governamental entre o 
governo Federal, os governos Estaduais e os 
governos Municipais, visando uma constante troca de 
favores e benefícios. Nesse sentido, as oligarquias 
regionais eram peça fundamental do esquema, uma 
vez que elas detinham o controle eleitoral no Brasil.   
 
Resposta da questão 30: 
 [E] 
 
A Constituição brasileira de 1934 foi a primeira no 
Brasil a dar direito de voto as mulheres, fato lembrado 
pela charge da questão.   
 
Resposta da questão 31: 
 [D] 
 
Durante a Guerra de Retomada, que levou a 
Península Ibérica à reunificação e inaugurou o 
Absolutismo na Espanha e em Portugal, os ibéricos 
tiveram que vencer e expulsar os árabes muçulmanos 
que ocupavam a Península desde o século XI. Os 
muçulmanos que não foram expulsos tiveram, por 
imposição da Inquisição, que se converter ao 
Catolicismo, e passaram a ser chamados de “cristãos 
novos” ou “marranos” (que, em português, significa 
“porco”).    
 

Resposta da questão 32: 
 [B] 
 
É importante considerarmos café e indústria como 
partes integrantes do mesmo processo econômico no 
Brasil. Como o próprio texto da questão diz: “é 
indispensável reunir café e indústria como partes da 
acumulação de capital no Brasil”.    
 
Resposta da questão 33: 
 [E] 
 
O texto – que precisa ser lido com muita atenção – 
mostra as primeiras iniciativas de participação política 
de trabalhadores em meio ao processo eleitoral 
brasileiro característico da República Velha. Tal 
processo era marcado pelo voto de cabresto e pelo 
consequente controle das eleições por parte das elites 
ligadas à posse da terra. Em razão disso, as iniciativas 
dos trabalhadores tiveram resultados pífios, mas 
serviram de base para futuros questionamentos do 
sistema político vigente.   
 
Resposta da questão 34: 
 [E] 
 
A expansão da lavoura cafeeira, desde o século XIX, 
possibilitou a modernização da cidade de São Paulo. 
Surgiram indústrias, bancos, casas de câmbio e as 
ferrovias. A vida urbana modificou-se, mas, ao mesmo 
tempo, guardou características do mundo rural, como 
as carroças e uma riqueza que, direta ou 
indiretamente, derivou do café.   
 
Resposta da questão 35: 
 [D] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
Como o texto deixa claro, havia uma disputa social em 
torno de que tipo de carnaval deveria ser adotado: o 
similar ao de Veneza (valorizado pelas camadas 
superiores) ou o entrudo (valorizado pelas camadas 
populares). 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Sociologia] 
A cultura está em constante alteração. O texto 
evidencia que tal alteração é resultado de disputas de 
poder, que definem o teor das manifestações culturais 
e a sua inserção social. No caso, o carnaval atual 
pode ser interpretado exatamente nesta chave, como 
uma tradição resultante de disputas sociais no fim do 
século XIX.   
 
Resposta da questão 36: 
 [C] 
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Não houve guerra entre os países e aquela não era 
uma área de plantio, mas de extrativismo do látex dos 
seringais, numa época de expansão da indústria na 
Europa e EUA. Apesar das tensões entre os dois 
países, a situação foi contornada definitivamente com 
a assinatura do Tratado de Petrópolis.   
 
Resposta da questão 37: 
 [C] 
 
A "Política dos Governadores" foi uma aliança formada 
entre os presidentes da República, os governadores e 
os coronéis no Brasil durante a República Velha. Tal 
política, baseada no apoio mútuo entre as partes 
envolvidas, garantia o aumento do poder de influência 
dos líderes regionais, ou seja, dos coronéis.   
 
 


