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Comentário

Apesar da grande manifestação em São Paulo, no ano de 1984, com a presença de políticos como Ulisses Guimarães, 
a emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições presidenciais diretas, foi rejeitada na Câmara dos Depurados.

Os erros das demais:
a) A emenda Dante não foi aprovada.
b) As eleições dos governadores já ocorreram em 1982. Para presidente, somente em 1989.
d) A emenda foi rejeitada, e Tancredo Neves foi eleito de forma indireta pelo colégio eleitoral.
e) A emenda Dante foi rejeitada.
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Comentário

Quando Jânio Quadros renunciou ao mandato, em 1961, o seu vice, João Goulart (Jango), no exterior foi questionado por 
muitos setores da sociedade brasileira. A posse de Jango aconteceu mediante a aprovação de uma emenda que instituiu o 
parlamentarismo. O novo regime de governo vigorou até 1963, quando um plebiscito restaurou o presidencialismo.

Os erros das demais:
a) O presidente não foi destituído em 1961.
c) Jango, nacionalista, não tinha a proposta de privatizar a Petrobras.
d) O PT foi fundado, como partido, em 1980. Não fazia parte do momento político dos anos 1960, assim como o PDT.
e) O golpe de 1964 não foi exclusivo dos militares. Participaram políticos, empresários, setores da Igreja, dentre outros.
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A Constituição de 1824, única da monarquia, estabelecia a divisão em 4 poderes, com destaque para o Poder Moderador.

Os erros das demais:
a) A Constituição de 1824 foi imposta por Pedro I.
b) Pela Constituição de 1824, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Portanto, o Estado não era laico, tinha sua 

religião oficial.
d) A Constituição de 1824 instituiu o voto censitário, que excluía a grande maioria da sociedade.
e) O texto de 1824 não previa ideais de cunho abolicionista.
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a) Correta.
b) Incorreta. Na Guerra Fria não houve estagnação da produção bélica. Foi um momento de grande corrida armamentista.
c) Incorreta. Brasil e Venezuela eram países capitalistas e, por esse motivo, não pertenciam ao Pacto de Varsóvia, que 

era uma aliança militar do bloco socialista.
d) Incorreta. No bloco socialista havia total fiscalização ideológica e punição às ações de resistência ao modelo “socialista”.
e) Incorreta. EUA e URSS fizeram uma imensa corrida armamentista. Foram décadas de ameaças. Mas não houve 

enfrentamento armado direto entre ambos. Caso esse enfrentamento tivesse ocorrido, isso seria a terceira guerra 
mundial, que felizmente não ocorreu. 
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a) Incorreta. A Revolução Francesa ocorreu no século XVIII, e não no século XIX. Também é incorreto afirmar que ela 
foi a primeira revolução com participação popular da história.

b) Incorreta. A Revolução Francesa é a mais famosa revolução da história justamente por sua importância na influência 
de tantos outros acontecimentos que marcaram os tempos contemporâneos.

c) Incorreta. No decorrer da Revolução Francesa, o país nunca esteve sob o comando de uma mulher. Somente homens 
estiveram no comando político da França, por exemplo, Marat e Robespierre.

d) Incorreta. A Revolução Francesa ocorreu depois da independência dos EUA, e por isso este não pode ter sido influen-
ciado por tal acontecimento.

e) Correta.
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a) Incorreta. O processo de descolonização da África e da Ásia somente iniciou após a Segunda Guerra Mundial.
b) Incorreta. Nenhuma nação adotou o regime comunista na América Latina no período entreguerras. Isso somente 

ocorreu com a Revolução Cubana, em 1959.
c) Correta.
d) Incorreta. Após a Primeira Guerra Mundial, cresceram pelo mundo grupos ligados à doutrina fascista, que prega um 

nacionalismo exacerbado. Exemplo: Salazarismo (Portugal), Franquismo (Espanha), Nazismo (Alemanha), Integralismo 
(Brasil), etc.

e) Incorreta. O Presidente do Brasil no decorrer da Primeira Guerra Mundial era Wenceslau Brás (1914-1918). Floriano 
Peixoto governou o Brasil de 1891 a 1894.
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I. Correta. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, em 1888. Cuba aboliu em 1886.
II. Correta. Os escravos eram trazidos de Angola, Moçambique, em números de mais de 4 milhões de pessoas. Mas os 

índios também foram escravizados.
III. Incorreta. A Lei Eusébio de Queirós proibia o tráfico negreiro para o Brasil, mas não cessou a compra e venda de 

escravos internamente.
IV. Incorreta. Os escravos participaram do processo abolicionista através de reações como a formação dos quilombos, o as-

sassinato de tutores e outras formas. Negros livres como José do Patrocínio foram importantes no processo abolicionista.
V. Correta. De fato, após a abolição, o Estado brasileiro não ofereceu condições para que os ex-escravos fossem inte-

grados ao mercado de trabalho assalariado.
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O sistema escravista no Brasil Colonial e no Império enfrentou momentos de dificuldades.
A estabilidade do sistema foi afetada por reações dos escravos com fugas, formação de quilombos e a própria campanha 

abolicionista, ocorrida durante o Segundo Reinado. Portanto, o sistema não se manteve estável nos períodos mencionados.

Comentário

a) Correta.
b) Correta.
c) Correta.
d) Incorreta. O sistema feudal não foi meramente econômico. Dele fez parte uma série de fatos políticos, sociais e também 

culturais.
e) Correta..
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Guarani e Kaingang são povos indígenas do Brasil. O grupo indígena Mapuche pertence aos territórios argentino e chileno, 
com maior número no Chile, onde, segundo autores, criaram os primeiros sindicatos naquele país.
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I. Falso. No século XVI a Reforma Protestante representou o nascimento de novas práticas litúrgicas promovidas pelo 
cristianismo até então na história.

II. Verdadeiro.
III. Verdadeiro.
IV. Verdadeiro.
V. Falso. Na península Ibérica e na Itália predominou o catolicismo e não o protestantismo.


