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01. A onda de protestos que ganhou intensidade em Junho de 2013 no Brasil é o tema dessa 1ª questão. Na verdade ainda é cedo para 
avaliar o que foi, o que representou e qual o legado das manifestações que ganharam as ruas do Brasil neste período. Observe que na 
letra “A” existe uma comparação entre os protestos no Brasil e as manifestações que foram denominadas de Primavera Árabe. Nos dois 
casos é possível verifi car a infl uência da tecnologia da era da globalização, pois as redes sociais se tornaram importantes instrumentos 
de mobilização, ainda que em algumas áreas no Oriente Médio e no Norte da África existam restrições ao uso das informações da 
rede mundial de computadores. Mas as diferenças não param por aí, pois na grande maioria das manifestações da chamada Primavera 
Árabe havia um clamor contra os regimes ditatoriais. O povo buscava liberdade e desejava exercer a cidadania na sua plenitude. 
Em síntese era uma luta por direitos civis e políticos. No caso do Brasil essa luta remonta aos momentos fi nais do regime militar em 
meados dos anos 1980. As manifestações de hoje são voltadas principalmente contra a corrupção e em favor de investimentos nas 
áreas sociais como saúde e educação, sem esquecer é claro do questionamento dos altos investimentos em megaeventos esportivos 
(Copa FIFA e Olimpíadas). No caso da letra “B” precisamos estar atentos. Sem querer ser depreciativo podemos afi rmar que o “estouro 
da boiada”, como se diz na linguagem popular, veio com os protestos em São Paulo contra a elevação de 0,20 centavos nas tarifas 
de ônibus liderados pelo Movimento Passe Livre (MPL). Aos poucos outras reivindicações foram sendo incorporadas aos protestos. 
Tinha de tudo um pouco: da pressão contra a aprovação da PEC 37 que limitava a atuação do Ministério Público à crítica ao projeto 
da Cura Gay.  Como disse anteriormente ainda é cedo para avaliar os resultados. Mas é certo que a pressão popular provocou alguns 
efeitos imediatos além da decisão de São Paulo de recuar da manutenção do aumento das tarifas de ônibus. A presidente Dilma fez 
pronunciamento enumerando algumas medidas que iam ao encontro do clamor das ruas propondo uma Reforma Política e convocação 
de um Plebiscito. O Congresso Nacional (deputados e senadores) adotou o que eles chamaram de “agenda positiva” trabalhando em 
“regime especial” debatendo temas que também se relacionam à pauta de reivindicação dos protestos. Mesmo que a maior parte 
dessas discussões não tenham se materializado em medidas claras e efetivas podemos perceber que ao menos saímos da inércia. 
Na letra “C” percebemos dois equívocos. Primeiro que os protestos procuraram ao máximo se distanciar dos grupos e partidos políticos 
além de que passados mais de um mês do epicentro destes manifestos não foram aprovadas ainda medidas efetivas de combate à 
corrupção. Na letra “D” a avaliação de que os protestos eram compostos estritamente por elementos das camadas mais pobres da 
sociedade é um equívoco. Era visível a participação de diversos grupos sociais em especial jovens da classe média. Fica fácil então 
chegar à resposta correta, no caso, a letra “E”.

Resposta: E

02. 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 difi culdades 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 identifi cação dos 
restos mortais de desaparecidos políticos.

Resposta: E

03. A simples observação do quadro talvez não seja sufi ciente para o aluno solucionar a questão. Para isso é preciso que esteja atento 
e com bagagem sufi ciente para contextualizar os momentos em que ocorreram alguns exemplos de rupturas, golpes ou revoluções 
na história da república brasileira. Inicialmente, observamos que a República implantada no Brasil em 1889 não foi resultado de uma 
ampla participação social, mas que resultou do interesse dos grupos descontentes com a realidade política e econômica do decadente 
Império brasileiro. Neste grupo destacam-se os cafeicultores, segmentos médios urbanos e os militares fi cando a grande população 
à margem do processo que culminou com o golpe de 15 de novembro de 1889. No item seguinte devemos lembrar que ainda que 
haja contestação de alguns estudiosos da utilização do termo Revolução para os episódios que ocorreram em 1930 e que resultaram 
em 15 anos de governo nas mãos de Vargas temos que constatar que importantes transformações ocorreram em vários níveis. De tais 
mudanças destacamos a adoção de práticas populistas com a concessão de direitos trabalhistas e a atuação do estado direcionando 
investimentos para a indústria de base adotando um perfi l nacionalista e intervencionista. Não seria difi culdade para os candidatos 
reconhecer o período do Estado Novo como um regime de exceção em que se observa a hipertrofi a do poder executivo. Desta forma 
seria incompatível ou no mínimo estranho a manutenção de um calendário eleitoral e do funcionamento de partidos políticos nesse 
período a não ser em condições excepcionais como ocorria mais tarde durante o regime militar. Após 1945 os desdobramentos da II 
Guerra criaram no Brasil as condições necessárias para o fi m do Estado Novo e a redemocratização. No entanto, mesmo com uma nova 
Carta Constitucional promulgada em 1946 foram várias as difi culdades enfrentadas pelos presidentes, sendo um período marcado 
pelas tentativas ou iminências de golpe. Até a instalação do Regime Militar somente dois presidentes concluíram seus mandatos, 
sendo apenas um civil, no caso o habilidoso J.K. O próprio golpe de 1964 se dá em circunstância do agravamento do quadro político 
a que alguns convencionaram chamar de colapso do populismo que se acentuou a partir da renúncia de Jânio. Para contornar a 
crise resultante deste episódio foi adotado o sistema parlamentarismo em caráter experimental visando esvaziar os poderes de João 
Goulart na presidência. Jango, como era conhecido, pelo seu histórico político despertava desconfi ança nos setores conservadores 
especialmente após o plebiscito de 1963 quando investido do poder executivo tentou aprovar as reformas de base. Para concluir 
devemos lembrar que o golpe que instaurou o Regime Militar no Brasil além do desgaste do governo João Goulart foi resultado do 
contexto da Guerra Fria onde os EUA deram apoio e até suporte ao golpe que culminou com a deposição do presidente face ao risco 
do que os norte-americanos chamavam de “cubanização” do Brasil, isto é, que o Brasil se inclinasse a uma aliança com a URSS. 

Resposta: D
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Resolução – História I

04. Durante a República, os dois momentos na história do Brasil em que mais facilmente se evidencia a realização de golpes que tiraram 
o país da normalidade democrática e que mergulharam o país em regimes ditatoriais foram colocados e comparados nesta questão. 
Trata-se da Era Vargas, mais precisamente a fase do Estado Novo, que durou de 1937 a 1945 e o Regime Militar que durou de 1964 a 
1985. De fato é possível encontrar muitos aspectos de semelhança entre estes dois momentos, já que ambos estavam respaldados em 
projetos constitucionais (1937 e 1967) que assegurava pela hipertrofi a do poder executivo em grande parte a legitimidade das ações 
do presidente. O controle social e dos meios de comunicação também aproximam os dois momentos. Era forte a ação do estado em 
mecanismos de controle como o DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), a Polícia Secreta e o DIP (Departamento de Imprensa 
e Propaganda) que aliás era a ferramenta mais efi ciente na construção de uma imagem positiva do governo e na censura aos opositores 
no Estado Novo. No regime militar são exemplos de órgãos que exerciam funções de controle, identifi cação e repressão aos opositores 
o SNI (Serviço Nacional de Informações), DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa 
Interna) e do próprio DOPS. Em termos ideológicos tanto no Estado Novo como no Regime Militar era notória a aversão à ideologia 
comunista. Da mesma forma que encontramos semelhanças podemos constatar que existiam substanciais diferenças entre estes dois 
períodos. Em termos políticos, ao contrário do Estado Novo, durante o regime militar, ainda que em alguns momentos a atividade 
legislativa fosse suspensa e os membros da oposição fossem constantemente submetidos a processos de cassação, o Congresso esteve 
em funcionamento. No que se refere a um calendário eleitoral, mesmo com as restrições e mudanças de regras impostas pelos Atos 
Institucionais foram realizadas eleições para o preenchimento dos quadros do legislativo municipal, estadual e federal. No Estado 
Novo, a promessa da realização de um plebiscito nunca se concretizou. Somente em meio à grave crise que levaria a sua renúncia 
em 1945, Vargas libera o funcionamento de partidos e marca um calendário eleitoral. Em termos de postura econômica também 
encontramos algumas diferenças. Seria uma extrapolação afi rmar que Vargas era contra o capital estrangeiro, afi nal algumas das 
empresas criadas por ele neste momento contavam com fi nanciamento externo, mais em sua gestão fi cava clara sua orientação de 
valorizar a indústria nacional que nos remete à criação da CSN, Cia Vale do Rio Doce, CNP, entre outras. Já durante o Regime Militar, 
as diretrizes econômicas eram orientadas para uma associação e que resultou em favorecimento ao capital estrangeiro, especialmente 
durante o período do milagre brasileiro. Em termos de políticas sociais outra diferença. Vargas procurou dentro da lógica populista, 
ainda que com o objetivo de tutelar a classe operária, criar várias leis trabalhistas como se observa no mais importante conjunto de leis 
trabalhistas chamado de CLT, criado em 1943 onde mesmo com muitas alterações, existe até hoje. Já durante o regime militar, até pela 
própria subordinação ao capital estrangeiro, em alguns momentos, observou-se uma tendência de supressão ou substituição de leis 
trabalhistas. Caso emblemático foi a criação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de serviço) em 1966. Na prática este dispositivo 
facilitava os processos de demissão devido ao fi m da estabilidade funcional.

Resposta: C

05. Nos últimos pleitos eleitorais para a presidência a polarização PSDB x PT mostrou-se constante. Embora derrotada Marina saiu fortalecida 
das eleições de 2010. Em 2014 a candidatura de Marina Silva parecia defi nitivamente representar uma mudança desse paradigma. 
Marina saiu do PV (Partido Verde) em função do desejo de apresentar-se como uma alternativa ao eleitorado. A tentativa de fundar um 
novo partido, o Rede Sustentabilidade, não foi viabilizada a tempo, esbarrando em questões burocráticas. Convidada, acabou aceitando 
compor a chapa com Eduardo Campos do PSB na condição de vice. Após o trágico episódio do acidente aéreo que vitimou Eduardo 
Campos, Marina assumiu a cabeça da chapa tendo como seu vice Beto Albuquerque. Logo após a morte de Eduardo Campos Marina 
cresceu assustadoramente nas pesquisas de opinião pública fi cando em primeiro lugar nas intenções de votos para a Presidência da 
República. Nos debates Marina foi alvo de críticas tanto pelo PSDB de Aécio quanto do PT de Dilma. Se em 2010 Marina havia optado 
pela “neutralidade” em 2014 ela manifestou apoio ao candidato tucano Aécio Neves que acabou derrotado no 2º Turno.

Resposta: E
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