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 Questão tratou sobre movimentos que emergiram nos EUA dos anos 1960 e suas consequências na Europa e até mesmo 
no Brasil.
I. Verdadeira.
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II. Falsa. Os movimentos LGBT ocorreram a partir dos anos 1960 por meio das Pride Parades. Nessa mesma década 
mulheres na Europa reivindicavam os direitos de cidadania. Estava em alta na sociedade a discussão de gênero.

III. Falsa. A violência policial nos EUA dos anos 1960 fez aumentar em todo o mundo a discussão sobre os direitos das 
mulheres, assim como sua importância na sociedade. Também no Brasil dos anos 1960 mulheres buscavam reconhe-
cimento profissional e social. No entanto, a Lei Maria da Penha surgiu somente décadas mais tarde e não deve ser 
vista como uma consequência imediata das Pride Parades dos anos 1960.

IV. Falsa. Os movimentos sociais que ocorreram no Brasil dos anos 1960 tinham caráter contestatório do regime militar 
a que o país estava submetido e não receberam, portanto, subsídio algum do governo brasileiro.

V. Verdadeira.

Comentário

a) Falsa. Vargas adotou uma política centralizadora e altamente nacionalista.
b) Falsa. A CLT foi criada no "Estado Novo", e não no governo provisório de Vargas.
c) Verdadeira.
d) Falsa. Luís Carlos Prestes, por ser adepto da ideologia comunista, foi perseguido e preso por Vargas.
e) Falsa. O voto feminino aplicado no Brasil em 1932 foi incorporado pela constituição de 1934. No período de 1946 a 

1964 o Brasil foi uma democracia populista e o voto feminino nesse período também esteve presente.
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 A alternativa correta é a A. Durante a ditadura militar brasileira o presidente da República tinha poderes para suspender 
os direitos políticos de cidadãos, foi o que fez por exemplo com os ex-presidentes Juscelino, Jânio e Jango.
Os erros das demais:

b) Os grupos de resistência mencionados foram reprimidos pelo governo.
c) A Marcha dos 100 mil (passeata) foi contra o regime militar.
d) Os sindicatos viviam sob rígido controle do governo e lideranças eram presas.
e) O governo de Médici foi o mais autoritário.
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Questão abordou a ascensão dos ideais nazista da Alemanha na primeira metade do século XX.

I. Verdadeira.
II. Verdadeira.
III. Verdadeira.
IV. Falsa. A doutrina nazista foi largamente adotada pela maioria da juventude alemã, que demonstrou apoio ao regime 

de Adolf Hitler.
V. Falsa. Na Alemanha Nazista não havia espaço para o pluralismo político. Eram perseguidos os grupos que se posi-

cionavam contrários ao regime.
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 A alternativa correta é a D. O conceito de cidadania surge a partir do momento da construção do Brasil como uma nação, 
o que é definido em sua lei maior, ou seja, na Constituição federal.
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 A questão abordou o memorável embate entre a República Romana e a desordem ocorreu por ocasião em que Marco 
Túlio Cícero, o maior orador romano de todos os tempos, ascendeu à posição de cônsul, entre os anos de 64-63 a.C. 
Seu grande rival na disputa pela mais alta posição da magistratura de Roma fora outro político, chamado Lúcio Sergio 
Catilina. Tratava-se de um egresso da nobreza empobrecida e que nem por isso perdera a soberba ou a ambição.
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I. Falsa. O autor faz um relato sobre o respeito e a submissão dos etíopes aos seus reis. 
II. Verdadeira.
III. Falsa. Os Romanos no século I a.C. viviam numa transição da república para o Império. O texto fala sobre a existência 

de um Império Etíope que surgiu na África a partir do século XIII.
IV. Falsa. O autor cita as mutilações da sociedade como um respeito, e não como uma imposição real.
V. Verdadeira.
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Vejamos as proposições.

I. Falsa. Na República Velha vieram par o Brasil imigrantes italianos e japoneses, por exemplo.
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 A alternativa correta é a B. O autor deixa claro no seu texto que as leis de exceção eliminam as liberdades de expressão 
definidas pela primeira Constituição da República, a de 1891.

II. Verdadeira. As pessoas perseguidas na República Velha eram punidas com o degredo para as regiões mencionadas, 
foi o caso por exemplo de integrantes da Revolta da Chibata de 1910.

III. Verdadeira. As punições citadas de fato aconteciam.
IV. Falsa. A ANL foi um grupo de esquerda que atuou durante a Era Vargas.
V. Verdadeira. As penas eram abusivas, mas previstas na legislação.
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 A questão apresenta um texto de Aristides Lobo, que mostra a sociedade brasileira alheia ao momento da proclamação 
da República: o povo assistia bestializado [...] sem conhecer o que significava. 

 Questão fácil, exigindo do candidato conhecimentos básicos sobre tal momento da História do Brasil.
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Vejamos as proposições:

 Falsa. Um dos monges da região do Contestado foi João Maria, que atuou na época da Monarquia. No início da República 
atuou outro monge de nome João Maria e na fase da guerra, em 1912, José Maria. A atuação dos monges mencionados 
era de liderança religiosa e atendendo as pessoas mais humildes.

 Verdadeira. As duas figuras revelam a atuação dos monges como pregadores.
 Falsa. As figuras não revelam a rejeição aos santos católicos. Na primeira figura o monge está com um estandarte (ban-

deira) semelhante ao do Divino Espirito Santo, festa católica.
 Verdadeira. Os monges mencionados fizeram parte da região do contestado e lá atuaram desde o século XIX ao XX.
 Falsa. Mesmo com a forte repressão do Estado brasileiro, pondo fim à Guerra do Contestado em 1916, a crença no poder 

de cura de lideranças como a de João Maria ainda persiste.
 Verdadeira. Os monges pregadores da região de fato realizavam as atividades mencionadas, como benzeduras, batismos 

e profecias (pregações escatológicas).


