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Q.01 (UNIRG TO/2020) - Leia o texto a seguir. 
 
A independência do Haiti é um dos episódios mais importantes para a 
História do Continente Americano. Seu caráter insurrecional e o fato de 
ter contado com a participação maciça de escravos despertaram as 
atenções de amplos setores da sociedade política na América. Para 
alguns autores, este evento foi decisivo para os destinos 
emancipatórios da região hispano-americana. Seguindo esta linha de 
raciocínio, o temor de que um levante plebeu ocorresse em outros 
cantos do continente teria antecipado os movimentos 
independentistas por parte dos criollos. 

 
PINHEIRO, Marcos Sorrilha. As independências do Haiti e da América Hispânica 

na Correspondência de Thomas Jefferson (1791-1822). Revista Eletrônica da 
ANPHLAC, n. 22, p. 60-85, jan./jun. 2017, p. 63. (Adaptado). 

 
Qual foi o impacto da independência do Haiti mencionado no texto? 
A) A negação do projeto de autonomia política manifestada pelos 

herdeiros americanos dos colonizadores espanhóis. 
B) A propagação de ideologias contrárias ao poder político da elite 

americana de origem espanhola defendidas pelos mestiços. 
C) A percepção de risco iminente de conflitos sociais e políticos pelos 

descendentes de espanhóis membros da elite colonial. 
D) A difusão dos movimentos abolicionistas entre os mestiços e filhos 

de espanhóis nascidos no território americano. 
 
Q.02 (Mackenzie SP/2020)     

 

 
 
O quadro acima, “Os fuzilamentos de 3 de maio de 1808”, de Francisco 
Goya, retrata um episódio da violenta repressão francesa à resistência 
popular espanhola, durante a invasão napoleônica no país, entre 1807-
1808. Assinale qual afirmativa abaixo relaciona corretamente esse fato 
com o processo de independência na América espanhola.  
A) O enfraquecimento da metrópole espanhola, com a intervenção 

napoleônica, além das renúncias dos reis espanhóis e a coroação 
de José Bonaparte como imperador da Espanha, impulsionou o 
movimento por emancipação, liderado pelos criollos.  

B) Com a ocupação do território espanhol por tropas francesas, foram 
organizadas nas colônias as juntas governativas e os cabildos com o 
intuito de lutarem a favor da invasão napoleônica, com a finalidade 
de defenderem os princípios iluministas praticados por Bonaparte.  

C) Com a restauração da dinastia Bourbon na Espanha, em 1814, e o 
retorno ao regime absolutista, aumentaram os movimentos 
separatistas nas colônias, impulsionados pelas ideias iluministas 
defendidas por Napoleão Bonaparte.  

D) Apesar da ocupação do território espanhol por tropas francesas e o 
uso da violência contra as classes populares, a elite criolla ainda 
assim apoiou o governante francês, pois lucravam com o 
monopólio comercial e defendiam a permanência dessa estrutura 
de exploração.  

E) A elite criolla perdeu a liderança do movimento a favor da 
independência das colônias latino-americanas, para líderes 
populares, pois não se manifestaram contra a onda de massacres 
instaurada pelas tropas napoleônicas na Espanha. 

 

 
Q.03 (FUVEST SP/2020) - A chamada “questão trabalhista” no Brasil foi 
objeto de conflitos, debates e regulamentações entre os anos 1920 e 
1946. Identifique uma das dimensões deste processo. 
A) O liberalismo oligárquico atribuiu ao Estado, por meio da reforma 

de 1924, o papel de mediador entre o operariado e o patronato. 
B) A Constituição de 1934 garantiu o direito à organização sindical e 

abriu espaço para a proteção dos direitos dos trabalhadores. 
C) O direito de greve e a regulamentação do salário mínimo foram 

algumas das novidades previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho (1943). 

D) A criação do sindicato único contribuiu para a emergência de 
lideranças combativas ao obrigar todos os trabalhadores a se 
filiarem a tais associações. 

E) A Carteira de Trabalho foi um instrumento de controle e 
dominação, que distinguia o trabalhador e esvaziava o poder dos 
sindicatos. 

 
Q.04 (Mackenzie SP/2020)     

 
 
A foto acima tirada em uma das comemorações ao Dia do Trabalho, 
durante o Estado Novo (1937-45), evidencia o apoio das classes 
trabalhadoras ao governo de Getúlio Vargas. A simpatia a esse 
governante deve-se  
A) à ação intervencionista do Estado no campo social e econômico 

nessa época, majoritariamente a favor das classes populares. Tal 
ação garantiu-lhe o apelido de “Pai dos Pobres”.  

B) às diversas conquistas feitas, pelo trabalhador urbano no período, 
quando foi estabelecido o salário mínimo e a possibilidade de 
criação de sindicatos autônomos e representativos para as diversas 
categorias de trabalho. 

C) à reunião de diversas leis trabalhistas, em 1943, na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), que foram extintas durante o regime 
militar, no governo do presidente Geisel.  

D) à concessão lenta e gradual de leis trabalhistas, pelas quais o 
Estado intervém profundamente na questão trabalhista; porém, 
por outro lado garantiu, entre outros, a jornada de trabalho de oito 
horas.  

E) à garantia de direitos para todos os trabalhadores brasileiros, tanto 
o rural, quanto o urbano, direitos esses, jamais concedidos antes na 
História do país à classe trabalhadora. 

 
Q.05 (UniCESUMAR PR/2020) - Dentre as medidas políticas adotadas 
no governo de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, consta o Código 
Eleitoral de 1932. Assinale a alternativa correta sobre essa legislação.  
A) Substituiu o sistema de governo de presidencialismo pelo 

parlamentarismo.  
B) Autorizou o voto dos analfabetos e o sufrágio facultativo aos 

eleitores com 16 anos.  
C) Estendeu o direito de voto às mulheres e estabeleceu o voto 

secreto.  
D) Aboliu o voto censitário, mas o manteve restrito aos homens 

maiores de 21 anos.  
E) Extinguiu os partidos políticos existentes até aquele momento e 

estabeleceu o bipartidarismo. 
 
Gab: C 
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Q.06 (FPS PE/2019) - Nos tempos do Estado Novo, Getúlio Vargas 
assegurou prestígio político. Nessa época, Getúlio: 
A) fundou partidos políticos que fortaleceram seu poder. 
B) definiu uma estratégia política que manteve seu poder. 
C) afastou-se do governo central, frustrado e impopular. 
D) tornou-se simpatizante de ideias antifascistas. 
E) rompeu com as oligarquias nordestinas e gaúchas. 
 
Q.07 (FUVEST SP/2019) - Observe com atenção as duas imagens, que 
remetem à propaganda política durante a Era Vargas (1930-1945), e 
responda ao que se pede. 
 

 
 
A) Aponte um elemento formal de mobilização comum aos dois 

cartazes. 
B) Identifique os dois movimentos políticos representados nas 

propagandas a que se referem as duas imagens. 
C) Mencione um traço convergente e outro divergente entre as 

plataformas destes projetos políticos. 
 
Q.08 (UEL PR/2018) - Leia a letra da música e o texto a seguir. 
 
Disseram que eu voltei americanizada 
(Vicente Paiva/Luiz Peixoto/Carmen Miranda) 
 
E disseram que eu voltei americanizada 
Com o “burro” do dinheiro, que estou muito rica 
Que não suporto mais o breque de um pandeiro 
E fico arrepiada ouvindo uma cuíca 
 
Disseram que com as mãos estou preocupada 
E corre por aí que houve um certo zum-zum 
Que já não tenho molho, ritmo, nem nada 
E dos balangandãs já nem existe mais nenhum 
 
Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? 
Eu posso lá ficar americanizada? 
Eu que nasci com samba e vivo no sereno 
Topando a noite inteira a velha batucada 
 
Nas rodas de malandro, minhas preferidas 
Eu digo é mesmo “eu te amo” e nunca “I love you” 
Enquanto houver Brasil... na hora das comidas 
Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu! 

PEIXOTO, L.; PAIVA, V. Disseram que eu voltei americanizada. Intérprete: 
Carmen Miranda. Rio de Janeiro: Odeon records, 1940.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em setembro de 1940, Carmen Miranda gravou esse samba, Disseram 
que eu voltei americanizada, como crítica à fria recepção que teve no 
Brasil ao retornar de férias. Ela vivia então nos Estados Unidos, onde 
lotava clubes e teatros e iniciava a carreira de atriz. Logo após sua 
chegada, Carmen apresentou-se no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, 
mas a plateia mostrou-se desconfiada e incomodada com a artista 
“americanizada”. Nas primeiras fileiras para ver o espetáculo, estavam 
presentes todo o Estado-maior (ministros da guerra / exército / justiça 
/ trabalho / educação / marinha / interventores / chefia de polícia e 
outros) do Estado Novo, além de empresários e industriais brasileiros, 
muitos com sobrenomes bem conhecidos, e que, a exemplo da elite de 
outros países, estavam fazendo negócios com a Alemanha do Führer 
[Hitler] e se identificando com sua postura anticomunista e antijudaica. 
 

(CASTRO, R. Carmen, uma biografia. São  Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
p.250.) 

 
Com base na letra da música, no texto e nos conhecimentos sobre o 
Estado Novo, responda aos itens a seguir. 
A) Explique o posicionamento político e militar do Governo Vargas em 

relação aos governos alemão e americano durante a Segunda 
Guerra Mundial. 

B) Explique a ideia de identidade nacional promovida pelo governo de 
Getúlio Vargas. 

 
Q.09 (UNICAMP SP/2020) - Leia atentamente o trecho da carta escrita 
em 1830 por Simón Bolívar ao General J. J. Flores. A partir da leitura e 
de seus conhecimentos, responda às questões. 
 
Meu querido General: 
 
V. Ex.ª sabe que governei durante vinte anos e deles tirei apenas pouco 
resultados certos: 1º) a América é ingovernável para nós; 2º) aquele 
que serve a uma revolução ara no mar; 3º) a única coisa que se pode 
fazer na América é emigrar; 4º) este país cairá infalivelmente em mãos 
da multidão desenfreada, para depois passar a pequenos tiranos quase 
imperceptíveis, de todas as cores e raças; 5º) devorados por todos os 
crimes e extintos pela ferocidade, os europeus não se dignarão a nos 
conquistar; 6º) se uma parte do mundo voltasse ao caos primitivo, este 
seria o último período da América. 

(Adaptado de Simón Bolívar, Escritos políticos.Campinas, SP: Editora da 
Unicamp, 1992, p. 32.) 

 
A) Identifique dois aspectos políticos do processo de independência 

da América espanhola. 
B) Explique como o texto contradiz o projeto político inicial de Bolívar 

para a América. 
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RESPOSTAS 
 

Q.01 C  
 

Q.02 A 
COMENTÁRIO: A política externa napoleônica na Península Ibérica fez 
com que o processo de independência na América Latina tornasse-se 
possível em virtude da desarticulação da política interna na Espanha e 
a consequente ação organizada pelas Juntas Governativas criollas na 
América 
 

Q.03 B Q.04 D 
 

Q.05 C 
Comentário: O Código eleitoral de 1932 além de criar a Justiça Eleitoral 
que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais foi de 
grande relevância para a política brasileira não só por estender o voto 
para as mulheres como também tornando-o secreto.  
 

Q.06 B 
 

Q.07 
A) Apelo direto e impositivo ao espectador em uma situação de crise. 
B) Revolução Constitucionalista de 1932 e mobilização da Ação 

Integralista Brasileira. 
C) Traço convergente: ambos os movimentos se opunham ao governo 

de Getúlio Vargas. Traço divergente: enquanto a Revolução de 
1932 tinha caráter constitucional, o integralismo possuía uma 
proposta de governo totalitário. 

 

Q.08 
A) Durante os anos de 1930, havia uma proximidade de relações 

diplomáticas e econômicas entre o Governo Vargas com o governo 
alemão; Getúlio Vargas tinha simpatia pela ideologia nacional-
socialista do Partido Nazista e pelo fascismo italiano; ele defendia a 
manutenção da neutralidade do Brasil na Guerra, até a adesão dos 
americanos após o ataque japonês a Pearl Harbour, quando o Brasil 
torna-se um dos Aliados. 

B) A exemplo dos governos fascistas da Europa, o governo de Vargas 
também se caracterizou pela exaltação ao nacionalismo. Para 
promover a identidade nacional em um país de intensa 
miscigenação, a cultura popular (camarão ensopadinho com 
chuchu) foi apropriada por órgãos governamentais, como o DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda). O samba foi uma 
dessas expressões que, antes proibido, perseguido e discriminado, 
foi transformado em símbolo da cultura brasileira. 

 

Q.09 
A questão valoriza a habilidade da leitura e interpretação de texto, a 
partir de um tema clássico de História: as Independências na América. 
Exige a compreensão das relações entre acontecimentos simultâneos 
no mundo atlântico. 
A) O processo de Independência da América Espanhola, como aponta 

Simón Bolívar no trecho citado, foi multifatorial. Derivou da crise 
do Antigo Regime e da circulação de ideais liberais na América, 
sendo seguido pela desintegração das colônias espanholas em 
países fragmentados. Descontentamentos nas colônias levaram a 
questionamentos e reivindicações por igualdade de representação 
política perante a Espanha. As elites locais, desejosas de ampliar 
seu poder, aproveitaram-se disso para propor transformações 
como o liberalismo econômico. Destaca-se a ocorrência de 
mobilizações populares, sendo o período marcado por intensas 
guerras e conflitos civis, como os mencionados no documento. 

B) O texto expressa a insatisfação de Bolívar perante a não 
concretização do projeto político pan-americanista. Dentro desse 
projeto, enunciado, por exemplo,  no Congresso do Panamá, em 
1826, havia a proposta de criação de uma confederação de países 
hispano-americanos independentes. Apesar da adesão da Grande 
Colômbia, México, Peru, Bolívia e Guatemala, o projeto não 
conseguiu ser consolidado. 

 
 
 

 


