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01. A questão do voto é um dos aspectos mais importantes discutidos em todo o período da história do Brasil, sendo o seu direito
considerado um elemento indispensável ao exercício pleno da cidadania, porém, em vários momentos, o direito de voo foi limitado,
como na Constituição de 1824, que exigia o critério censitário, ou em 1891, quando, via de regra, a mulher era impedida de votar.
Dessa forma, a luta pelo voto tornou-se bandeira de luta que se manifestou, por exemplo, nos anos 1930, com a conquista do voto
feminino. Mas, de acordo com o gráfico apresentado, o grande crescimento do eleitorado se insere no contexto da redemocratização,
com a promulgação da Constituição, no ano 1988, em que o voto foi substancialmente ampliado com a permissão do voto aos
analfabetos e aos jovens maiores de 16 anos, mesmo que em caráter facultativo.
Resposta: E
02. A questão aborda o polêmico período a que os historiadores convencionaram chamar de Regime Militar, que durou 21 anos (1964 a
1985). Com Castelo Branco tivemos uma legitimação do regime com os chamados Atos Institucionais como o de N° 2, que determinava
além do reforço ao poder executivo, o fechamento dos partidos que resultou no estabelecimento do bipartidarismo (Arena e MDB) numa
tentativa de mascarar o autoritarismo sob o pretexto de permitir a existência de uma oposição. Em termos econômicos observamos
uma tendência de associar as bases de nossa economia ao capital estrangeiro com destaque para os EUA. O auge desse modelo que
começa no governo Costa e Silva, ocorre no governo Médici, com o chamado “Milagre Brasileiro” que possibilitou altos índices de
crescimento do PIB. Porém, os grandes empréstimos provocaram uma elevação substancial de nossa dívida externa trazendo ainda
um elevado custo social devido ao arrocho salarial que provocou forte concentração de renda além do avanço da inflação. Mesmo
com toda a pressão popular como se evidencia em movimentos como as “Diretas Já”, em favor do retorno das eleições diretas para
presidente, ocorrido no final do governo do Gal. Figueiredo, a primeira eleição direta para presidente só se realizará em 1989, legitimada
pela nova Constituição promulgada em 1988.
Resposta: C
03. A vítima de tortura passa, na maioria das vezes, por tragédia única e pessoal, no sentido de contar com a dor e traumas de uma
violência ímpar e ser testemunha sozinha de sua própria desgraça, e do desalento de ter que provar que fora realmente vítima do
seu algoz aos olhares de operadores de direito que primam, tradicionalmente, pela versão do agressor. As circunstâncias peculiares
dos cometimentos das violências da tortura, locais de consumação e condições das vítimas, fazem questionar sobre a fragilidade do
sistema de justiça, muitas vezes verdadeiros escudos protetivos dos agressores.
Resposta: B
04. No capitalismo, a compatibilização do progresso econômico com o bem-estar social está fortemente relacionado à capacidade que
os movimentos sociais tinham de pressionar o governo e as classes dominantes no atendimento das demandas sociais. Esses fatos
fortalecem a Democracia.
Resposta: C
05. O Projeto Constitucional de 1891 estabeleceu o modelo republicano, representativo, federalista e presidencialista. Estruturado na
divisão em três poderes, transformou ainda as antigas províncias em estados e separou a Igreja do Estado. A grande decepção ficou
por conta do direito à cidadania pelo voto, que era permitido apenas aos homens, maiores de 21 anos e que fossem alfabetizados,
excluindo da vida política mulheres, padres, soldados, mendigos e analfabetos.
Resposta: B
06. Quando se fala na construção da cidadania no Estado Democrático de Direito na Idade Moderna logo pensamos nas chamadas
Revoluções Burguesas (Revoluções Inglesas, Industrial, Independência das 13 Colônias e Revolução Francesa), no entanto, cabe sobre
estes eventos um olhar crítico na medida que a burguesia buscava igualdade civil-jurídica e não necessariamente igualdade social.
O voto, signo mais visível da cidadania, era por vezes limitado ou pelo caráter censitário ou por ser restrito apenas aos homens.
Mesmo nas 13 Colônias, a questão do fim da escravidão, tema tão importante para os valores democráticos, não resultou em abolição
imediata da escravidão. No Brasil, a questão do voto feminino, proibido pelo texto constitucional de 1891, remonta ao final da República
Velha, tendo o RN assumido uma postura de vanguarda. Em termos nacionais a mulher assegurou o direito ao voto com a Lei Eleitoral
de 1932 sendo ratificada pela Constituição de 1934.
Resposta: E
07. O texto expõe a análise de Caio Prado Jr. sobre a formação da estrutura econômico-política do Brasil como o resultado da superação
da herança colonial portuguesa, cujas forças se integravam na exploração da economia interna sem desenvolvimento socializante;
em contraposição à visão de Celso Furtado que defende a constituição de poderes internos de expansão econômica. Embora as suas
considerações sejam opostas, ambos apontam o futuro como o tempo e esperança de realização desses fenômenos constituintes do
desiderato econômico brasileiro.
Resposta: B
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08. Ao longo do texto, que analisa a política externa do Brasil, torna-se perceptível a constante referência a termos como: “Conceitos e
teoria própria” (século XIX); “Autonomia decisória” (século XX); “De Vargas aos militares, como ator responsável”, que comprova
que o Brasil historicamente desde o século XIX, ainda na fase do Império e por todo o século XX, no período republicano, mesmo
enfrentando situações delicadas, encontrou meios de afirmar seus interesses, dentro do que o autor estabeleceu como pragmatismo
responsável.
Resposta: E
09. A origem do fenômeno conhecido como coronelismo remonta ao período do império na fase das regências quando da criação da Guarda
Nacional. O poder dos coronéis está relacionado à grande propriedade que lhe permite uma série de ações no intuito de controlar a
ação política, em especial a do voto. Durante a primeira república a atuação dos coronéis era imprescindível para a manutenção das
oligarquias no poder. A atuação dos coronéis era por certo facilitada modelo eleitoral em vigor desde 1891, que estabeleceu o voto
aberto e não estabeleceu uma justiça eleitoral para combater as fraudes comprometendo seriamente os princípios de uma verdadeira
democracia. Dessa forma, por meio do clientelismo (troca de favores), do apadrinhamento ou mesmo pela coação física e moral,
os coronéis tinham o controle de uma grande parcela dos votos da população, em especial, a mais humilde. Nesse contexto o
coronelismo era ferramenta indispensável ao funcionamento do modelo oligárquico que garantia a perpetuação desses grupos nas
esferas municipal, estadual e até federal. Mesmo após a revolução de 1930 estendendo o período até nossos dias podemos ainda
comprovar formas de manipulação políticas que se enquadram no perfil do coronelismo, tal qual existia na chamada república velha.
Resposta: D
10. Nos momentos finais do período ditatorial do Estado Novo, Vargas autoriza o funcionamento dos partidos políticos como parte do
compromisso assumido por ele de redemocratizar o país. Neste contexto surgem o PTB, de perfil populista e trabalhista e fortemente
identificado com Vargas, bem como o PSD de base mais oligárquica e burocrática, com um perfil mais conservador que procurava se
adequar às situações para se beneficiar das vantagens de ser governo. Nesse sentido, com certa frequência, o PSD esteve associado
ao PTB nos anos que se seguiram à deposição de Vargas até as vésperas do golpe de 1964, como se observa na aliança que garantiu
a vitória Dutra, do próprio Vargas em seu retorno e finalmente de J.K. e Jango nas eleições de 1955. A grande força de oposição ao
projeto de poder varguista responde pelo nome de UDN, que aglutinava elementos da alta burguesia que defendiam uma associação
ao capital estrangeiro nos moldes do capitalismo liberal, que permitisse uma internacionalização da economia. Destaque-se que a
UDN por vezes assumiu posturas golpistas, como se observa no período da grave crise, em meados dos anos 1950, que terminou
com o suicídio de Vargas em 1954. Por fim, Vargas ainda permitiu a legalização do PCB como parte de sua estratégia de destacar o
seu compromisso com a redemocratização. De fato o PCB teve vida legal efêmera, chegando a eleger alguns poucos representantes
para o legislativo nesse período, já que em 1947, diante da política externa do governo Dutra, em associação aos EUA no contexto
da Guerra Fria, o partido acabou fechado e seus representantes tiveram seus mandatos cassados.
A Arena e o MDB foram partidos criados na fase inicial do regime militar em 1966 por determinação do AI-2 que estabeleceu para o
período um bipartidarismo que favorecia ao interesse de mascarar o autoritarismo, na medida que para a opinião pública, o governo
mantinha uma postura supostamente democrática, ao permitir a atuação da oposição (MDB).
Resposta: A
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