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1. Leia o texto a seguir.  

Não é necessário entrar em detalhes da história do entreguerras para ver que 

o acordo de Versalhes não podia ser a base de uma paz estável. Estava condenado 

desde o início, e, portanto, outra guerra era praticamente certa. 

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

a) Com base no texto, identifique qual é a “outra guerra” citada no texto escrito pelo historiador 

Eric Hobsbawm. 

 

 

 

b) Explique a relação entre o acordo de Versalhes, assinado em 1919, e a iminência da “outra 

guerra” citada pelo autor. 
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2. Leia o trecho a seguir. 

Entre 1930 e 1945, seu governo implantou as bases e a estrutura da legislação 

trabalhista, sindical e previdenciária brasileira – e, apesar de transformada, ela 

chegaria aos dias atuais. Mas, como toda estratégia política, essa também tinha dois 

lados, e o preço a pagar era a restrição da liberdade política. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 383. 

Explique de que modo os trabalhadores tiveram sua liberdade sindical restringida durante o 
Governo Vargas.  
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3. Leia o texto abaixo e, em seguida, observe a imagem. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Artigo 2º: Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 

proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, 

de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional 

ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não 

será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do 

país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território 

independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. 

UNICEF. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em: 2 out. 2018. 

Rowland Scherman/IIP Photo Archive/NARA_ 
Administração Nacional de Arquivos e Registros, College Park, EUA 

 

Martin Luther King em seu famoso discurso "Eu tenho um sonho",  

durante a passeata de 28 de agosto de 1963, em Washington, Estados Unidos. 

Marque a alternativa que melhor relaciona o texto e a imagem. 

a) A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi fundamental no combate às desigualdades 

pelo mundo, sobretudo no que diz respeito ao racismo. Nessa mesma lógica de igualdade entre 

os indivíduos, Martin Luther King foi fundamental na luta contra o racismo nos Estados Unidos.  

b) A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi importante apenas na luta contra as 

desigualdades sociais, mas combater os problemas relacionados ao racismo não estava entre 

suas metas. Martin Luther King, pelo contrário, foi um ativista na luta contra o racismo nos 

Estados Unidos. 

c) A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi criada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, mas na prática não surtiu nenhum efeito; assim como Martin Luther King teve sua 

atuação bastante limitada, e sua luta contra o racismo também não deu resultados significativos. 

d) A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi essencial na luta contra o racismo pelo 

mundo. Já Martin Luther King se preocupou em combater as desigualdades sociais, visto que 

nos Estados Unidos o racismo era quase inexistente durante o século XX. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm
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4. Leia os textos abaixo. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Artigo 1º – Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade. 

UNICEF. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em: 1º out. 2018. 

  

Art. 1º O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM 

[...] integrante da estrutura da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República, criado pela Lei nº 7.353, de 29 de agosto de 1985, tem por 

finalidade, respeitadas as demais instâncias decisórias e as normas de organização da 

administração federal: 

I - formular e propor diretrizes para a ação governamental voltada à promoção 

dos direitos das mulheres; e 

II - atuar no controle social de políticas públicas de igualdade de gênero. 

BRASIL. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8202.htm>. Acesso em: 1º out. 2018 

Com base no cenário político mundial em 1960, explique por que mesmo com a existência da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, documentos como o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher foram criados em diversos países.  

 

 

 

 

 

  

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8202.htm
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5. Leia o trecho abaixo: 

[...] em seus primeiros cem dias (the hundred days), o New Deal propôs uma 

vasta gama de medidas regulatórias e programas de emergência de geração de 

emprego e renda. 

LIMONCIC, F. A grande transformação da economia americana: o New Deal.  

In:  LIMONCIC, F.; MARTINHO, F. A Grande Depressão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p. 205-206. 

As medidas promovidas por Franklin Roosevelt comentadas no trecho se caracterizaram pelo(a): 

a) enrijecimento da Lei Seca.  

b) construção de grandes obras públicas. 

c) fortalecimento do liberalismo econômico. 

d) ausência de alianças entre governo e iniciativa privada. 

 

6. Entre os pontos em comum entre o fascismo e o nazismo, podemos apontar a: 

a) defesa da nação, o pacifismo e uma política de não agressão. 

b) valorização de um Estado forte e anticomunista. 

c) exaltação da revolução bolchevique e o militarismo. 

d) luta pela democracia e o apoio da grande burguesia. 

 

7. Sobre o evento conhecido como holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que:  

a) ocasionou na morte de milhões de judeus e, em menor escala, na morte de outros grupos nos 

campos de extermínio construídos por alemães.  

b) contou com a participação dos Estados Unidos, que auxiliou na vitória nazista e fascista. 

c) foi uma resposta ao ataque japonês a Pearl Harbor, o qual criou excedente de prisioneiros. 

d) resultou do pacto de não agressão entre Hitler e Stalin. 
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8. Leia o trecho a seguir: 

Hitler, em discursos exaltados, denunciava o capitalismo e condenava aqueles 

que haviam se aliado aos bolcheviques, comunistas, marxistas e ao Exército Vermelho 

russo para participar da revolução. Tendo escrito em seu manifesto autobiográfico de 

1925, Mein Kampf, que “a personificação do Diabo como símbolo de todo o mal toma 

a forma do judeu em carne e osso”, ele prometeu eliminar judeus e outros povos 

“indesejáveis” da Alemanha, no que descreveu como “solução final”. 

HOLDEN, Wendy. Os bebês de Auschwitz. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2017. p. 23. 

O sentimento de aversão aos judeus, que embasaram as políticas raciais praticadas contra os 
judeus desde a ascensão do governo nazista, recebe o nome de: 

a) socialismo. 

b) luteranismo. 

c) negacionismo. 

d) antissemitismo. 

 

9. Leia o trecho abaixo: 

A construção da imagem de Getúlio como protetor dos trabalhadores ganhou 

forma pelo recurso a várias cerimônias e ao emprego intensivo dos meios de comunicação. 

Dentre as cerimônias, destacam-se as comemorações de 1º de maio, realizadas a partir 

de 1939 no estádio do Vasco da Gama, em São Januário – o maior estádio do Rio de 

Janeiro na época. Somente em 1944 as comemorações se deslocariam para o Pacaembu, 

em São Paulo. Nesses encontros, que reuniam grande massa de operários e o povo em 

geral, Getúlio iniciava seu discurso com o famoso “Trabalhadores do Brasil” e anunciava 

alguma medida muito aguardada de alcance social. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2015. p. 320. 

Considerando seus conhecimentos sobre a Era Vargas, é possível afirmar que uma das consequências 
das reformas trabalhistas foi a 

a) instituição de férias remuneradas aos operários. 

b) flexibilização da jornada de trabalho. 

c) concessão de salários maiores às mulheres. 

d) ampliação da autonomia dos sindicatos em relação ao Ministério do Trabalho. 
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10. Leia o trecho: 

Ainda concentrada em poucas cidades, a classe operária e suas organizações 

sindicais e políticas não foram protagonistas principais dos eventos políticos que  

culminaram na queda da Primeira República, mas era um fator de tensão social a ser 

considerado no novo regime. Não por acaso, uma das primeiras medidas burocráticas 

do Governo Provisório foi a criação do Ministério do Trabalho, em 1931. 

NAPOLITANO, Marcos. História do Brasil República: da queda da Monarquia ao fim do Estado Novo. São Paulo: Contexto, 2017. p. 95. 

Além das mudanças nas leis trabalhistas, o Governo Provisório promoveu importantes avanços 
políticos, atendendo à expectativa de grupos que lutavam pela 

a) extensão do direito de voto às mulheres, reivindicação das sufragistas. 

b) erradicação do analfabetismo, reivindicação das classes médias urbanas. 

c) realização da reforma agrária, reivindicação dos movimentos sociais do campo. 

d) criação de um sistema de saúde privado, reivindicação dos profissionais médicos.  

 


