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QUESTÕES RELACIONADAS À MATÉRIA DO PORTAL UAI, “O Neymar cai no 
Enem também?”, do professor Júnio de História.  

 
TEMAS HISTÓRICOS RELACIONADOS: patriarcalismo; paternalismo; construção de heróis; nacionalismo; 
Inconfidência Mineira; Proclamação da República; Era Vargas; Ditadura Militar; mídia 
 
 
1. (Fmp 2018) Em 1945, durante os movimentos de 
abertura e redemocratização, foi deflagrada a campanha 
do “Queremismo” ou da “Constituinte com Getúlio”. 
Sobre esse evento, a historiadora Ângela de Castro 
Gomes escreveu: 
Trabalhismo e queremismo bebiam na mesma fonte; 
eram, basicamente, a mesma ideia. Mas é certo que do 
ponto de vista organizacional o PTB e o queremismo não 
eram a mesma coisa. O PTB, como partido que procurava 
seu registro junto à Justiça Eleitoral, estava definido 
pelas regras do jogo político. Devia formalmente ater-se 
a elas, e Getúlio não era um candidato fácil de ser 
lançado. 
GOMES, A. C. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2005, p. 284. 
 
O que unia queremistas e o PTB, apesar das diferenças 
assinaladas pelo texto, era a defesa da  
a) consolidação das leis do trabalho (CLT)    
b) campanha do General Dutra à presidência    
c) destituição do sindicalismo oficial    
d) democracia constitucionalista    
e) benevolência do Presidente Vargas    
  
 
2. (Puccamp 2018) Tiradentes era alguém com todas as 
características e ressentimentos de um revolucionário. 
Além do mais, ele se apresentava para o martírio ao 
proclamar sua responsabilidade exclusiva pela 
inconfidência. Era óbvia a sedução que o enforcamento 
do alferes representava para o governo português: pouca 
gente levaria a sério um movimento chefiado por um 
simples Tiradentes (e as autoridades lusas, depois de 
outubro de 1790, invariavelmente se referiam ao alferes 
por seu apelido de Tiradentes). 

MAXWELL, Kenneth. A devassa da devassa. A 
Inconfidência Mineira: Brasil e Portugal 1750-1808. São 

Paulo: Paz e Terra, 1995, p. 216. 
  
O texto de Kenneth Maxwell, ao se referir a Tiradentes, 
nos remete à Inconfidência Mineira. Sobre a 
Inconfidência Mineira, é correto afirmar que  
a) o fracasso do movimento deveu-se, entre outros, à 
precária organização do movimento e à falta de coesão 
efetiva entre os conspiradores.    
b) a conjuração resultou em reuniões nas quais se 
travaram debates políticos e filosóficos sem que com isso 
resultasse em proposta de revolta.    

c) a ausência de princípios iluministas, como os de 
liberdade e igualdade jurídica, deu ao movimento um 
caráter verdadeiramente revolucionário.    
d) o êxito da conspiração deu-se em função de ser 
formada, principalmente, pelas camadas médias e 
urbanas e dos grupos pobres da população.    
e) as ideias do despotismo ilustrado deram origem a um 
movimento conspiratório e libertário no processo de 
ruptura política do país.    
   
3.   

 
 
Durante o Estado Novo, a propaganda do governo 
enfatizou a relação de Vargas com os trabalhadores, com 
especial atenção para o Dia do Trabalho, que era uma 
festa oficial pública e de massa, reunindo milhares de 
operários em torno das autoridades do Estado Novo. A 
cada solenidade, Vargas procurava anunciar uma nova 
medida, como a Consolidação das Leis do Trabalho, 
anunciada no Dia do Trabalho de 1943. 
 
Dentre as práticas varguistas no período em questão, as 
que podem ser corretamente associadas ao texto são o   
a) intervencionismo e o liberalismo.     
b) trabalhismo e o federalismo.     
c) autoritarismo e o centralismo.     
d) nacionalismo e o protecionismo.     
e) corporativismo e o paternalismo.     
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4. Nas primeiras décadas do século passado, operários de 
fábricas brasileiras formaram times de futebol que 
superaram a função de diversão do operariado. 
Primeiramente fundados com o apoio dos patrões como 
um mecanismo de controle do tempo de lazer de seus 
funcionários, esses times logo se caracterizariam por um 
perfil mais democrático, em contraste com os padrões da 
sociedade brasileira de então. Além disso, a reunião 
proporcionada pelo futebol no ambiente industrial 
possibilitava a discussão e a mobilização pela melhoria 
das condições de trabalho. 

<https://tinyurl.com/z76arjw> Acesso em: 10.02.2017. 
Adaptado. 

 
De acordo com o texto, é correto afirmar que  
a) o perfil dos primeiros times operários era resultado 
dos padrões democráticos da sociedade brasileira de 
meados do século XX.     
b) os jogadores operários, dirigidos pelos patrões, se 
opuseram à reivindicação por direitos trabalhistas no 
começo do século XIX.     
c) os times operários, com apoio dos empresários, 
organizaram reivindicações pelos direitos trabalhistas no 
Brasil no início do século XIX.     
d) no começo do século XX, o momento proporcionado 
pelo futebol nas fábricas contribuiu para a organização 
das reivindicações dos operários.    
e) inicialmente proibidos pelos patrões em princípios do 
século XX, os times operários ganharam o apoio deles 
após a melhoria das condições de trabalho.     
   
 
5. (Ufjf-pism-2016) O texto abaixo se refere à construção 
da identidade nacional no Brasil no decorrer do século 
XIX, sobretudo a partir do Segundo Reinado. Leia o 
trecho e, em seguida, responda à questão: 
“Por oposição ao negro, que lembrava a escravidão, o 
indígena permitia identificar uma origem mítica e 
unificadora. (...). A natureza brasileira também cumpriu 
função paralela. Se não tínhamos castelos medievais, 
templos da Antiguidade ou batalhas heroicas para 
lembrar, possuíamos o maior dos rios, a mais bela 
vegetação. (...). Por mais que tenha partido de d. Pedro I 
e de Bonifácio a tentativa de elaborar (...) uma ritualística 
local, foi com d. Pedro II e seu longo reinado que se 
tornaram visíveis a originalidade do protocolo e o projeto 
romântico de representação política do Estado”  

(SCHWARCZ, Lilia. As Barbas do Imperador, p.140); 
 
Com base no trecho acima e em seus conhecimentos, é 
CORRETO afirmar que a identidade nacional no século 
XIX foi construída:  
a) Tendo como base as referências europeias existentes 
nas províncias que formavam o Brasil antes da 
Independência do país.    

b) A partir de um processo de longa duração, que se 
valeu do uso de aspectos naturais e de elementos 
simbólicos locais que pretendiam representar a Nação.    
c) De forma consensual e harmônica, considerando a 
heterogeneidade dos diferentes povos que formavam o 
país.    
d) Através da valorização da herança africana e dos 
costumes da África, continente ao qual o país estava 
diretamente ligado pelo Atlântico Sul.    
e) Com o objetivo de reproduzir no país recém-
independente as mesmas características existentes em 
Portugal.    
   
 
6. Observe a imagem a seguir. 

 
 
O Queremismo foi um movimento surgido em maio de 
1945 que visava defender a continuidade do presidente 
Getúlio Vargas no poder. Sendo assim, é correto afirmar 
que o Queremismo resultou  
a) em um movimento militar liderado pelo Marechal 
Eurico Gaspar Dutra que depôs o presidente Getúlio e 
instituiu um período ditatorial por cinco anos (1945-
1950).    
b) na crescente participação popular e de setores 
sindicais, o que viabilizou a candidatura de Getúlio 
Vargas em 1945, que perdeu as eleições devido a fraudes 
eleitorais.    
c) na candidatura de Getúlio Vargas à presidência da 
República em 1945, sendo eleito pela primeira vez com a 
maioria absoluta dos votos.    
d) em um movimento civil organizado por políticos de 
oposição, liderados por Carlos Lacerda, que articularam 
o impeachment de Getúlio Vargas após denúncias de 
corrupção.    
e) na crescente desconfiança de alguns políticos e chefes 
militares de que Getúlio Vargas estava preparando um 
golpe para permanecer no poder, o que levou à sua 
deposição.    
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7. (Ufu 2016)  Enfim, sabemos que a “história nacional” e 
a “cultura brasileira” não eram entidades naturais. E todo 
o esforço dos homens de letras foi o de transformar 
determinados valores, personagens, sentimentos e 
acontecimentos em tradições que deveriam por sua vez 
ser experimentadas e guardadas como entidade natural. 
Se essas tradições correspondiam ou não à verdade dos 
acontecimentos não importa, nem constitui uma 
questão, na medida em que elas não visavam a descrever 
uma realidade, mas sim conferir-lhe um sentido, bem 
como produzir a solidariedade social e viabilizar um 
projeto coletivo, de nação e de República.  
DANTAS, Carolina Vianna. Cultura história, República e o 

lugar dos descendentes de africanos na nação. In: 
ABREU, Martha; SOIHET, Rachel e GONTIJO, Rebeca 

(orgs.). Cultura política e leituras do passado: 
historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2007, p. 245 (Adaptado). 
 
A transição para a República, no Brasil, também foi 
marcada por “batalhas de memórias” e pela criação e 
recriação de mitos políticos entre os grupos políticos que 
procuravam afirmar seu poder. Esta dimensão simbólica 
pode ser ainda exemplificada  
a) pela forte expansão do positivismo que pode ser 
exemplificada pelo grande número de igrejas positivistas 
na cidade do Rio de Janeiro.    
b) pela reabilitação de personagens importantes do 
período colonial que eram identificados com a causa 
republicana, como Tiradentes.    
c) pelo esvaziamento das forças militares responsáveis 
pela Proclamação, cada vez mais vistas como retrógradas 
e incapazes de promover o republicanismo.    
d) pelo afastamento ideológico em relação aos países do 
continente americano, os quais, com exceção dos 
Estados Unidos, eram vistos como repúblicas frágeis e 
atravessadas por conflitos internos.    
  
 
8. (Puccamp 2016) O termo populista é atribuído por 
parte da historiografia brasileira a líderes como Getúlio 
Vargas, uma vez que era parte de sua estratégia de 
governo, o  
a) trabalhismo, que pressupunha a garantia de benefícios 
aos trabalhadores concomitante ao cerceamento da livre 
organização e intenso controle de sindicatos.    
b) paternalismo, por meio de políticas assistencialistas 
para diminuir a pobreza e amplas reformas no campo, 
colocando em cheque o apoio da burguesia ao 
presidente.    
c) nacionalismo, cujo resultado foi a plena identificação, 
pelo povo, de sua imagem à da nação e a inexistência de 
qualquer oposição.    
d) queremismo, mediante o qual Vargas, por meio do 
culto à personalidade, estreitou laços com as camadas 
mais pobres da sociedade e instituiu o Estado Novo.    

e) peleguismo, que consistia na criação de grandes 
centrais sindicais que atendiam a todos os interesses dos 
trabalhadores mas promoviam compra de votos e troca 
de favores.    
  
 
9. (Puccamp 2016) Considere o texto e a imagem abaixo. 
Há no Romantismo nacional uma expressão evidente do 
culto da nacionalidade, o qual, tomado num sentido mais 
amplo, se manifesta também em lutas pela afirmação da 
liberdade política e determina a exaltação de valores e 
tradições. Esse sentimento é tomado também nos seus 
aspectos sociais, sob o apanágio dos direitos do homem 
livre, razão de ser do movimento abolicionista e matéria 
para o romance, para o teatro e para a poesia da época. 

(Adaptado de: CANDIDO, Antonio e CASTELLO, José 
Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira I. Das 

origens ao Romantismo. SP: DIFE, 1974, p. 207-208)  
 

 
 
Com base na observação da pintura e no conhecimento 
histórico, é correto afirmar que o autor da tela  
a) optou pela construção de um ideal épico, liberal e 
humanitário da batalha e contrário à política externa de 
D. Pedro II de controlar a Região do Prata.    
b) procurou enaltecer a capacidade produtiva da 
economia brasileira, exibindo um arsenal naval e bélico 
utilizado na batalha Naval de Riachuelo, em 1865.    
c) optou pela construção de uma visão épica, heroica e 
romantizada da batalha e atendia ao projeto de 
afirmação da nacionalidade orquestrado por D. Pedro II.    
d) retratou a cena de um episódio da Guerra do Paraguai 
e enfatizou o caráter devastador, desumano e cruel do 
conflito, travado em 22 de setembro de 1866.    
e) retratou a saída dos soldados brasileiros do 
acampamento de Tuiuti, onde ocorreu uma das batalhas 
da Guerra do Paraguai e a execução dos feridos.    
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10. (Ufpr 2015) A realização da Copa do Mundo no Brasil 
reacendeu o debate sobre os usos políticos do futebol. 
Sobre as relações históricas entre política e futebol, 
considere as afirmativas abaixo:  
I. Durante o governo de Jânio Quadros (1961), o futebol 
era um esporte mais praticado pelas elites, e por isso os 
negros foram proibidos de compor a seleção brasileira de 
futebol.  
II. No primeiro governo Vargas (1930-1945), durante a 
Segunda Guerra Mundial, houve a proibição de times 
fundados por imigrantes adotarem nomes estrangeiros, 
como os dois Palestra Itália – o paulista, que virou 
Palmeiras, e o mineiro, que virou Cruzeiro.  
III. O governo militar (1964-1985) aproveitou a Copa de 
1970 para fazer propagandas ufanistas, além de 
constituir em 1971 o Campeonato Brasileiro, dentro da 
política de integração nacional, com o objetivo de 
envolver o maior número de estados.  
IV. Com a redemocratização, o futebol continua visado 
pelo poder político, porém há uma distância maior entre 
política e futebol, em comparação a períodos anteriores.  
 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    
   
 
11. (Uerj 2015) A vontade de mudar o nome do antigo 
Colégio Estadual Presidente Emílio Garrastazu Médici, 
em Salvador, não aconteceu por conta da efeméride dos 
50 anos do golpe militar. Segundo a diretora Aldair 
Almeida Dantas, essa era uma insatisfação antiga da 
comunidade. “A novidade foi a convergência de 
intenções e a coincidência com esse período de resgate 
histórico”, disse a diretora do, agora, Colégio Estadual do 
Stiep Carlos Marighella. Um colegiado escolar, formado 
pelos funcionários, professores, pais de alunos e pela 
comunidade, entendeu que o lançamento de muitos 
candidatos ao novo nome criaria confusão. Por isso 
surgiu a ideia de encontrar apenas dois que fossem 
baianos e representassem o combate ao regime militar. 
Os nomes do guerrilheiro Carlos Marighella e do 
geógrafo Milton Santos foram os escolhidos. “Ambos são 
da Bahia. Cada um tentou lutar contra a imposição do 
regime”, analisa Aldair. 

Adaptado de educacao.uol.com.br, 15/04/2014. 
 
A escolha de nomes de logradouros e de edificações 
pode representar uma homenagem em determinada 
época, assim como a mudança desses nomes pode 
indicar transformações históricas, simbolizando novas 
demandas da sociedade. 
 

A situação apresentada na reportagem exemplifica, para 
a sociedade brasileira atual, um contexto político 
associado a:  
a) crítica da opinião pública às heranças autoritárias    
b) revalorização da memória dos governos ditatoriais    
c) reforço da gestão democrática de empresas estatais    
d) renovação de critérios de escolha de heróis nacionais    
   
 
12. (Ufu 2015) Deodoro era o candidato mais óbvio ao 
papel de herói republicano. Não apenas pela indisputada 
chefia do movimento que derrubou a Monarquia, mas 
também pela sua atuação na jornada de 15 de 
novembro. Mas contra ele militavam fatores poderosos. 
A começar pelo seu incerto republicanismo e seu jeito de 
general da Monarquia. Outro candidato era Benjamin 
Constant. Seu republicanismo era intocável. Mas o 
problema com ele é que não tinha a figura de herói. Não 
era militar nem líder popular.  

CARVALHO, José Murilo. A formação das almas: o imaginário 
da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1990, p. 55-57. (Adaptado).  
 

Os primeiros momentos do regime republicano no Brasil 
estiveram marcados por disputas de liderança que 
caracterizavam  
a) a persistência de uma longa tradição associada à figura 
do grande herói, necessária na condução dos povos.    
b) a força da ideologia positivista, disseminada em vários 
setores civis e militares.    
c) a penetração da ideologia republicana nas camadas 
populares, causando a preocupação dos militares.    
d) a reorganização das forças monarquistas por D. Pedro 
II, enfraquecendo o movimento republicano.    
   
 
13. (Ufg 2014) Leia a letra da música a seguir. 
Noventa milhões em ação/ Pra frente Brasil/ Do meu 
coração/ Todos juntos vamos/ Pra frente Brasil/ Salve a 
seleção/ De repente é aquela corrente pra frente/ Parece 
que todo o Brasil deu a mão/ Todos ligados na mesma 
emoção/ Tudo é um só coração... 

PRA FRENTE, BRASIL. Música de Miguel Gustavo, 1970. 
 
Essa música se converteu em um hino comemorativo da 
conquista pelo Brasil da Copa do Mundo de Futebol de 
1970, no México. Considerando a conjuntura histórica de 
produção e de uso dessa canção pelas campanhas 
publicitárias institucionais do então Regime Militar 
brasileiro, percebe-se que seu propósito era  
a) ressaltar que, tanto para a Seleção quanto para o 
governo, toda vitória dependeria da união, da força e do 
respeito aos adversários e às regras do jogo.    
b) chamar a atenção pública para o clima político interno 
do país, cuja estabilidade e avanço, tal como no futebol, 
se devia à unidade de todos os brasileiros.    
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c) destacar o exemplo das conquistas no futebol para as 
políticas de governo, preservando a independência entre 
as esferas esportiva e governamental.    
d) reforçar a ideia de otimismo entre os brasileiros para 
o sucesso da Seleção e da nação, num contexto de 
abertura política e de anistia ampla e irrestrita.    
e) vincular os anseios e êxitos da Seleção e da sociedade 
brasileiras com os do governo, por meio do discurso da 
unidade e do ufanismo patriótico.    
   
 
14. (Udesc 2014) Leia o excerto e observe a reprodução 
da pintura:  

 
 
“Não pretendo reconstituir as diferentes versões dadas 
pelos participantes do 15 de novembro. Basta observar 
que por muito tempo digladiaram-se partidários de 
Deodoro, Benjamin Constant, Quintino Bocaiuva, 
Floriano Peixoto. A disputa tomava às vezes caráter 
apaixonado e girava em torno de pontos aparentemente 
irrelevantes. Tome como exemplo o que se poderia 
chamar a guerra dos vivas. Quem deu vivas a quem, ou a 
quê, em que momento? As versões são desencontradas. 
Deodoro teria dado um viva ao imperador ao entrar no 
Quartel-General? Ao sair do Quartel? Benjamin Constant 
deu vivas à República para abafar o viva ao imperador 
dado por Deodoro? Teria esse censurado os vivas à 
República dizendo que ainda era cedo ou que fossem 
deixados ao povo? O que significa o famoso óleo de H. 
Bernadelli, transformado em versão oficial e sagrada do 
momento da proclamação?”  
(CARVALHO, José Murilo. A formação das almas. O imaginário 

da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 
1990, p.36). 

 
Analise as proposições considerando o contexto 
histórico, as questões levantadas pelo historiador José 
Murilo de Carvalho e o significado da pintura de 
Henrique Bernadelli.  
I. Pode-se afirmar que não apenas ocorreram disputas de 
poder entre os participantes envolvidos no 
acontecimento, mas também em relação ao próprio 
estabelecimento de uma versão oficial, sobre o 15 de 
novembro, destinada à história.  

II. Transformações tão importantes, como a mudança de 
um regime político, por exemplo, implicam conflitos 
sobre a definição dos papéis dos vários atores 
envolvidos, os títulos de propriedade que cada um 
julgava ter sobre o novo regime e a própria natureza da 
República.  
III. Ao afirmar que o óleo de Henrique Bernadelli é uma 
versão oficial e sagrada da proclamação, o historiador 
José Murilo de Carvalho está indicando que o Marechal 
Deodoro da Fonseca foi o fundador da República no 
Brasil.  
IV. A notoriedade como versão oficial do óleo de 
Henrique Bernadelli, por um lado, permite compreender 
a força de um grupo que considerava a proclamação um 
ato estritamente militar, executado sob a liderança do 
marechal Deodoro da Fonseca e, por outro, refletir sobre 
a busca de um herói que pudesse significar o novo regime 
político instaurado e legitimar uma versão oficial.  
 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.     
d) Somente a afirmativa III é verdadeira.     
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.    
   
 
15. Neste ano de 2014 o Brasil sediará a Copa do Mundo 
de Futebol. Contudo, não será a primeira vez que isto 
acontece, pois no ano de 1950 o país já tinha sediado 
esse evento, quando o Brasil chegou na final mas perdeu 
para o Uruguai. Sobre o Brasil da década de 1950, 
podemos afirmar CORRETAMENTE que: 
 

  
 
a) Um dos motivos que levou Getúlio Vargas a instituir o 
Estado Novo, foram as manifestações contrárias para 
que o Brasil sediasse a Copa de futebol em 1950, pois 
haviam muitos cartazes comunistas e contrários ao 
Governo.    
b) Ocorreram muitas manifestações contrárias à 
sediação da Copa no Brasil, pois o governo já gastava 
muito com a construção de Brasília como nova capital 
federal e não conseguiria finalizar as obras tendo esse 
gasto a mais.    
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c) Com a Copa do Mundo ocorrendo no Brasil, a 
popularidade do presidente Getúlio Vargas, que 
governava naquele período, cresceu. Aproveitando-se 
desse momento, instaurou-se o regime ditatorial 
conhecido como Estado Novo.    
d) Dentre as grandes mudanças que a Copa do Mundo no 
Brasil possa ter influenciado na década de 1950, 
podemos destacar: a fundação da primeira rede de 
televisão do Brasil, a TV Tupi; a entrada de 
multinacionais; e a industrialização, na segunda metade 
dessa década.    
e) A Ditadura Militar utilizou-se da Copa do Mundo no 
Brasil como propaganda de seu governo. Uma das 
principais propagandas comparava o Brasil com países 
ditos de Primeiro Mundo, pois somente estes sediavam 
copas de futebol.    
   
 
16. (Ufpb 2012)  A pintura é uma manifestação artística 
que pode ser utilizada como fonte histórica, reforçando 
uma versão da história. Nesse sentido, observe o quadro 
do pintor paraibano Pedro Américo: 

 
 
No campo da historiografia, essa imagem:  
a) sintetiza o verdadeiro sentimento de toda a nação em 
relação a Portugal.    
b) expõe a luta de classes existente no país no período da 
independência.    
c) expressa o apoio popular ao processo de autonomia 
política do Brasil.    
d) representa uma visão heroica e romanceada da 
separação política do país.    
e) mostra a independência como anseio de grupos 
subalternos.    
   
 
17. (Ufu 2012) Após a morte de Tancredo Neves, a Rede 
Globo exibiu uma edição especial do “Jornal Nacional” 
sobre a doença e o falecimento do presidente eleito 
intitulada: “O martírio do Dr. Tancredo”. O suposto 
caráter heroico do presidente foi destacado: “Era um 
homem público predestinado, um homem que tinha uma 
missão e que iria cumpri-la a qualquer custo”, comentava 
Sérgio Chapelin. Tancredo aparecia como aquele que 

podia ler na história o que os outros não viam, uma 
espécie de intérprete profético do destino coletivo. O 
mito que ia sendo construído sobre o presidente 
também se nutria do caráter inusitado daqueles 
acontecimentos de março e abril de 1985. Além da 
internação na véspera da posse e de uma relativa 
melhora no Domingo de Páscoa, Tancredo morreu no dia 
de Tiradentes. 

MARCELINO, Douglas Attila. “Especial Heróis na mídia - São 
Tancredo”. Revista de História da Biblioteca Nacional. Edição 

Número 54. RJ, Março de 2010, p. 58-61. (adaptado) 

 
Um dia antes de sua posse, marcada para o dia 15 de 
março de 1985, Tancredo Neves foi internado. Após 7 
cirurgias, ele faleceu no dia 21 de abril. A construção de 
uma memória para este evento histórico por parte da 
mídia indica que,  
a) ao ser eleito pelo voto direto, Tancredo Neves 
consolidou a democracia no Brasil e, por isso, sua 
imagem foi associada pela Rede Globo à figura de 
Tiradentes, personagem que se transformou em um 
símbolo heroico das instituições republicanas no país.    
b) ao ser consagrado pela Rede Globo como uma espécie 
de “messias” republicano, Tancredo Neves foi 
representado muitas vezes como o maior responsável 
pela transição para a Democracia no Brasil, em uma 
perspectiva personalista da história.    
c) ao ser internado, Tancredo Neves causou grande 
comoção no país, impulsionada pela edição especial do 
“Jornal Nacional”, demonstrando o temor que a 
emissora tinha, naquele momento da posse do então 
vice-presidente, Ulisses Guimarães, figura política ligada 
aos militares.    
d) ao ser visto como um mártir, Tancredo Neves passava 
a representar toda a dor e sofrimento das famílias 
brasileiras que perderam seus membros para a ditadura 
militar nos porões da tortura, reforçando ainda mais a 
necessidade da criação de uma Lei de Anistia geral e 
irrestrita.    
   
 
18. (Upf 2012) Em 1970 o Brasil tornou-se tricampeão 
mundial de futebol na Copa do Mundo, realizada no 
México. Sobre esta conquista, pode-se afirmar:  
a) Propiciou uma operação de propaganda do governo 
Médici, tentando associar a conquista ao regime 
autoritário.    
b) Não teve qualquer repercussão no campo político, por 
se tratar de um acontecimento estritamente esportivo.    
c) Alentou o trabalho das oposições, que deram destaque 
à capacidade do povo brasileiro de realizar grandes 
proezas.    
d) Favoreceu o projeto de abertura do general Geisel ao 
criar um clima de otimismo pelas realizações do governo. 
e) Alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de 
comunicação não tinham a eficiência que têm hoje.    
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19. (Unesp 2011)   

 
 
A tela de Rodolfo Amoedo mostra a morte de Aimberê, 
líder da Confederação dos Tamoios (1554-1567), revolta 
indígena contra a escravização. A pintura foi realizada 
mais de três séculos depois e pode ser entendida como 
um esforço de  
a) representação do sacrifício de indígenas e do 
acolhimento e proteção que os religiosos teriam dado 
aos nativos durante o período colonial.    
b) denúncia do genocídio indígena durante a fase 
colonial, responsabilizando a Igreja Católica por ter 
colaborado com a Coroa portuguesa.    
c) construção de um passado heroico para o Brasil, 
associando o índio a um bom selvagem, corrompido 
posteriormente pela religião católica.    
d) recuperação do período pré-cabralino e apontamento 
da necessidade de valorização das formas de 
solidariedade então existentes no Brasil.    
e) exposição dos confrontos entre religiosos e índios, que 
foram constantes e violentos durante todo o período 
colonial.    
   
 
20. No final dos anos 1920 e começo dos anos 1930, em 
São Paulo, grupos de tendência comunista junto a 
sindicatos empreenderam uma campanha pela 
“proletarização do esporte”, notadamente dos clubes de 
futebol. Sobre isso, leia o documento a seguir: 
Viva o Esporte Proletário! 
A necessidade do esporte para a juventude é um fato 
incontestável. A burguesia se aproveita desse fato para 
canalizar todos os jovens das fábricas para os seus 
clubes. Que fazem os jovens nos clubes burgueses? 
Defendem as cores desses clubes. Se o clube é de uma 
fábrica, é o nome e a cor da fábrica que defendem; a 
burguesia cultiva neles a paixão e a luta contra a 
juventude das outras empresas. (...) Mas todo operário 
futebolista deve ingressar nos clubes proletários. Já 
existem alguns, outros clubes, entretanto, devem ser 
criados. No mundo obreiro, ninguém mais ignora que o 
esporte bretão tem sido útil ao capitalismo para desviar 
a atenção das massas trabalhadoras dos seus sindicatos 

profissionais. [Jornal O Trabalhador Gráfico, 25.05.1928. 
Adaptado] 

(DECCA. Maria Auxiliadora Guzzo de. Indústria, trabalho e 
cotidiano. Brasil – 1889 a 1930. São Paulo: Atual, 1991. 

Adaptado) 

 
Pensando nisso, é válido afirmar que  
a) o futebol era utilizado pela burguesia para fortalecer o 
movimento operário.    
b) os clubes proletários foram criados para promover a 
profissionalização do esporte.    
c) os sindicatos se preocupavam em criar clubes de 
futebol que, através do esporte, defenderiam a causa 
proletária.    
d) tanto a burguesia como a classe operária viam, nos 
clubes de futebol, uma maneira de lutar contra o 
capitalismo.    
e) a juventude operária ansiava por ingressar nos clubes 
de futebol das fábricas, pois desejava lutar contra a 
burguesia.    
   
 
21. (Uerj 2010)   

 
 
Essa tela foi produzida entre 1886 e 1888, momento de 
crise do Estado Imperial e de expansão do 
republicanismo. A imagem da independência do Brasil 
nela representada enfatiza uma memória desse 
acontecimento político entendido como:  
a) ação militar dos grupos populares    
b) fundação heroica do regime monárquico    
c) libertação patriótica pelos líderes brasileiros    
d) luta emancipadora face ao domínio estrangeiro    
   
 
22. (Enem 2010)  
I – Para consolidar-se como governo, a República 
precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado 
monarquista, incorporar distintas vertentes do 
republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como 
herói republicano radical, mas sim como herói cívico 
religioso, como mártir, integrador, portador da imagem 
do povo inteiro. 

CARVALHO, J. M. C. A formação das almas: O imaginário da 
Republica no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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I – Ei-lo, o gigante da praça, / O Cristo da multidão! 
É Tiradentes quem passa / Deixem passar o Titão. 

ALVES, C. Gonzaga ou a revolução de Minas. In: CARVALHO. J. 
M. C. A formação das almas: O imaginário da Republica no 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

 
A 1ª República brasileira, nos seus primórdios, precisava 
constituir uma figura heroica capaz de congregar 
diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. 
Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras 
como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação 
do inconfidente em herói nacional evidencia que o 
esforço de construção de um simbolismo por parte da 
República estava relacionado  
a) ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência, 
evidenciado nas ideias e na atuação de Tiradentes.    
b) à identificação da Conjuração Mineira como o 
movimento precursor do positivismo brasileiro.    
c) ao fato de a proclamação da República ter sido um 
movimento de poucas raízes populares, que precisava de 
legitimação.    
d) à semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que 
proporcionaria, a um povo católico como o brasileiro, 
uma fácil identificação.    
e) ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem 
liderado movimentos separatistas no Nordeste e no Sul 
do país.    
   
 
23. (Ufpr 2008) "Herói desequilibrado, paladino da 
liberdade, falastrão, corajoso, imprudente, bode 
expiatório, patrono da República [...]. Os olhares sobre 
Tiradentes são tão variados quanto os olhares sobre a 
Inconfidência Mineira, em particular, e sobre o próprio 
passado do Brasil." 

(Dossiê Tiradentes na Berlinda. In: Revista de História da 
Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, Ano 2, 

n0. 19, abr. 2007, p. 17.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o episódio 
da Inconfidência Mineira, considere as afirmativas a 
seguir: 
1. A Inconfidência Mineira teve a sua influência teórica 
limitada ao ideário iluminista preconizado pela 
Revolução Francesa, apesar da diversidade social 
verificada entre os conspiradores. 
2. A conversão de Tiradentes em herói nacional foi 
amplamente utilizada pelos setores à esquerda e à 
direita do quadro político brasileiro, o que aponta para a 
discussão sobre o papel social da construção e da 
apropriação dos mitos. 
3. Ao examinar o período colonial brasileiro, vale lembrar 
que, além da Inconfidência Mineira de 1789, Minas 
Gerais foi palco de vários outros motins e conspirações. 
4. O desfecho desfavorável aos inconfidentes pode ser 
atribuído a dois fatores centrais: a desistência da 
cobrança da derrama pelo governo português e a 

delação da conspiração às autoridades da época. 
 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
   
24. (Fgv 2008) "Foi regulamentada a atividade dos 
jogadores estrangeiros no Brasil, não pelas entidades do 
futebol e sim pelo DIP. De fato. Segundo a imprensa 
carioca, 'os jogadores estrangeiros só poderão ingressar 
no futebol brasileiro desde que tenham contrato firmado 
com um clube nacional, sendo o documento visado pelo 
consulado, no país de origem'. Assim, o controle pelo 
Departamento será perfeito, pois ele ficará de posse da 
2a via do contrato, ao mesmo tempo, a do documento 
de entrada em nosso país, exigido pela lei, o que provará 
a situação legal do profissional. O que se deprende é que 
os profissionais estrangeiros continuarão a ser 
equiparados aos artistas contratados. Findo o prazo de 
permanência, estipulado em contrato, são obrigados a 
retornar aos seus países. 

 ("A Gazeta", 03.12.1940) 
 
Além do apresentado, esse departamento tinha ainda 
como funções  
a) centralizar a censura e popularizar a imagem do 
presidente Vargas.    
b) controlar a ação dos sindicatos e estabelecer metas 
para a educação básica.    
c) definir programas de assistência social e organizar a 
Juventude Brasileira.    
d) gerir o imposto sindical e garantir a autonomia e a 
liberdade dos sindicatos.    
e) reprimir os opositores do regime ditatorial e 
assessorar os interventores estaduais.    
   
 
25. (Ueg 2006)   

 
A Copa do Mundo de Futebol, para o Brasil, tem 
significados que transcendem o aspecto esportivo, uma 
vez que é um dos principais símbolos da identidade 
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nacional. Por isso, a apropriação política deste evento 
pelos sucessivos governos é bastante frequente. Em 
relação à conquista do tricampeonato mundial de 
futebol em 1970, é CORRETO afirmar:  
a) Foi utilizada como propaganda ideológica pelo regime 
militar, reforçada com slogans ufanistas, tais como 
"Ninguém segura este país" e "Brasil, ame-o ou deixe-o".    
b) Transformou a mentalidade brasileira em relação aos 
problemas raciais, pois mostrou o valor dos atletas 
negros, estimulando políticas públicas de inclusão social.    
c) Foi utilizada pelo regime militar como um meio de 
desviar as atenções para a forte estagnação econômica 
ocorrida no Brasil nesse período.    
d) Estimulou os movimentos populares a contestarem o 
regime militar, através das constantes declarações dos 
jogadores da Seleção à imprensa internacional, 
denunciando as arbitrariedades do regime.    
   
 
26. (Ufpr 2006)  Ora entendidos como bandidos, ora 
como verdadeiros heróis, no início do século XX, homens 
e mulheres das classes populares impunham suas leis e 
afrontavam o poder no Nordeste brasileiro, sendo 
destacados na história, na literatura e no cinema. Ainda 
hoje são forte referência no cancioneiro popular. Sobre 
esse movimento popular e seus integrantes, é correto 
afirmar:  
a) Defendiam o movimento integralista, cujo objetivo era 
o povoamento efetivo dos sertões.    
b) Eram chamados de cangaceiros, e seu movimento 
caracterizava-se como uma forma de banditismo social.    
c) Seus membros realizavam protestos contra a 
mecanização da agricultura e a monocultura.    
d) Seguiam um líder messiânico que defendia o retorno 
da Monarquia e o comunismo agrário.    
e) Tratava-se de um movimento separatista que recusava 
a hegemonia da região Sul. 
 
 
Gabarito:   
Resposta da questão 1: [A] 
Como a autora enfatiza, PTB e Queremismo eram formações 
diferentes, mas bebiam de uma mesma fonte: os benefícios da 
legislação trabalhista criada por Vargas (CLT-1942). Tanto o 
partido quanto o movimento defendiam o presidente a partir 
dessa premissa.   
 
Resposta da questão 2: [A] 
A Inconfidência Mineira estava programada para eclodir no dia 
da cobrança da derrama em Vila Rica. Mas essa eclosão nunca 
aconteceu porque o Movimento foi delatado por um traidor – 
Joaquim Silvério dos Reis – e, por isso, foi massacrado pela 
Coroa Portuguesa. A delação demonstra que o Movimento era, 
no mínimo, não uniforme.   
 
Resposta da questão 3: [E] 
Somente a alternativa [E] está correta. Embora o governo 
Vargas, 1930-1945, estava associado ao autoritarismo e 
centralismo, a ideia de paternalismo e corporativismo estão 

vinculadas ao texto quando, por exemplo, menciona a criação 
da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT.   
 
Resposta da questão 4: [D] 
Como o texto descreve, a formação dos times de futebol nas 
fábricas brasileiras proporcionou uma maior reunião dos 
operários, o que acabou por criar um caminho para a busca por 
melhorias trabalhistas no país.   
 
Resposta da questão 5: [B] 
O texto deixa claro que dois símbolos foram adotados ao longo 
do século XIX como representativos da identidade nacional 
brasileira: o INDÍGENA e a NATUREZA. Assim, elementos 
simbólicos locais foram usados para forjar a ideia de nação ao 
longo do Segundo Reinado.   
 
Resposta da questão 6: [E] 
A questão faz menção ao “Queremismo”, ocorrido em maio de 
1945, quando muitas pessoas defendiam a permanência de 
Vargas no governo. Vargas observava com cuidado o fim da 
Segunda Guerra Mundial e entendia que a derrota das 
ditaduras políticas na Europa iria influenciar diretamente no 
Brasil. Desta forma, o experiente presidente começou a abrir o 
regime político permitindo a criação de partidos políticos. Os 
políticos oponentes de Vargas criaram a UDN, estes entendiam 
que Getúlio tinha pretensões continuístas.   
 
Resposta da questão 7: [B] 
Somente a proposição [B] está correta. A questão aponta para 
a importância da memória no imaginário social. No momento 
em que a República Brasileira foi proclamada em 15 de 
novembro de 1889 havia uma necessidade de criar símbolos 
nacionais, a jovem República necessitava de rostos, imagens 
que pudessem de alguma forma integrar o Brasil. Tiradentes foi 
construído como herói nacional com um rosto semelhante a 
Jesus Cristo. A mitificação é uma ferramenta da elite política 
para reforçar sua posição. O resgate de Tiradentes pelos 
republicanos visava contrastar o passado opressor (Império) 
com o presente (República) associado à ideia de liberdade.   
 
Resposta da questão 8: [A] 
O trabalhismo, proposto por Vargas, previa a formação de uma 
massa trabalhista produtiva e ordeira, que contribuísse para o 
avanço do país e não questionasse as atitudes do governo, em 
troca de benefícios reais, como a CLT.   
 
Resposta da questão 9: [C] 
Ao retratar parte da Guerra do Paraguai, o pintor adotou um 
traço dramático e heroico, exaltando a participação brasileira 
como um feito. Esse tom era um pedido e um desejo de d. 
Pedro II, preocupado com a formação de uma memória 
nacional.   
 
Resposta da questão 10: [E] 
Somente a proposição [E] está correta. A questão remete a 
relação entre futebol e política ou o uso político deste esporte. 
Desde a década de 1930, já havia negros na seleção brasileira 
como o lendário Leônidas da Silva. O uso político do futebol 
permanece, apesar da redemocratização do Brasil em 1985. No 
período do Estado Novo, 1937-1945, Vargas implantou uma 
ditadura política, colocou o Brasil na guerra contra o Eixo (Itália, 
Alemanha e Japão), perseguiu imigrantes e proibiu times 
brasileiros com nomes importados como o Palestra Itália que 
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se tornou o Palmeiras. Já é bastante famoso o uso político que 
o governo militar brasileiro, presidente Médici, fez da copa de 
1970 realizada no México. Foi uma propaganda política para os 
militares.   
 
Resposta da questão 11: [A] 
A situação claramente faz referência a Ditadura Militar (em 
especial ao presidente Garrastazu Médici). E a Ditadura 
configura uma herança autoritária brasileira.   
 
Resposta da questão 12: [A] 
A história das revoluções da humanidade mostra que, quase 
sempre, a Historiografia e as sociedades valorizam 
sobremaneira a figura de um herói central, aquele responsável 
pela condução à evolução. Na Proclamação da República 
brasileira não foi diferente: Marechal Deodoro representava 
muito mais a figura de herói do que Constant frente a 
população brasileira. Daí a escolha por ele para conduzir a 
República no Brasil.   
 
Resposta da questão 13: [E] 
Somente a proposição [E] está correta. A música remete a copa 
de 70 no México. O Brasil vivia o auge da ditadura militar, o 
governo do presidente Médici, período conhecido como “Anos 
de Chumbo”. O governo incentivava a criação de músicas 
ufanistas que enalteciam o país com duplas como Dom e Ravel 
e músicas como “Eu te amo meu Brasil”. Médici procurou 
desenvolver a ideia de unidade nacional em torno do futebol e 
fazer uso político da copa. A vitória do Brasil naquele torneio 
diante da Itália tornou-se uma propagando publicitária para o 
governo militar. “Este é o país do futuro” e “ninguém segura a 
juventude do Brasil”. As demais alternativas estão incorretas.   
 
Resposta da questão 14: [B] 
[II] Falsa. Em momento nenhum o texto de José Murilo de 
Carvalho trata o óleo de Henrique Bernadelli como uma versão 
oficial e sagrada da proclamação.   
 
Resposta da questão 15: [D] 
Sediar o Campeonato Mundial de Futebol em 1950 exigiu do 
Brasil algumas inovações tecnológicas – como a construção do 
estádio Mário Filho, o Maracanã, e a fundação da primeira rede 
de televisão do país, a TV TUPI –, mas também favoreceu a 
entrada de incentivos internacionais no país – como a entrada 
de multinacionais e o incremento da industrialização.   
 
Resposta da questão 16: [D]  
O quadro “Independência ou morte”, também conhecido como 
“o grito do Ipiranga”, foi produzido pelo pintor brasileiro Pedro 
Américo, em Florença, encomendado por D. Pedro II e 
concluído em 1888. O imperador sempre foi visto como grande 
incentivador da cultura e das artes e neste momento investia 
na Construção do Museu do Ipiranga, hoje denominado Museu 
Paulista. É um quadro simbólico, que exalta um determinado 
evento, a proclamação da Independência, destacando a figura 
do realizador no centro da tela.   
 
Resposta da questão 17: [B]  
O aluno terá que relacionar o mito construído em torno da 
figura de Tancredo Neves e o mito em torno de Tiradentes. A 
Proclamação da República no Brasil foi um processo sem um 
líder representativo e reconhecido nacionalmente; portanto, a 
figura de Tiradentes, que era conhecida e possuía apelo 

popular, foi utilizada para marcar esse processo. A morte do 
presidente Tancredo Neves foi associada à figura do 
inconfidente mineiro para representar o novo modelo político 
que se instalava no Brasil, a democracia. Mesmo não sendo 
eleito pelo voto direto, era o fim dos governos militares e o 
início da Nova República. Mais que mera coincidência histórica, 
a morte no dia 21 de abril conclamava o povo brasileiro a apoiar 
o processo de democratização que se iniciava.   
 
Resposta da questão 18: [A] 
O governo Médici é considerado como o mais autoritário e 
repressor do período da ditadura militar. Ao mesmo tempo em 
que promoveu perseguições, execuções e censura, utilizou a 
propaganda para promover o ufanismo nacionalista na 
população e usou as conquistas esportivas para esse intento, 
destacando-se a conquista do tricampeonato de futebol no 
México.   
 
Resposta da questão 19: [A]  
A análise da pintura permite perceber a idealização da relação 
entre nativo e jesuíta, tida, neste caso, como harmoniosa e 
consensual, na qual o religioso ignora qualquer rivalidade que 
possa existir para lamentar a perda de uma vida de um inocente 
que para eles também poderia ser convertido em um membro 
da sociedade cristã. É preciso lembrar que José de Anchieta 
permaneceu como refém dos Tamoios durante o conflito – o 
Padre Anchieta foi um dos interlocutores do conflito no sentido 
de resolvê-lo, pois falava a língua dos nativos.   
 
Resposta da questão 20: [C] 
O texto reflete a preocupação comunista com a relação entre o 
jovem operário e o futebol. Destaca a necessidade de criação 
de clubes proletários para que os jovens não sejam levados a 
jogar nos times burgueses. Destaca ainda a necessidade de criar 
uma consciência de classe, ao contrário do que ocorre com o 
esporte do ponto de vista burguês, ligado a um determinado 
clube, negado a condição de classe.   
 
Resposta da questão 21: [B] 
Pedro Américo foi pintor e poeta do estilo romântico brasileiro 
no século XIX e produziu importantes pinturas a serviço do 
governo imperial destacando-se a obra Independência ou 
Morte, produzida entre 1886 e 1888 a pedido do governo 
paulista da época que desejava uma tela comemorativa da 
Proclamação da Independência.  
Ao representar o Grito do Ipiranga como um gesto heroico de 
Dom Pedro I, a obra remete à fundação heroica da monarquia 
brasileira que perdurou de 1822 a 1889.   
 
Resposta da questão 22: [C] 
É muito comum que aqueles que chegam ao poder busquem a 
figura de um herói, que de alguma forma simbolize o novo 
poder e possa congregar a maior parte da sociedade. Nesse 
sentido percebemos a escolha de Tiradentes como herói 
republicano. Um herói que não pegou em armas – 
diferentemente de Frei Caneca e Bento Gonçalves – e que pode 
ser associado a uma maior dimensão e não apenas a uma 
região.   
 
Resposta da questão 23: [E]   
Resposta da questão 24: [A]   
Resposta da questão 25: [A]   
Resposta da questão 26: [B]   
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