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1. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Presidente estadunidense Truman e o presidente brasileiro Dutra, durante as cerimônias  

de boas-vindas a Dutra em Washington, Estados Unidos. 

Durante o Governo Dutra (1946-1950), o Estado brasileiro sofreu influência direta dos 
acontecimentos da Guerra Fria. Considerando a imagem acima, indique uma consequência para 
a retomada da democracia brasileira após regime varguista, tendo em vista o alinhamento 
político do Brasil neste cenário internacional. 
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2. Observe a tabela abaixo: 
 

Contribuição do êxodo rural para a urbanização  

e erro de previsão de urbanização no Brasil (1950-2010) 

Período Contribuição do êxodo rural (%) Erro de previsão (%) 

1950-1960 17,4 2,86 

1960-1970 17,2 2,62 

1970-1980 15,6 2,08 

1980-1991 9,4 0,97 

1991-2000 6,6 0,51 

2000-2010 3,5 0,22 

Fonte: IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censos demográficos de 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.  

Disponível em: <www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 out. 2018. 

As políticas urbanas brasileiras de ocupação do território sempre se deram de modo muito 
desigual em âmbito nacional, entre as regiões, e sofrendo o impacto de diversos fenômenos 
sociais. Nesse contexto, analise o processo de êxodo rural que ocorreu no Brasil entre as décadas 
de 1950 e 1960. 
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3. Leia a seguir o trecho de uma notícia sobre um dos resultados da ação da Comissão Nacional da 
Verdade sobre os crimes cometidos na ditadura civil-militar brasileira: 

A família de Vladimir Herzog recebeu hoje, […] o novo atestado de óbito do 

jornalista, torturado e morto nas dependências do DOI-Codi, em 1975, durante a 

ditadura militar. O novo atestado aponta como causa da morte lesões e maus-tratos 

sofridos por Herzog durante interrogatório no DOI-Codi, órgão de repressão do 

regime militar. Na versão anterior, sustentada pelo Exército na época, a causa 

apontada foi asfixia mecânica por enforcamento, indicando que o jornalista teria 

cometido suicídio.  

FLÁVIA, Albuquerque. Família de Herzog recebe nova certidão de óbito. EBC, 15 mar. 2013. Disponível em: 

<www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/03/familia-de-herzog-recebe-nova-certidao-de-obito>. Acesso em: 6 out. 2018. 

A Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011, tem por finalidade apurar violações de 
Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Relacione o 
trabalho dessa comissão e a memória de membros da resistência à ditadura militar, descrita no 
trecho selecionado. 
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4. Leia o texto abaixo: 

A CNV [Comissão Nacional da Verdade] recebeu relatos sobre sete casos: 

agressões e remoção da área indígena Paraguassu, em 1977; […] a remoção e a 

venda das terras da aldeia Buriti (1967); o deslocamento forçado, prisão e 

assassinato na terra indígena Taunay-Ipegue (1967) e trabalhos forçados, prisão e 

tortura de Kaiowá no Reformatório Krenak, nos anos 70. Os casos relatados pelas 

lideranças, crianças na época em que ocorreram as remoções, deram pistas sobre 

como os agentes públicos da Funai convenciam os índios a deixarem suas terras e 

irem para reservas longe de suas áreas tradicionais por meio de coação, ameaças e 

argumentos falsos. 

COMISSÃO Nacional da Verdade. CNV recebe denúncias de violações de direitos de seis etnias indígenas antes e durante a ditadura. 

Disponível em:<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/outros-destaques/480-cnv-recebe-denuncias-de-violacoes- 

de-direitos-de-seis-etnias-indigenas-antes-e-durante-a-ditadura.html>.  Acesso em: 6 out. 2018 

Tendo em vista que muitas obras ditas desenvolvimentistas foram realizadas durante a ditadura 
militar brasileira, comente, com base na leitura do texto, a relação dessas obras com a questão 
indígena no período. 
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5. Observe a imagem e, depois, leia o trecho: 

Fotos Antigas RS/flickr/Domínio Público 

 

Comício do movimento “Diretas já!”, em Porto Alegre, em 1984. 

Atentado Riocentro, 1981 

Para quem não lembra, um breve resumo do atentado: na noite de 30 de 

abril de 1981, durante um show com os principais nomes da MPB no Riocentro em 

homenagem ao Dia do Trabalho, duas bombas explodiram no local. A primeira 

estourou dentro de um carro Puma e matou um sargento e feriu um capitão do 

Exército. Pouco depois, outra bomba explodiu na casa de força do Riocentro. 

FÓRUM Nacional pela Democratização da Comunicação. O papel lamentável de parte da imprensa na cobertura do atentado  

ao Riocentro, 27 nov. 2012. Disponível em: <http://fndc.org.br/clipping/o-papel-lamentavel-de-parte-da-imprensa- 

na-cobertura-do-atentado-ao-riocentro-852569/>. Acesso em: 6 out. 2018. 

Movimento político pelo retorno de eleições diretas para a presidência da República, iniciado em 
1983, o Diretas Já! ganhou dimensões políticas e sociais mais amplas, culminando numa série de 
comícios de imensa adesão popular. Tendo em vista o papel da mobilização social para a queda 
do regime militar, comente a resistência dos defensores da ditadura. 
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6. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Vista do Parque do Xingu tomada por um satélite, 1997. 

Identifique a característica incorreta que pode ser atribuída ao Parque Indígena do Xingu. 

a) Foi idealizado e oficializado com o apoio de um comitê de estudiosos especializados na 

cultura indígena. 

b) O parque é considerado umas das reservas indígenas e ambientais mais bem-sucedidas do 

mundo. 

c) Foi a primeira reserva indígena homologada pelo governo federal durante a presidência de 

Juscelino Kubitscheck. 

d) Visa à preservação da cultura da população indígena local, bem como da fauna e da flora. 
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7. Observe as imagens abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons
 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Construção de Brasília, em 1959. Monumento Os Candangos, inaugurado em homenagem 

aos operários que saíram de todo o país para erguer a 

capital federal. 

Considerando as imagens, identifique a alternativa incorreta entre as afirmações abaixo: 

a) A ideia da cidade como lugar planejado. 

b) A ideia de integração social pela diversidade apresentada. 

c) A presença da chanchada entre os ritmos mais tocados nas rádios. 

d) Os rádios eram o principal meio de comunicação à época. 
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8. Leia o trecho do Estatuto da Igualdade Racial brasileira: 

Art. 1º: Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à 

população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos 

étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais 

formas de intolerância étnica. 

BRASIL. Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 

9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm>. Acesso em: 6 out. 2018. 

Considerando a composição populacional do Brasil, um país onde preconceitos e estereótipos 
raciais podem ser percebidos facilmente no cotidiano, aponte qual dos itens justifica a criação de 
leis que defendam grupos sociais. 

a) As ações afirmativas são um conjunto de políticas que têm o objetivo de combater as 
discriminações e compensar os danos provocados por injustiças sociais construídas 
historicamente. 

b) As ações afirmativas são um conjunto de políticas que têm o objetivo de acentuar as 
discriminações e culpabilizar os danos provocados por injustiças sociais construídas 
historicamente. 

c) A criação dessas leis não auxilia na democracia, já que cria diferenças entre todos os 
cidadãos conforme cor, etnia, gênero, orientação sexual, ocupação e classe social. 

d) A criação dessas leis auxilia na democracia, já que ignora as diferenças entre todos os 
cidadãos conforme cor, etnia, gênero, orientação sexual, ocupação e classe social. 

 

9. Leia, abaixo, o trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro: 

Art. 3º: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.  

Disponível em:  <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 6 out. 2018. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990, e foi necessário para que o 
cumprimento de seus preceitos passasse a ser responsabilidade 

a) da criança em estar dentro da lei. 

b) do Estado em assegurar a aplicação da lei. 

c) dos pais das crianças em educar e garantir a lei. 

d) dos cidadãos, do Estado e das organizações civis, por fazer cumprir a lei. 
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10. Leia o texto abaixo, sobre a importância do Brasil no cenário econômico internacional atual: 

[…] a forte desaceleração da economia brasileira para os anos de 2011-2014 

[…] é majoritariamente causada por uma queda acentuada da demanda agregada 

doméstica, ao invés de ter sido causada por uma queda nas exportações e muito 

menos por qualquer mudança nas condições de financiamento externo. A queda 

acentuada da demanda agregada doméstica, por sua vez, é resultado de decisões 

deliberadas de política econômica tomadas pelo governo. Estas medidas não eram 

necessárias, no sentido que não foram tomadas como resposta a alguma restrição 

externa. 

SERRANO, Franklin; SUMMA, Ricardo. Aggregate demand and the slowdown of Brazilian economic growth in 2011-2014.  

Revista Nova Economia. v. 25, Belo Horizonte, dez. 2015. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?script= 

sci_arttext&pid=S0103-63512015000400803>. Acesso em: 6 out. 2018. 

Demanda agregada: demanda agregada é a demanda total por bens e serviços em uma 
economia específica. 

Considerando o texto acima, o cenário econômico brasileiro da primeira metade da década de 
2010 pode ser caracterizado como: 

a) associado ao desinteresse da população de participar de decisões econômicas. 

b) diverso do período anterior, devido às decisões referentes à política econômica. 

c) evidenciado positivamente no cenário internacional, atraindo investimentos. 

d) independente do cenário político, devido à solidez econômica do país. 


