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31) Resposta: E

Resolução

 A questão deu destaque para o período entre fins do 
século XIX e início do século XX, quando o café impul-
sionou a atividade industrial no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. Evidentemente não se podia falar no termo 
industrialização como hoje. Era, na verdade, o início 
daquela atividade econômica em que não teríamos uma 
estrutura industrial, que surgiria com Getúlio Vargas e 
Juscelino, nas décadas de 1940 e 1950.

32) Resposta: C

Resolução

 O Estado Novo foi a fase ditatorial de Getúlio Vargas, 
entre 1937 e 1945. Naquele período, tivemos a Cons-
tituição Polaca, a atuação do DIP, a política trabalhista 
com a CLT e o Brasil na Segunda Guerra. Daquela fase 
não fez parte o atentado contra o líder da UDN, Carlos 
Lacerda, isso ocorreria em 1954 e provocaria o suicídio 
de Vargas por pressões políticas.

33) Resposta: D

Resolução

 Foi apresentado um texto que romantizou o Brasil 
de Pedro II em 1856. O Brasil de Pedro II mantinha 
com Portugal apenas relações diplomáticas normais, 
como com qualquer outro país. O rompimento político 
já ocorrera em 1822 com a Independência e isso se 
acentuou em 1831, quando tivemos a fase regencial 
com governos de brasileiros, entre eles o Padre Feijó 
e o senador Araújo Lima.

34) Resposta: C

Resolução

 A Comissão da Verdade, instalada recentemente pela 
presidente Dilma, terá a função de revelar a verdade 
sobre, principalmente, o período da ditadura militar 
que se estendeu de 1964 a 1985. Este assunto foi 
apresentado na alternativa C. As outras alternativas 
apresentavam também itens sobre a fase ditatorial, mas 
a charge deixava claro que a questão fazia referência 
à Comissão da Verdade.

35) Resposta: A

Resolução

 Historicamente, o primeiro estado nacional moderno 
foi Portugal em 1385, seguido da Inglaterra (1485), da 
Espanha (1492) e da França (1598). O que caracteriza 
tais estados é o poder centralizado e absolutista de um 
monarca, que, apoiado pela burguesia, encontra-se 
acima desta, assim como da nobreza. A burguesia só 
chegaria ao poder com as revoluções liberais, séculos 
mais tarde.

36) Resposta: E

Resolução

 No texto apresentado, o autor revelou as afinidades en-
tre os dois movimentos, ocorridos no início da república 
brasileira. E, para os dois movimentos, a participação 
de pessoas mais humildes daquele Brasil acabou re-
cebendo destaque. Tanto na Guerra de Canudos, de 
Antônio Conselheiro, como na Revolta da Vacina, no 
Rio de Janeiro de 1904, os setores mais humildes foram 
afetados pelas ações repressivas do Estado.

37) Resposta: B

Resolução

 Nas duas imagens apresentadas, observa-se o contato 
de mulheres no Brasil republicano. A primeira imagem 
revela mulheres trabalhadoras em conversa e o mesmo 
ocorre na segunda imagem, sem que a relação comer-
cial pudesse ser percebida.

38) Resposta: B

Resolução

 Foi apresentado um depoimento de um senhor do Rio 
de Janeiro falando sobre a vinda de seus avós, prove-
nientes da África, para o Brasil. No texto, o depoimento 
foi explorado em alternativas em que a Lei do Ventre 
Livre é mencionada. Foi em 1871 e determinava a 
liberdade aos escravos nascidos naquela data. Há 
momentos de imprecisão dos relatos do senhor do Rio 
de Janeiro. O candidato teria de ter muita atenção ao 
ler o texto.
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39) Resposta: E

Resolução

 Foi apresentado um quadro mostrando a distribuição de renda no 
Brasil, nas décadas de 1960 e 1970. Os dados estavam bem claros 
e permitia uma fácil conclusão dentro do que era solicitado. Vale 
lembrar que foi mencionado em uma das alternativas o "milagre 
econômico" do governo militar. Foi aquele momento de crescimento 
da nossa economia entre 1969 e 1974, a partir da entrada de capital 
estrangeiro e exportações agrícolas.

40) Resposta: C

Resolução

 O movimento iluminista confunde-se como o próprio liberalismo, 
movimento favorável à burguesia e que atacava a intervenção do 
Estado na economia (mercantilismo), assim como o absolutismo.

41) Resposta: D

Resolução

 Nesta questão o vestibulando depara-se com um insolúvel proble-
ma: o de tentar descobrir o que significa “fundante”, pois tal palavra 
não existe (parece que o formulador da questão queria utilizar o 
termo “fundamental”). Como as demais alternativas possuem erros 
evidentes, sobrou a D, sobre a qual faço tal ressalva, contudo, sem 
concordar. O vestibulando não é obrigado a raciocinar com base 
em suposto erro do formulador ou do revisor. O mais correto e mais 
justo seria a anulação da questão 41.

42) Resposta: B

Resolução

 O Brasil, assim como quase todos os países latino-americanos nas 
décadas de 50 a 70 do século XX, sofreu conflitos internos motivados 
pela Guerra Fria (capitalismo X socialismo) e, embora a Revolução 
Cubana tenha implantado o comunismo, houve somente dois so-
cialismos efêmeros: o do Chile (1970-1973) e o da Nicarágua (1979-
1989). A Argentina, mesmo invadindo e perdendo a disputa pelo 
Arquipélago das Malvinas contra o Reino Unido, não abriu mão de 
sua soberania sobre as ilhas e vez por outra reforça em declarações 
ter seu direito sobre as ilhas.

43) Resposta: A

Resolução

 O período entreguerras (1918-1939) foi 
marcado por muitas crises econômicas, 
sociais e políticas, e tal instabilidade 
decorrente dessa situação pode ser con-
siderada como propiciadora à eclosão da 
Segunda Grande Guerra (1939-1945), na 
qual os nazifascistas (Alemanha, Itália e 
Japão) perderam para os Aliados (Reino 
Unido, França, Estados Unidos, URSS, 
China, Canadá, Brasil etc.). A Guerra Civil 
Espanhola implantou a ditadura de Franco, 
e o comunismo soviético de Stálin era um 
regime ditatorial.

44) Resposta: D

Resolução

 Foi apresentado um pequeno texto sobre 
dados envolvendo a saúde pública no 
mundo. A partir dos dados o candidato 
deveria escolher as afirmativas corretas 
e assinalar com a sequência correta. Era 
fácil fazer a relação do texto com as afir-
mativas, pois os dados eram bem claros.

45) Resposta: A

Resolução

 Ainda não houve o reconhecimento inter-
nacional do Estado Palestino. Os ditadores 
Ben Ali (Tunísia), Mubarak (Egito) e Kadafi 
(Líbia) foram derrubados na Primavera 
Árabe de 2011 por não resolverem as 
crises socioeconômicas. Nasser foi um 
importante líder do pan-arabismo (anos 
50 e 60 do século passado).


