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01. A luta por liberdade política, econômica e social ganha força – na Europa e no resto do mundo – a partir do surgimento dos ideais 
iluministas. Essa luta acabou por enfraquecer o velho sistema colonial e por dar força às colônias para buscar sua liberdade.  

 Resposta: A

02. Dentro da lógica mercantilista que norteou o sistema colonial ao qual o Brasil esteve submetido, era função da colônia o enriquecimento 
da metrópole por meio do pacto (exclusivo) colonial. Assim sendo, ao libertar-se do domínio português, o Brasil rompia com a submissão 
econômica imposta pelos preceitos mercantilistas. Cabe observar que a ruptura com o exclusivo colonial ocorreu já com a “abertura 
dos portos brasileiros às nações amigas” decretada por dom João VI em 1808 e portanto, antecede a Independência.  

 Resposta: E

03. A afi rmativa [III] está incorreta porque a reforma agrária não foi um dos temas tratados e desenvolvidos pelo governo revolucionário 
de Vargas.  

 Resposta: D

04. O movimento revolucionário de 1930, que culminou com o fi m da República Velha, marcou o início de um processo de modernização 
conservadora do país com vistas a se atingir um grau de desenvolvimento urbano e industrial através de uma relação política fortemente 
centralizadora e personifi cada na imagem de Getúlio Vargas, sem a participação popular.  

 Resposta: E

05. O período que antecedeu o golpe de Estado de Vargas foi marcado pelo aumento das oposições e com forte polarização ideológica, 
com o crescimento da infl uência comunista através da Aliança Nacional Libertadora liderada por Luis Carlos Prestes. Frente a essa 
situação, Vargas se apoiou no exército e no grupo fascista e fechou o Congresso Nacional, impondo nova Constituição, suspendendo 
direitos e liberdades. O Golpe foi justifi cado pela ameaça comunista, já que o exército teria descoberto um plano para a tomada do 
poder, denominado “Plano Cohen”.  

 Resposta: C

06. Carlos Lacerda foi o maior opositor que Getúlio Vargas enfrentou em sua carreira política. Parte da oposição que Lacerda fazia à Vargas 
centrava-se na crítica à política trabalhista varguista, conhecida como trabalhismo.  

 Resposta: D

07. A questão faz menção à experiência parlamentarista que o Brasil viveu entre setembro de 1961 até janeiro de 1963. Esta experiência 
começou logo após a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961, após uma grave crise política. A adoção do parlamentarismo era 
vista como uma saída para esta crise política. Tancredo Neves foi o Primeiro Ministro, seguido por outros. Jango assumiu o governo 
com um sistema parlamentarista de governo que limitava sua esfera de atuação, e tendo em vista que era o Primeiro Ministro quem 
possuía mais poder.

 Resposta: D

08. O Golpe Preventivo, aplicado pelo Marechal Henrique Lott, garantiu a legalidade das eleições de 1954, vencida por JK. O Golpe garantiu 
a posse do presidente eleito.  

 Resposta: B

09. A questão faz referência ao Golpe Militar de 1964, efetivado pelos militares com o apoio da direita brasileira em contrariedade às 
medidas do então presidente João Goulart, consideradas esquerdistas e comunistas. 

 Resposta: B 

10. No pós-ditadura, duas preocupações rondavam o país: a garantia da volta da democracia e a correção da economia, descontrolada 
pela dívida externa e pela infl ação.  

 Resposta: A
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