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•DATA: 21 DE SETEMBRO.

• CONTEÚDO. 
• GERAL: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  E GUERRA 
FRIA;
• BRASIL: DA REDEMOCRATIZAÇÃO AOS DIAS ATUAIS 

• Recursos:

• QUESTÕES DE VESTIBULARES
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1. Em 25 de abril de 1984, a Emenda Constitucional das “Diretas Já!”,
relativa à eleição direta para presidente e vice-presidente da
República, foi:

A) aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o governo
Figueiredo a controlar os grupos militares de extrema direita.

B) rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação
da Aliança Democrática e à candidatura de Tancredo Neves.

C) aprovada pela Câmara dos Deputados, permitindo ao governo o
estabelecimento de medidas de emergência nos estados.

D) rejeitada pela Câmara dos Deputados, propiciando forte reação da
classe trabalhadora, que se decidiu pela formação do Partido dos
Trabalhadores.

E) aprovada pela Câmara dos Deputados, articulando-se a anistia geral
e a extinção do bipartidarismo.
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02. Após duas décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas
diretas em 1984, as eleições presidenciais de 1985 foram:

A) diretas, vencidas por José Sarney, candidato do PDS (Partido Democrático Social),
que apoiava o regime militar.

B) diretas, vencidas pelos partidos de esquerda que nasceram após a anistia política de
1979: PT (Partido dos Trabalhadores) e PDT (Partido Democrático Trabalhista).

C) indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo, da Arena (Aliança Renovadora
Nacional), que se tornou o último presidente militar do Brasil.

D) indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB (Partido do
Movimento Democrático Brasileiro), de oposição, e setores dissidentes do PDS.

E) indiretas, vencidas pelo PFL (Partido da Frente Liberal), que apoiara o regime militar
e que, após a redemocratização, passou para a oposição.
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03. Visando a implementar medidas políticas, Sarney enviou ao Congresso a
emenda constitucional nº 25 que ficou conhecida como Emendão. Por ela foram
aprovadas, dentre outras:

a) a manutenção das eleições indiretas para as prefeituras das capitais, das
estâncias hidrominerais e das áreas consideradas de segurança nacional.
b) a liberalização das atividades sindicais, acabando-se com as intervenções
governamentais nos sindicatos.
c) a proibição da organização partidária com a impossibilidade da legalização dos
partidos.
d) a manutenção da proibição do direito de voto aos analfabetos.
e) a proibição de acesso à TV para propaganda pelo partido político de oposição.
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04. (Fuvest 2012) O presidente do Senado, José
Sarney (PMDB-AP), disse nesta segunda-feira [30/5]
que o impeachment do ex-presidente Fernando
Collor de Mello foi apenas um “acidente” na
história do Brasil. Sarney minimizou o episódio em
que Collor, que atualmente é senador, teve seus
direitos políticos cassados pelo Congresso Nacional.
“Eu não posso censurar os historiadores que foram
encarregados de fazer a história. Mas acho que
talvez esse episódio seja apenas um acidente que
não devia ter acontecido na história do Brasil”, disse
o presidente do Senado.

Correio Braziliense, 30/05/2011.
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Sobre o “episódio” mencionado na notícia
acima, pode-se dizer acertadamente que
foi um acontecimento
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a) de grande impacto na história recente do Brasil e teve efeitos negativos na trajetória
política de Fernando Collor, o que fez com que seus atuais aliados se empenhem em
desmerecer este episódio, tentando diminuir a importância que realmente teve.
b) nebuloso e pouco estudado pelos historiadores, que, em sua maioria, trataram de
censurá-lo, impedindo uma justa e equilibrada compreensão dos fatos que o envolvem.
c) acidental, na medida em que o impeachment de Fernando Collor foi considerado ilegal
pelo Supremo Tribunal Federal, o que, aliás, possibilitou seu posterior retorno à cena
política nacional, agora como senador.
d) menor na história política recente do Brasil, o que permite tomar a censura em torno
dele, promovida oficialmente pelo Senado Federal, como um episódio ainda menos
significativo.
e) indesejado pela imensa maioria dos brasileiros, o que provocou uma onda de comoção
popular e permitiu o retorno triunfal de Fernando Collor à cena política, sendo candidato
conduzido por mais duas vezes ao segundo turno das eleições presidenciais.
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05. Os dois governos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2010) ficaram marcados por diversos fatos de grande
exploração midiática, seja a favor ou contra o governo.
Assinale a alternativa que indica incorretamente um destes
fatos:

A) Denúncia do caso do mensalão no Congresso Nacional.
B) Criação do Programa Bolsa Família.
C) Criação do Programa Fome Zero.
D) Denúncia de corrupção na privatização do sistema de

telecomunicação nacional.
E) Envio de tropas de paz no Haiti.
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DILMA ROUSSEFF – IMPEACHEMNT 
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06. Podemos apontar como uma das principais causas da Segunda Guerra
Mundial:

A - A rivalidade política e militar entre Alemanha e Itália no final da década de
1930.
B - O surgimento e fortalecimento, na década de 1930, de governos totalitários
na Europa, com objetivos expansionistas e militaristas.
C - A política expansionista da França, que invadiu e conquistou vários
territórios na Europa e na África no final da década de 1930.
D - A aliança militar estabelecida por Itália, Alemanha e Estados Unidos no
começo da década de 1930.
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07. Qual das alternativas abaixo aponta
o marco inicial da Segunda Guerra
Mundial?

A - O ataque do Japão à base militar
norte-americana de Pearl Harbor.
B - Os diversos bombardeios britânicos a
várias cidades alemãs.
C - A invasão da Polônia pelas forças
armadas da Alemanha em 1º de
setembro de 1939.
D - O estabelecimento de acordos
militares entre Alemanha, Itália e Japão.
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08. obre a participação do Brasil na Segunda Guerra
Mundial, é verdadeiro afirmar que:

A - O Brasil participou enviando apenas medicamentos e
médicos para ajudar os feridos de guerra das tropas
aliadas.
B - O Brasil ficou ao lado do Eixo e enviou soldados que
combateram as forças aliadas em território italiano.
C - O Brasil participou apenas fazendo a proteção do
litoral e enviando armamentos às forças aliadas.
D - O Brasil enviou soldados que combateram ao lado
dos Aliados, principalmente em territórios da Itália.
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09. Sobre o final da Segunda Guerra Mundial, é verdadeiro afirmar que:

A - Estados Unidos e Grã-Bretanha foram os países derrotados e tiveram que
reconhecer o domínio alemão na Europa.
B - Embora a guerra tenha terminado em 1945, o Japão assinou a rendição apenas em
1948.
C - Alemanha, Itália e Japão saíram derrotados, marcando o fim dos governos fascistas
na Europa.
D - Japão, Estados Unidos e França foram os países que mais saíram fortalecidos
politicamente após a Segunda Guerra Mundial.
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10. Em qual contexto histórico surgiu a Guerra Fria?
A - No final da 1ª Guerra Mundial, quando ocorreu a
expansão do socialismo para quase todos os países da
América.
B - No momento seguinte ao final da 2ª Guerra
Mundial, quando Estados Unidos e União Soviética
entraram em disputa mundial pela hegemonia militar,
política e econômica.
C - No final da década de 1980, com a crise do
socialismo no leste europeu.
D - No começo do século XX, com o rápido crescimento
industrial e tecnológico da União Soviética e dos
Estados Unidos.
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11. Um dos símbolos da Guerra Fria foi a construção do
Muro de Berlim. Qual das alternativas abaixo explica a
existência desse muro?
A - O Muro de Berlim foi construído na década de 1940
para impedir a invasão da capital alemã pelo exército
aliado.
B - A Muro de Berlim foi uma linha imaginária para
dividir as duas Alemanhas (uma socialista e outra
capitalista).
C - Em 1961 foi construído o Muro de Berlim, para dividir
a cidade em duas partes: uma capitalista e outra
socialista.
D - O Muro de Berlim foi construído, com financiamento
soviético, ao redor da cidade para proteger a capital
alemã da influência capitalista.
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ESTUDAR PARA A PROVA 

ATRVÉS DOS NOSSOS SLIDES E 

LIVRO DIDÁTICO.

ABRAÇO E ATÉ A PRÓXIMA AULA =) 
@keuricampelo


