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01. A década de 1960 foi um período de grande efervescência cultural, com o surgimento de movimentos sociais que questionavam o 
sistema vigente, em especial a Guerra Fria e suas repercussões, como a Guerra do Vietnã. Dizer que estes movimentos eram desprovidos 
de conotação política é absurdo e invalida as alternativas A e D. Também não eram conservadores e tiveram grande alcance geográfico, 
o que invalida as alternativas B e C.

 Resposta: E

02. Um dos movimentos sociais mais expressivos dos anos 1990 foi o movimento dos Caras-Pintadas, fortemente identificado com a 
juventude e que ainda hoje gera polêmicas a respeito de suas motivações, especialmente de alguns grupos que tinham outrora apoiado 
o presidente Collor em sua campanha e que se afastaram por terem seus interesses contrariados. Independente desses elementos, 
não podemos deixar de observar que o movimento clamava por ética e moralidade na vida política, tendo significativa influência no 
processo que culminou com o impeachment do presidente Collor.

 Resposta: E

03. No capitalismo, a compatibilização do progresso econômico com o bem-estar social depende fundamentalmente da capacidade que 
os movimentos sociais tenham de pressionar o governo e as classes dominantes no atendimento das demandas sociais. Esses fatos 
fortalecem a Democracia.

 Resposta: C

04. A questão discute a determinação da inclusão da História da África nos conteúdos programáticos do ensino brasileiro. Medidas como 
essa exprimem a preocupação da política educacional do país com a legitimação da pluralidade étnico-racial, bem como a busca da 
eliminação da segregação e do preconceito atávico relativo ao negro, através da pulverização dos conteúdos programáticos, tornando 
a história africana uma das principais bases de formação da nossa raça e cultura nacionais, que passa a ser um segmento curricular 
tão importante quanto os aspectos europeus, indígenas e imigratórios.

 Resposta: E

05. No contexto da República Populista no Brasil, apesar da proibição do partido Comunista, havia espaços de confronto de ideologias, 
com destaque para o antagonismo entre liberalismo e nacionalismo econômico. O liberalismo estava diretamente ligado aos setores 
conservadores, composto por elites, latifundiários, grupos econômicos ligados ao capital estrangeiro, Igreja Católica e políticos da 
UDN.

 Já setores mais progressistas como estudantes, políticos de esquerda, comunistas e lideranças camponesas defendia a redução da 
dependência em relação ao capital estrangeiro e reformas sociais contidas nas reformas de base. Diante da bipolaridade típica da 
Guerra Fria, os setores conservadores consideravam pensamentos e ideologias mais progressistas como risco à democracia, acusando-
os de defenderem o comunismo e a subversão.

 Resposta: A

06. A citação apresentada na questão faz parte do discurso do líder negro Martim Luther King, que se notabilizou na luta contra o 
racismo e pela conquista de direitos civis e políticos para a população negra nos EUA, marcada pela exclusão, preconceito e violência 
de organizações como a Ku Klux Klan, que praticava atos como espancamentos, torturas e atentados contra negros, além de ações 
repressivas contra brancos ou instituições que tratavam negros de forma respeitosa.

 Resposta: A

07. A década de 60 do século XX foi essencial para a criação de uma sociedade, no mundo ocidental, possuidora de ares liberais, na qual a 
nova geração promovia críticas políticas, culturais e ideologias ao conservadorismo do capitalismo, bem como do socialismo stalinista. 

 A juventude universitária francesa passou a clamar “ E proibido proibir” numa busca de uma sociedade onde não haveria exploração 
ou limitação de práticas humanas, por isso alguns autores inserem o Maio de 68 numa concepção anarquista. A felicidade proposta 
pelo movimento estudantil possuía um radicalismo profundo que o aproximou ideologicamente do movimento hippie norteamericano 
e da Primavera de Praga, por isso a juventude revolucionária francesa sofreu uma forte repressão por parte do governo conservador 
de Charles de Gaulle.

 Resposta: C
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08. No processo de “abertura política” iniciado no governo Figueiredo, algumas medidas se destacaram como o fim da censura, a anistia, o 
pluripartidarismo e as eleições para governadores estaduais, que se realizaram em 1982. No entanto, aproximando o final do mandato, 
os militares e o partido governista, pretendiam manter a eleição presidencial pela via indireta, ou seja, através do “colégio eleitoral”. 
O movimento das “Diretas Já” iniciou-se em fins de 1983 e teve a adesão de amplos setores da sociedade, exigindo a aprovação da 
emenda constitucional apresentada pelo deputado Dante de Oliveira, de eleições diretas para Presidente da República. Apesar das 
grandes mobilizações que ocorreram no país, a emenda não foi aprovada e a eleição de 1985 ocorreu de forma indireta.

 Resposta: C

09. A) Incorreta. Estado laico é aquele em que há separação entre os interesses do Estado e os da Igreja ou das demais instituições religiosas.
B) Incorreta. Refere-se à falta de credibilidade que os manifestantes depositam nas atuais instituições partidárias por entenderem que 

estas não representam seus interesses reais e, menos ainda, os da Nação. Efetivamente, os partidos institucionais existentes buscam 
a adesão do público jovem, mas este se distancia em prol de formas mais dinâmicas de ação, como é o caso das manifestações 
coletivas em espaço público.

C) Incorreta. Trata-se de protesto contra parlamentar que, em várias oportunidades, no ano de 2013, realizou declarações públicas 
identificadas como de caráter homofóbico.

D) Incorreta. O cartaz relembra três princípios que nortearam a Revolução Francesa, cujo caráter foi liberal-burguês e que, portanto, 
não tinha como princípio eliminar as classes sociais e sim estabelecer igualdade, liberdade e fraternidade apenas no plano jurídico, 
transformando a todos os homens em cidadãos do Estado.

E) Correta. Entre os princípios defendidos pela PEC 37 está o de limitar competências do Ministério Público na investigação de casos 
que ferem o patrimônio público, como é o caso das ações identificadas como de corrupção.

 Resposta: E

10. Podemos considerar os anos 1980 como um período em que cidades brasileiras estavam retomando sua capacidade de fazer política 
por meio da participação em movimentos sociais. Isto deve-se ao processo de abertura política, iniciado sob o governo Geisel. A 
mobilização dos trabalhadores rurais se dá na sequência dos movimentos do operariado urbano e no contexto de outras manifestações 
por direitos, tais como as “Diretas Já”. É válido destacar que a fundação do MST se dá no interior de uma articulação crescente entre 
as comunidades católicas de base, onde predominava a visão progressista da Teologia da Libertação, e líderes rurais em ascensão 
diante da nova realidade sócio-política que se desenhava no Brasil. O processo de empobrecimento da classe trabalhadora ao longo da 
Ditadura Civil-Militar foi acompanhada da restrição de manifestações individuais e coletivas, que uma vez liberadas prolongar-se-iam 
até o impeachment de Collor, em 1991.

 Resposta: A

11. Como muitos outros episódios em que o povo comum é protagonista, a Revolta do Vintém nâo fez parte das “grandes narrativas da 
história”, foi até hoje pouco estudada e nào há muitos registros sobre o que aconteceu nos últimos meses daquele ano. Em 1879, o 
Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil imperial. No fim de Outubro desse ano, o parlamento havia aprovado uma lei que instituía 
a cobrança de imposto no valor de 25 réis – equivalente a um vintém na moeda da época – sobre o trânsito de passageiros de vias 
férreas em toda a cidade. O reflexo disso foi o aumento em 20% no valor das tarifas pagas pelos passageiros dos bondes de tração 
animal, que funcionavam como principal meio de transporte urbano no espaço carioca. O aumento foi provocado pelos impostos 
do governo e reproduzido pelos donos de bondes, mas quem teve que pagar a conta final foi a população urbana, que precisava se 
locomover pelo único transporte “público” existente na cidade. A revolta foi contida pelas autoridades que impediram que a população 
entregasse uma carta de protesto dirigida ao imperador. Alguns meses depois o aumento foi revogado como resultado direto do medo 
frente a novos motins populares, isso porque as empresas de transporte resolveram elas mesmas pagarem os reajustes feitos pelo 
império, É importante recordar o fato de que, junto com a questão da tarifa dos bondes, outras questões surgiam em meio à revolta. 
O Brasil estava marcado nesse momento pelas ideias republicanas e também pelas lutas abolicionistas.

 Resposta: D

12. Após muitas discussões e polêmicas, o projeto que propunha a investigação de casos de pessoas que foram vítimas da ação repressora 
do Estado, foi instituída a Comissão Nacional da Verdade pela lei 12.528/2011 sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Ainda que 
encontre dificuldades e limitações jurídicas como a Lei da Anistia que em 1979 estabeleceu perdão político, inclusive aos agentes de 
órgãos de repressão, a CNV como é conhecida, se propõe, através de pesquisas e entrevistas, ajudar ao poder público através dos 
órgãos competentes a esclarecer episódios de violação dos direitos humanos entre 1946 a 1988, além de auxiliar na identificação dos 
restos mortais de desaparecidos políticos.

 Resposta: E
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