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01. Já na fase final do Regime Militar no Brasil, durante a presidência de João Baptista Figueiredo (1979-1985), o País passava por urn
processo de abertura política, iniciado por Ernesto Geisel no governo anterior. Nesse contexto, o movimento operário, sobretudo na
região do ABC paulista, crescia e se consolidava como um dos principais grupos de oposição à ditadura e à sua política econômica.
Luiz Inácio Lula da Silva era um dos destacados líderes desse movimento.
Resposta: B
02. Alternativa escolhida por eliminação, pois dá a entender que existia um número significativo de intelectuais afrodescendentes cujas
possibilidades de ascensão foram cerceadas pelos preconceitos da sociedade brasileira na Colônia e no Império. Ora, essa ilação é
improcedente, pois figuras como o Aleijadinho, Mestre Valentim, os compositores Domingos Caldas Barbosa e José Maurício Garcia,
os engenheiros Teodoro Sampaio e André Rebouças, o jornalista José do Patrocínio e o próprio Luis Gama demonstram que suas
qualidades intelectuais — quando se destacavam — eram reconhecidas. Em relação à importância do Direito como arma na luta pela
liberdade, a alternativa confirma o enunciado.
Resposta: B
03. O texto faz alusão aos movimentos sociais do início do século XIX, destacando os movimentos luddistas, uma referência a um de seus
líderes, Ned Ludd, contrários aos avanços tecnológicos da Primeira Revolução Industrial, mediante invasão de fábricas e quebra de
máquinas, pois eram consideradas responsáveis pelo desemprego e pelas péssimas condições de trabalho. Portanto, havia contestação à
degradação do trabalho, como o uso da mão de obra de baixa qualificação profissional, enquanto a tradição artesanal e manufatureira
mantinha o trabalhador como dono de seu instrumento de trabalho, envolvendo o trabalho familiar e especializado. Com a máquina,
o trabalhador muda a sua rotina, que passa a ser adequada ao ritmo da máquina, como se ele fosse apenas uma peça em suas
engrenagens. Muitas vezes, havia a preferência pelo trabalho infantil, com salários muito mais reduzidos do que o dos adultos, fato
que provocava desemprego. No contexto atual, destacam-se os movimentos contrários ao desemprego estrutural provocado pelos
avanços tecnológicos da Terceira e da Quarta Revolução Industrial, assim como os protestos contrários à degradação ambiental.
Resposta: E
04. À sombra da Convenção da ONU, de 2006, a temática da inclusão social tem assumido sim, o status de política pública, tendo o
Estado incentivado e fiscalizado as empresas quanto ao cumprimento da lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a
contratarem portadores de deficiência, conforme estabelece o artigo 93 da lei n° 8.213/91. Por outro lado, as empresas que contratam
esses funcionários têm ao seu favor um diferencial positivo de marketing institucional.
Resposta: B
05. Um dos momentos mais marcantes do processo de transição para a democracia no Brasil foi a mobilização popular em torno da
campanha Diretas Já. O processo iniciado em Geisel que propunha uma distensão lenta, segura e gradual ganhou grande impulso
no inicio dos anos 1980, especialmente após os resultados das primeiras eleições diretas para governadores em 1982, que garantiu
importantes vitórias para a oposição. A charge da questão ironiza a atuação dos militares que não conseguiam impedir o avanço dos
movimentos sociais que se mobilizavam em favor da democratização do país.
Resposta: B
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