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01. A vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808 favoreceu o processo de independência do Brasil e não retardou o processo. Em
1822 quando ocorreu a independência do Brasil, a elite não rejeitou o modelo econômico agrário-exportador ancorado no latifúndio
escravista. De fato as ideias iluministas influenciaram a crise do sistema colonial bem como o processo de independência. A expansão
napoleônica contribuiu para o processo de independência da América Latina e as tropas francesas invadiram os países ibéricos.
Resposta: A
02. Na Europa já havia os regimes totalitários, e Vargas se apropriou do famoso Plano Cohen – uma farsa montada para colocar a sociedade
brasileira contra os comunistas – para anular as eleições presidenciais de 1937. E, pelo rádio, afirmou ao povo brasileiro a necessidade
de um regime forte para impedir o avanço comunismo no Brasil. Assim, governou de maneira centralizadora entre 1937-1945, período
conhecido como Estado Novo.
Resposta: D
03. Segundo o texto, aqueles que chegaram ao poder em 1930 valorizavam a República, porém criticavam suas características políticas e
isso pode ser entendido na medida em que o novo grupo que chegou ao poder, o fez exatamente eliminando o grupo que proclamou
a República e instituiu um modelo baseado no coronelismo e no voto de cabresto.
Resposta: D
04. O discurso dos militares contido no documento apresentado é claramente anticomunista e representa o apoio do exército à articulação
golpista liderada por Getúlio Vargas, que instituiu a ditadura do Estado Novo no Brasil. Desde 1934, com a organização da ANL,
passando pela tentativa comunista de 1935, o discurso anticomunista tornara-se o principal elemento de propaganda dos setores mais
conservadores, refletindo, em parte, a situação de polarização existente na Europa, que culminou com a ascensão de grupos fascistas
ao poder em diversos países.
Resposta: D
05. Os Atos Institucionais durante o regime militar (1964 – 1985) foram instrumentos políticos que legitimavam as ações autoritárias do
governo. No caso do AI-5, o mais conhecido e repressor, fortalecia ainda mais o executivo em detrimentos das outras esferas de poder,
suspendendo garantias e direitos individuais, endurecendo ainda mais o regime.
Resposta: D
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