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Questão 31 
Leia o excerto abaixo. 
“O edifício político inicial do Brasil independente adaptou-se ao terreno moldado por uma 
sociedade agrária, em geral confinada a uma estreita faixa costeira de cidades portuárias e 
áreas adjacentes, ao passo que o vasto interior permanecia pouco conhecido ou habitado. Era 
uma sociedade dividida entre senhores e escravos, fazendas e portos, uma sociedade 
caracterizada por dois estratos. Um, muito poderoso e rico, composto por fazendeiros e 
comerciantes brancos; o outro, muito numeroso, formado por negros e mulatos, tanto 
escravos como libertos, e seus descendentes: trabalhadores rurais, empregados domésticos, 
artesãos, braçais da lavoura, trabalhadores urbanos, meeiros empobrecidos e pequenos 
sitiantes. Esses estratos constituíam as duas principais forças sociais, que pressionavam uma 
estreita camada, sobretudo urbana, de setores médios: profissionais liberais, burocratas 
subalternos, empregados dos escritórios e pequenos lojistas.” 

NEEDELL, Jeffrey D. Belle Époque Tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p.19-20. 

 
O excerto narra aspectos importantes relativos a um determinado período da História do 
Brasil. A partir da interpretação deste excerto e da identificação do período histórico ao qual 
ele se refere, analise as proposições, assinalando (V) para verdadeira ou (F) para falsa. 
 
( ) Enfatiza a ocupação e a importância política e econômica do litoral em detrimento do 
interior, como uma das marcas do Brasil no período após a Independência.  
( ) Faz referência às principais características que marcaram o período republicano, 
especialmente a Primeira República. (FALSA. O texto indica o período subseqüente a 
independência ou seja a formação do império, ao citar a escravidão também evidencia que 
não poderia se referir a um período republicano) 
( ) Destaca três camadas sociais que marcaram as relações sociais e as de poder da História do 
Brasil ao longo do século XIX, sendo duas delas as principais em detrimento de uma estreita 
camada urbana. 
( ) Faz referência às principais características que marcaram a História do Brasil no século XIX, 
especialmente o período conhecido como Brasil Império. 
( ) No período caracterizado pelo excerto, século XIX, a sociedade brasileira era basicamente 
agrária; tal estrutura possibilitava a existência apenas de trabalhadores escravos e 
trabalhadores libertos restritos ao meio rural. (FALSA.  O período não é caracterizado apenas 
por trabalhadores escravos ou libertos restritos ao meio rural, visto que o processo de 
urbanização já era um fato no território) 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo: 
 
a. ( ) V – F – V – F – F 
b. ( ) V – F – V – V – F 
c. ( ) V – V – F – F – V 
d. ( ) F – V – V – V – F 
e. ( ) F – F – V – F – V 
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(O texto introdutório traz todas as dicas necessárias para a períodização do período, o Brasil 
Independente em 1822, portanto no século XIX, é caracterizado justamente pelo império que 
perdura até 1889. Essencialmente rural e litoralizado, desde o século XVIII com a descoberta 
do ouro o país passou a experimentar a interiorização do território, ainda que de maneira 
tímida bem como o surgimento de uma pequena classe média urbana.) 
 

Questão 32 
Nas décadas de 60 e 70, as ditaduras militares foram quase que a regra na América 
Latina, marcando sua história indelevelmente. Somente a partir dos anos 80, depois de 
anos de governos autoritários, a maioria dos países latino-americanos passaria pelo 
processo de redemocratização. 
 
Sobre o contexto histórico abordado, assinale a alternativa incorreta. 
 
a. ( ) Na Venezuela, a Revolução Bolivariana colocou os militares no poder, com Hugo 
Chavez. Líder da Revolução, ele assumiu a presidência no país na década de 70, cargo 
que ocupa até os dias atuais. 
b. ( ) Pode-se afirmar que no Brasil o fim da Ditadura Militar foi assinalado pelas eleições 
de 1985 que, embora indiretas, elegeram, depois de mais de duas décadas, o primeiro 
candidato civil, Tancredo Neves, como presidente do Brasil. 
c. ( ) Ainda que o campo político tenha apresentado avanços importantes no que se refere 
à democracia, no plano econômico os países latino-americanos foram marcados pela 
desestabilização; a recessão dos anos 80 fez com que o período ficasse marcado como a 
década “perdida”. 
d. ( ) No período abordado, a América Central seria palco de uma série de movimentos 
guerrilheiros que se fortaleceram lutando contra os regimes. Um dos mais importantes foi o 
sandinista, que emergiu na Nicarágua e influenciou outros movimentos na região. 
e. ( ) A passagem de militares pelo poder no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e em outros 
países latino-americanos seria atravessada pela supressão de direitos civis, perseguições, 
torturas, desaparecimentos, assassinatos de opositores, etc., legando às gerações futuras 
memórias de um tempo de dor. 
 
(O termo Revolução Bolivariana foi criado pelo próprio presidente Chaves para se referir 
ao conjunto de mudanças sociais, econômicas e políticas implementadas pelo seu governo 
na Venezuela. Apesar de militar de carreira e de ter tentado chegar ao poder através de 
um golpe em 1992, Hugo Chaves foi democraticamente eleito em 1998. Alterando a 
constituição por plebiscito garantiu o direito de candidatar-se indefinidamente o que vem 
garantindo sua permanência no poder através do voto) 
 

Questão 33 
O período que vai da metade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial foi marcado por 
profundas transformações históricas. Sobre esse período e as transformações históricas 
ocorridas, assinale a alternativa incorreta. 
 
a. ( ) A expansão do capitalismo pelo mundo, a partir da segunda metade do século XIX, 
implicou expansão territorial e nova ocupação colonial, também conhecida como 
imperialismo. Os países industrializados redividiram politica, geografica e economicamente 
os continentes asiático, africano e americano. 
(CORRETÍSSIMA! NESSE SENTIDO VALE LEMBRAR DE DO IMPERIALISMO, QUE 
PODE SER MILITAR, ECONÔMICO, CULTURAL OU POLÍTICO, E O 
NEOCOLONIALISMO. AMBOS OS PROCESSOS ABREM CAMINHO PARA UMA 
DISPUTA ENTRE AS POTÊNCIAS EUROPÉIAS, TENSÃO QUE AS CONDUZIRIA Á 
GUERRA EM 1914) 
 



b. ( ) Nesse período o antigo trio baseado em ferro, carvão e máquinas a vapor (que 
marcou a Revolução Industrial) foi substituído por outro, composto de aço (e outros metais 
leves), eletricidade e petróleo (e outros produtos químicos). 
(CORRETÍSSIMO! LEMBREMOS QUE NA PRIMEIRA FASE DA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL (SÉC. XVIII) REINAVAM O FERRO, O CARVÃO E O VAPOR, ENQUANTO 
QUE NA SEGUNDA FASE (SÉC. XIX) FOI O IMPÉRIO DA ELETRICIDADE E DO 
PETRÓLEO) 
 
c. ( ) As duas últimas décadas do século XIX apresentaram transformações importantes, 
como o desenvolvimento de novas fontes de energia baseadas na eletricidade e no 
petróleo, permitindo que novas indústrias fossem formadas, principalmente, na área da 
metalurgia e da siderurgia. 
(CORRETO! É O MOMENTO DE SURGIMENTO DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA E 
SIDERÚRGICA) 
 
d. ( ) Nesse período, as potências industriais da época, como China, Rússia e 
Estados Unidos iniciaram um novo ciclo de expansão do capitalismo, também 
conhecido como imperialismo. Essas potências repartiram politica, geografica e 
economicamente os continentes asiático,africano e americano. 
(INCORRETA! NO CASO DOS EUA, PODEMOS CONSIDERÁ-LO DENTRO DA 
SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E DO IMPERIALISMO E NEO-COLONIALISMO 
ASSIM COMO, COM REVERVAS, A RÚSSIA CZARISTA, PORÉM A CHINA ERA UMA 
NAÇÃO BASTANTE POBRE E QUE, AO CONTRÁRIO DO QUE DIZ A QUESTÃO, NÃO 
FOI UMA POTÊNCIA DO IMPERIALISMO MAS, ANTES, VÍTIMA DELE). 
 
e. ( ) Foi nesse período que a ideia de modernidade associada à de progresso e civilização 
se disseminou, especialmente nos centros urbanos. Nesse período criou-se a ilusão de 
que a humanidade vivia em um contínuo avanço técnico-científico. 
(CORRETO! É A ESSÊNCIA DA CHAMADA BELLE EPOQUE, ALIÁS, UM DOS TEMAS 
CENTRAIS DESTA QUESTÃO DA UDESC). 
 
 

Questão 34 
Leia o trecho abaixo. 
“De um lado do rio índios completamente abrasileirados, com motocicletas, shorts Adidas 
e sandálias Havaianas. Do outro, indígenas que ainda falam as suas línguas originais e 
não chamam ninguém de „cara‟. Os dois grupos estão muito próximos: os rios Tacatu e o 
seu afluente Irengue são atravessáveis a pé, especialmente nas épocas mais secas do 
ano, e fazem a divisa entre o Brasil e a Guiana. Entender como uma mera fronteira 
conseguiu criar contrastes tão extremos entre etnias (como os macuxi) é um dos objetivos 
de pesquisadores da Universidade de Stanford [...]. Quando ficam doentes, os índios da 
Guiana costumam vir ao Brasil para se tratar. „Quando eles descobrem que os índios de 
Roraima falam português, ficam chocados‟, diz Fragoso. [...] A diferença existe porque a 
história dos dois países é completamente diferente. Enquanto no Brasil prevaleceu o 
„ocupar para não entregar‟, lema que pautou a política dos militares para a Amazônia, na 
Guiana isso nunca foi prioridade. Cerca de 90% dos 700 mil habitantes do país vivem no 
litoral, longe desses índios da fronteira.” 

Antropólogo tenta entender como índio fica “abrasileirado”. Visão 
estratégica sobre a Amazônia dividiu tribo ao meio no Brasil e na Guiana. 

Folha de São Paulo. Sábado, 12 de março de 2011, C9. 

As questões suscitadas na notícia acima, relacionadas a aspectos da história recente do 
Brasil, ajudam a explicar as contrastantes diferenças entre os macuxi do Brasil e os da 
Guiana. Com base nisso, assinale a afirmativa correta. 
 
a. ( ) Uma das explicações possíveis para as diferenças entre os macuxi está no 
tratamento que cada país dá aos seus indígenas. A notícia deixa claro que a etnia macuxi 
preserva sua cultura, pois o Estado da Guiana possui políticas claras de proteção aos 
indígenas, ao contrário do Brasil, que não possui nenhum tipo de proteção aos indígenas 



macuxi que vivem em território nacional. (Incorreta. Em momento algum o texto cita as 
políticas da Guiana, e também erra ao afirmar que o Brasil não possui uma legislação de 
defesa dos Índios, o que é previsto na constituição federal, em legislação especifica e 
garantido através da atuação da FUNAI) 
b. ( ) A notícia aponta que uma das explicações possíveis sobre as diferenças entre os 
macuxi está no isolamento entre uma parte da tribo que ficou no Brasil e outra parte que 
ficou na Guiana. Isolados em função da enorme distância e das dificuldades de 
comunicação, cada grupo desenvolveu sua própria cultura, uma brasileira e outra 
guianense. (Incorreta. O texto afirma que os grupos são próximos e não estão isolados um 
do outro, alem disso destaque que o grupo fixado no Brasil desenvolveu uma cultura 
diferenciada da cultura tradicional indígena enquanto o grupo residente na Guiana 
conservou suas características culturais e não adotou a cultura guianense) 
c. ( ) Fica claro na notícia que a diferença entre os dois grupos é o grau de civilidade, de 
progresso de cada grupo. Os macuxi do Brasil são mais civilizados, pois usam roupas, 
sapatos e falam a língua portuguesa, ao contrário dos macuxi da Guiana, mais primitivos, 
pois andam nus e falam sua própria língua. (Incorreto. Inicialmente por não serem estas as 
características diferenciais apontadas no texto. A classificação “primitivos” e “civilizados” 
não são as mais adequada aos estudos relacionados as ciências sociais) 
d. ( ) Uma das explicações possíveis das diferenças entre os dois grupos de macuxi refere-
se à política que marcou o governo brasileiro nas décadas de 60 e 70: a colonização da 
Amazônia brasileira. Essa política era defendida como segurança nacional, e a ocupação 
da floresta Amazônica acabou impondo transformações importantes às populações nativas 
da região. A Guiana, ao contrário, não empreendeu tal política de ocupação da floresta, 
tanto que 90% da população vive no litoral. 
e. ( ) O povo de cada país é a chave que explica as diferenças entre os macuxi. A herança 
portuguesa legou ao Brasil um povo bem humorado, com grande facilidade de se 
comunicar, de interagir e miscigenar, entre outros. A ocupação da floresta Amazônica fez 
com que os macuxi se misturassem aos brasileiros, por isso os macuxi do Brasil são 
“abrasileirados”. Já os macuxi da Guiana não se misturaram, pois os guianenses, de 
colonização inglesa, são mais reservados, contrários à miscigenação, fato que isolou os 
macuxi. (Incorreta. O contato empreendido com os militares brasileiros devido a política de 
segurança nacional em contraste com o isolamento geográfico dos guianenses é que 
possivelmente provocou a diferença cultural entre os grupos e não os colonizadores)  
 

Questão 35 
Leia o excerto abaixo. 
“Em setembro de 1989 José Pereira Ferreira, com 17 anos, e um companheiro de 
trabalho, apelidado de „Paraná‟, tentaram escapar de pistoleiros que impediam a saída de 
trabalhadores rurais da fazenda Espírito Santo, cidade de Sapucaia, sul do Pará, Brasil. 
Na fazenda, eles e outros 60 trabalhadores haviam sido forçados a trabalhar sem 
remuneração e em condições desumanas e ilegais. Após a fuga, foram emboscados por 
funcionários da propriedade que, com tiros de fuzil, mataram ´Paraná´ e acertaram a mão 
e o rosto de José Pereira. Caído de bruços e fingindo-se de morto, ele e o corpo do 
companheiro foram enrolados em uma lona, jogados atrás de uma caminhonete e 
abandonados na rodovia PA-150, a vinte quilômetros da cena do crime. Na fazenda mais 
próxima, José Pereira pediu ajuda e foi encaminhado a um hospital. [...] José Pereira 
resolveu denunciar à Polícia Federal as condições de trabalho na fazenda Espírito Santo, 
pois muitos companheiros haviam lá permanecido. Ao voltar à fazenda, José Pereira 
encontrou os 60 trabalhadores, que foram então resgatados pela Polícia Federal, 
recebendo dinheiro para voltar para casa. Os pistoleiros haviam fugido.” 

OIT. Combatendo o trabalho escravo contemporâneo: o exemplo do 
Brasil. Escritório da OIT no Brasil. Brasília, 2010, p. 28. 

Sobre as relações entre as questões suscitadas acima e a história do Brasil, passado e 
presente, considere as proposições. 
 
I. O “caso Zé Pereira” tornou-se um marco emblemático na luta contra o “trabalho escravo” 
no Brasil, denominação utilizada para designar o trabalho forçado no contexto nacional, e 
que afeta, especialmente, os trabalhadores do meio rural. 



II. O “caso Zé Pereira” possibilita o estabelecimento de relações entre a gravidade e a 
especificidade do trabalho forçado nos dias atuais e o antigo sistema escravista brasileiro, 
em vigor até o final do Império. 
III. O “caso Zé Pereira” permite analisar as profundas desigualdades sociais que assolam o 
país tanto como uma herança do passado, quanto uma produção do presente. 
IV. Uma semelhança possível entre o trabalho forçado exposto no “caso Zé Pereira” e o 
trabalho escravo do antigo sistema escravista brasileiro é a violência como recurso 
disponível de manutenção da ordem nas fazendas. 
V. Uma diferença que precisa ser considerada entre o trabalho forçado exposto no “caso 
Zé Pereira” e o trabalho escravo ocorrido do período colonial até 1888 consiste no fato de 
que a questão étnica hoje não é mais pressuposto fundamental para a escravização, o 
pressuposto é a condição de pobreza, de expropriação de direitos individuais; note-se que 
hoje as principais denúncias recaem sobre trabalhadores rurais pobres, e não 
necessariamente negros. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a. ( ) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 
b. ( ) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras. 
c. ( ) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
d. ( ) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
e. ( ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

(Todas as alternativas são verdadeiras e chamam a atenção para um problema atualmente 
combatido pelas autoridades brasileiras, mas que infelizmente encontra pouco espaço na 
mídia nacional. O trabalho escravo é uma realidade e atinge especialmente as camadas sociais 
menos favorecidas. A deficiência na fiscalização no meio rural torna os casos mais freqüente 
nestes espaços, porem existem casos envolvendo trabalhadores urbanos, em sua maioria 
mulheres e estrangeiros em situação análoga a escravidão) 
 

Questão 36 
Mesmo que vitoriosas na Primeira Guerra Mundial, as chamadas democracias liberais não 
puderam evitar a crise generalizada diante da desorganização econômica europeia, das 
ameaças dos comunistas motivados pela revolução russa de 1917 e da insatisfação de 
alguns países, a exemplo da Alemanha, com o que foi resolvido nos acordos de paz. 
Assim, no período conhecido por entreguerras pode-se observar a emergência de 
fenômenos como o totalitarismo. 
 
Sobre o período citado e o totalitarismo, analise as proposições e assinale (V) para 
verdadeira ou (F) para falsa. 
 
( ) Nesse período o fascismo italiano e o nazismo alemão foram apoiados por grande parte 
da população desses países. 
(SIM! O FASCISMO ITALIANO E O NAZISMO ALEMÃO FORAM AMPLAMENTE 
APOIADOS PELA POPULAÇÃO DOS DOIS PAÍSES, MUITO EMBORA É PRECISO 
LEMBRAR QUE NEM TODO ITALIANO ERA FASCISTA E NEM TODO ALEMÃO, 
NAZISTA) 
 
( ) Na Itália, o Duce, Mussolini, implantou regime de exceção, dissolveu partidos políticos, 
fechou jornais e criou um Estado interventor e autoritário. 
(SIM! O UNIPARTIDARISMO E A VIOLENTA REPRESSÃO A OPOSIÇÃO É UMA DAS 
CARACTERÍSTICAS DO REGIME FASCISTA. NO FASCISMO, ALIÁS, É TOTAL A 
INTERVENÇÃO DO ESTADO, DAÍ A DENOMINAÇÃO DE ESTADO TOTALITÁRIO OU 
TOTALITARISMO) 
 
( ) Hitler, na Alemanha, teve uma ação mais discreta, evitando a propaganda e investindo 



fortemente na política de boa vizinhança, seguida pelos norte-americanos na década de 
40. 
(AO CONTRÁRIO! A PROPAGANDA NAZISTA FOI UMA CONSTANTE, 
ESPECIALMENTE COORDENADA PELO MINISTRO DE PROPAGANDA DO REICH, 
JOSEPH GOEBBELS. OUTRO PONTO É QUE NÃO HOUVE POLÍTICA DE BOA 
VIZINHANÇA, UMA VEZ QUE A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO NAZISTA ERA 
CLARAMENTE EXPANSIONISTA, ULTRANACIONALISTA E MILITARISTA) 
 
( ) Em Portugal, Salazar, na condição de chefe de governo ainda em 1932, não mediu 
esforços para evitar que o totalitarismo e a ditadura chegassem a Portugal. 
(NÃO! SALAZAR, NESSE CONTEXTO, FAZ PARTE DOS PRINCIPAIS REGIMES 
TOTALITÁRIOS EUROPEUS, A SABER: ITÁLIA (FASCISMO), ALEMANHA (NAZISMO), 
ESPANHA (FRANQUISMO) E PORTUGAL (SALAZARISMO)) 
 
( ) Semelhante ao fascismo italiano, na Espanha foram criadas corporações de trabalho e 
partido único em 1924. 
(PODEMOS ENTENDER O FASCISMO, EM SI, COMO A MATRIZ PARA O NAZISMO, 
SALAZARISMO E FRANQUISMO. ASSIM, TAMBÉM A ESPANHA ADOTOU O 
UNIPARTIDARISMO E A FORMAÇÃO DE COORPORAÇÕES DE TRABALHO) 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a. ( ) V – F – V – F – F 
b. ( ) V – F – V – V – F 
c. ( ) F – F – V – F – V 
d. ( ) F – V – F – V – V 
e. ( ) V – V – F – F – V 

 
Questão 37 
Sobre a Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos, é correto afirmar que: 
 
a. ( ) a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ainda é um exemplo dos 
desdobramentos da Segunda Guerra, e em plena atividade, como demonstrou em 
sua participação recente na Crise enfrentada pela Líbia. 
(CORRETO! A OTAN É A ALIANÇA MILITAR FORMADA PÓS SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL PELOS PAÍSES CAPITALISTAS ALIADOS AOS EUA, ESPECIALMENTE 
AQUELES AJUDADOS NO PÓS-GUERRA PELO PLANO MARSHALL. A ALIANÇA 
ATUOU NA 2ª GUERRA DO GOLFO E ATUALMENTE É RESPONSÁVEL PELOS 
BOMBARDEIOS NA LÍBIA DE MUAMMAR KHADAFI) 
 
b. ( ) o Estado Alemão saiu fortalecido da Guerra, o que em larga medida explica a riqueza 
desse país nos dias atuais. 
(AO CONTRÁRIO! A ALEMANHA SAIU DESTRUÍDA DA GUERRA, TENDO SIDO 
DIVIDIDA EM DUAS – OCIDENTAL E ORIENTAL – FATO QUE PERSISTIU ATÉ O FIM 
DA GUERRA FRIA) 
 
c. ( ) a bomba de Hiroxima, explodida no Japão, mostrou ao mundo a capacidade de esse 
país produzir armas nucleares. 
(ABSOLUTAMENTE INCORRETA. O JAPÃO FOI O ALVO DA BOMBA, NÃO AQUELE 
QUE A CONSTRUIU). 
 
d. ( ) na aliança realizada entre Inglaterra e Alemanha, os franceses foram prejudicados, o 
que justifica a complicada e tensa relação, ainda hoje, existente entre França e Inglaterra. 
(MUITO PELO CONTRÁRIO! ALEMANHA E INGLATERRA FORAM ARQUIRRIVAIS NA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. EXEMPLO FORAM OS GRANDES BOMBARDEIOS 
NAZISTAS À LONDRES – CHAMADOS DE BLITZ – E A PARTICIPAÇÃO INGLESA NA 
INVASÃO DA NORMANDIA E NA PARTILHA DA ALEMANHA PÓS-GUERRA) 



 
e. ( ) houve acordo entre Mussolini e Rossevelt, presidentes da Itália e dos Estados 
Unidos, respectivamente, o que possibilitou o fim da guerra. 
(NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL NÃO HOUVE A IDÉIA DE UM ACORDO. SE 
TRATOU DE RENDIÇÃO INCONDICIONAL, OU SEJA, SE TRATAVA DE 
EFETIVAMENTE VENCER O INIMIGO, NÃO DEIXANDO OUTRA OPÇÃO A ELE SENÃO 
A RENDIÇÃO COMPLETA. NUNCA HOUVE UM ACORDO ROOSEVELT-MUSSOLINI) 

 
 
Questão 38 
Desde o início de 2011, houve um acirramento de forças e um considerável aumento de 
protestos nos países árabes, começando pelo Magreb (Tunísia, Marrocos e Argélia), 
passando pela Península Arábica e chegando à Síria. 
 
Leia as proposições abaixo. 
 
I. Israel foi responsável pela saída do poder do ditador na Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, 
que estava há 23 anos no governo. 
(ISRAEL É UMA FORÇA FUNDAMENTAL NO ORIENTE MÉDIO, PORÉM O GOVERNO 
ISRAELENSE NÃO TEVE ENVOLVIMENTO DIRETO COM A QUEDA DA DITADURA 
TUNISIANA. VALE LEMBRAR QUE NÃO É INTERESSE DO ESTADO DE ISRAEL A 
FORMAÇÃO DE GOVERNOS ISLAMITAS NO ORIENTE MÉDIO, EXATAMENTE O QUE 
PARECE SER A TENDÊNCIA APÓS A QUEDA DOS ANTIGOS REGIMES NA REGIÃO) 
 
II. Kadafi conseguiu formar um grupo de rebeldes e, em resposta aos protestos no Mundo 
Árabe, criou a República Democrática da Líbia. 
(AO CONTRÁRIO. O GOVERNO LÍBIO DO DITADOR MUAMMAR KHADAFI TEM 
COMBATIDO COM GRANDE VIOLÊNCIA OS REBELDES LÍBIOS, OS QUAIS TEM 
RECEBIDO APOIO MILITAR DA OTAN, AUTORIZADO PELA ONU) 
 
III. Muitos dos países árabes, onde ocorreram os protestos, eram chefiados por 
governantes com ações ditatoriais e imersos em corrupção e descaso com suas 
populações. 
(CORRETO. O ATUAL MOVIMENTO NO MUNDO ÁRABE TEM SIDO CHAMADO, NÃO 
SEM RAZÃO, DE “PRIMAVERA DOS POVOS ÁRABES”, NUMA REFERÊNCIA AOS 
MOVIMENTOS DE 1848 NA EUROPA. O POVO DOS PAÍSES ÁRABES TEM SE 
LEVANTADO COM A AUSÊNCIA OU POUCA DEMOCRACIA E CONTRA, TAMBÉM, A 
CORRUPÇÃO QUE ASSOLA AQUELES PAÍSES). 
 
IV. Houve protestos e quedas do poder porque, apesar da postura antinorte-americana e 
israelita, não foram articuladas reformas econômicas e mecanismos de participação 
política da população, principais reivindicações encontradas nas ruas dos países citados. 
(ASSIM COMO NO CASO DO ÍTEM ANTERIOR, ESTE TAMBÉM SE REFERE AO 
ESTADO DE IMOBILIDADE POLÍTICA E SOCIAL DOS PAÍSES QUE ATUALMENTE 
VIVEM ESSES MOVIMENTOS DE CONTESTAÇÃO. A MISÉRIA E A FALTA DE 
LIBERDADE SÃO CENTRAIS PARA ENTENDER O QUE ACONTECE, HOJE, NO 
MUNDO ÁRABE). 
 
Assinale a alternativa correta. 
a. ( ) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
b. ( ) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c. ( ) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
d. ( ) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
e. ( ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

Questão 39 



Sobre o ordenamento político e social do Brasil a partir de 1994, à época da implantação 
do Plano Real e da moeda vigente no país, é correto afirmar: 
 
a. ( ) O Real continua apresentando forte instabilidade e há receio de explosão da inflação, 
efeito tipicamente provocado por uma economia fragilizada. (Incorreta. Apesar da 
alardeada recente alta da inflação a economia brasileira hoje é considerada robusta e 
confiável e nesse contexto o Real está fortalecido e valorizado, em parte pelo crescimento 
da exportação que tem garantido uma entrada de dólares na economia brasileira que 
garantem este fortalecimento) 
b. ( ) A inflação foi eliminada da vida econômica da Nação, mas o preço foi alto, pois 
cresceu a repressão à liberdade de expressão, e a democracia ainda não se efetivou. 
(Incorreto. A inflação foi controlada, no entanto não se pode afirmar que eliminada e isso 
nem nas maiores e mais estáveis economias mundiais. Alem disso os últimos 15 anos 
foram marcados justamente pela consolidação da democracia brasileira e pelo respeito à 
liberdade de expressa) 
c. ( ) Em pouco menos de vinte anos o país tem seguido a passos firmes em direção à 
consolidação da democracia e estabilidade econômica, embora existam ainda nossos 
problemas estruturais, como uma inadequada justiça social e a corrupção. 
d. ( ) Os governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, de formas 
diferentes, não conseguiram ampliar a importância e visibilidade do Brasil 
internacionalmente. (Incorreto. É exatamente o oposto ao longo dos dois últimos governos 
o Brasil aumentou sua participação nas relações políticas e econômicas mundiais, 
tornando-se um país de destaque no cenário internacional) 
e. ( ) Como parte do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) é fortalecida pela projeção 
internacional, o Brasil finalmente conseguiu assento no Conselho Permanente de 
Segurança na ONU (Organização das Nações Unidas).(Incorreta. Apesar de estar 
pleiteando um assento no Conselho de Segurança, as reformas neste, que é considerado 
o mais importante órgão da ONU ainda não foram aprovadas e nem a vaga do Brasil 
garantida) 
 

Questão 40 
Alguns dos historiadores brasileiros identificam uma parte de nossa República como 
Estado Getulista. Acordando para o período compreendido entre 1930 e 1945, analise as 
proposições e assinale (V) para verdadeira ou (F) para falsa. 
 
( ) Getúlio chegou ao poder em 1930, sendo presidente em um governo provisório; foi 
eleito pelo voto indireto e depois governou por um período de quinze anos.  (O gabarito 
oficial liberado pela Udesc indica esta alternativa como Verdadeira, no entanto a redação 
da proposição está confusão e consequentemente incorreta, Vargas chegou ao poder em 
1930 através de um movimento armado a Revolução de 1930 e exerce o poder até 1934 
no chamado, somente com a nova constituição ocorre a citada eleição indireta que 
mantém Getúlio no poder num governo que deveria durar até 1938, mas que foi 
prorrogado em 1937 pelo Golpe do Estado Novo que dá origem ao período ditatorial 
varguista.) 
( ) Embora as iniciativas do governo varguista para a educação fossem de inspiração 
autoritária, em seu primeiro governo foi criado o Ministério da Educação. 
( ) Durante o Estado Novo a relação com o Congresso Nacional foi bem articulada: Plínio 
Salgado, líder integralista, foi nomeado Ministro da Educação; e o integralismo, 
considerado base de apoio da ideologia varguista. (Incorreta. Durante o Estado Novo a 
constituição de 1937 dava poderes ampliados ao poder executivo em detrimento do poder 
legislativo o que gerava uma situação difícil na relação entre Congresso e o Governo. 
Plínio Salgado e o Integralismo que havia de certa forma apoiado inicialmente Vargas 
voltam-se contra o presidente numa dura oposição que culminou com uma Intentona 
Integralista em 1938, derrotados o movimento foi extinto por ordem do presidente Vargas) 
( ) O regime de 1937 se preocupou exclusivamente com os trabalhadores e foi incentivada 
então a formação de uma opinião pública de classe média. (Incorreta. Apesar de ter 
reforçado o discurso trabalhista o governo Vargas não vai se concentrar exclusivamente 



neste setor. A opinião pública era construída com base na política de propaganda 
varguista empreendida por órgãos como o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 
e mesmo pelas políticas do ministério da educação) 
( ) No segundo mandato, Getúlio Vargas fez uma declaração pública concordando com 
sua saída e, em vez de exílio, retirou-se para São Borja (RS), sua cidade natal. (O 
segundo mandato de Getúlio Vargas foi iniciado em 1951 após a eleição direta, e terminou 
em 24 de Agosto de 1954 com o suicídio do presidente em meio a uma série de denuncias 
que iam da corrupção no governo a acusação de mandante de um assassinato) 
 
Assinale a sequência correta de cima para baixo. 
a. ( ) F – V – V – V – F 
b. ( ) V – F – V – F – F 
c. ( ) V – V – F – F – F****  
d. ( ) V – F – V – V – F 
e. ( ) F – F – V – F – V 
 
(Tendo em vista a inconsistência da proposição I o correto seria que a Comissão 
Permanente de Vestibular da UDESC determinasse a anulação da questão, visto que 
nenhuma das alternativas corresponderia a sequência realmente correta que seria F-V-F-
F-F) 
 


