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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

01. No Brasil, durante a chamada Primeira República (1889 a 1930), também conhecida como República Velha, o domínio das oligarquias
tradicionais foi, sobretudo, facilitado pelas regras eleitorais, especialmente após a promulgação da Constituição de 1891 que estabeleceu,
entre outras medidas, o voto aberto, que facilitava a coação e manipulação das eleições mediante a compra de votos. Nesse sentido,
convém lembrar que não havia nesse momento uma instituição que zelasse pela idoneidade do processo eleitoral, já que a Comissão
Verificadora de Poderes, encarregada de diplomar os candidatos eleitos e conhecida por “degola”, atuava constantemente promovendo
fraudes favorecendo os interesses dos grupos politicamente hegemônicos. Mesmo com a atuação de grupos que exigiam a moralização
da política, como era o caso do Movimento Tenentista, somente após a Revolução de 1930, que permitiu a ascensão de Vargas ao
poder e especialmente após a Revolução Constitucionalista em São Paulo em 1932, é que foram adotadas algumas medidas que, de
maneira geral, contribuíram para mudar processo político eleitoral no qual houve a introdução do voto secreto e extensivo às mulheres,
e a criação da Justiça Eleitoral, que teria como missão combater as fraudes eleitorais garantindo a lisura das práticas eleitorais.
Resposta: B
02. A Legislação Trabalhista, nas décadas de 30 e 40, cujo maior referencial é a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), promulgada em
1943, é resultado da orientação populista presente no Brasil desde a ascensão de Vargas, em 1930. Essa Legislação, embora atendesse
de certa forma aos interesses da classe trabalhadora urbana, também tinha o objetivo de tutelá-la, evitando sua ação autônoma,
garantindo, assim, o controle do Estado sobre as atividades políticas e sociais do operariado.
Resposta: D
03. Após a ascensão de Vargas no processo conhecido historicamente como Revolução de 1930, observou-se um movimento em
São Paulo que representava o descontentamento local de segmentos ante às práticas políticas centralizadoras como a indicação de um
interventor militar e nordestino para o estado. O cartaz traz em destaque o bandeirante, elemento identificado com as raízes históricas
do regionalismo paulista e que propõe resgatar no imaginário popular o heroísmo atribuído a este personagem, que ambiciona impedir
a concretização do caráter ditatorial do governo.
Resposta: D
04. A charge publicada em 1934 faz referência a uma importante conquista política das mulheres na década de 1930: a participação
política. A Constituição de 1934 foi a primeira constituição brasileira a estabelecer o voto secreto e o direito de voto às mulheres.
05. A imagem na questão remete à simbologia do movimento integralista no Brasil com destaque para o sigma , letra grega que em notação
matemática representa somatório, ideologicamente isso evidenciava a negação da luta de classes e apregoava-se o corporativismo.
Fundada por Salgado, a AIB adotou vários elementos da doutrina fascista europeia como o antiliberalismo, o ultranacionalismo e
militarismo se propondo a combater veementemente a ideologia comunista, pois essa se distanciava do que preceituava sua lógica
moral de preservação de valores expressos, por exemplo, no lema Deus, Pátria e Família.
Resposta: A
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