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1) Estes são importantes termos da economia e industrialização estadunidense. Qual a importância destes Manufacturing 

Belts para o crescimento dos Estados Unidos? Eles ainda existem? (0,4). 

 

2 – BosWash é uma megalópole localizada no nordeste dos Estados Unidos. Com população de aproximadamente 50 

milhões de habitantes, é a maior megalópole do mundo, e abrange as seguinte metrópoles: Boston, Nova York, Filadélfia, 

Baltimore e Washington DC. Por que esta região nordeste dos Estados Unidos é a mais desenvolvida?  (0,4) 

 

3 – Explique o golpe em 1937 e quais foram as conseqüências para a economia e sociedade brasileira. (0,8) 

 

4 – Quais as características brasileiras, com relação à industrialização, durante o período do Segundo Reinado? (0,4) 

 

5 – Ao longo da República Velha, que é a denominação convencional para a história republicana que vai da proclamação 

(1889) até a ascensão de Getúlio Vargas em 1930, o Brasil conheceu uma seqüência de treze presidentes. O traço mais 

saliente dessa primeira fase republicana encontra-se no fato de que a política esteve inteiramente dominada pela 

oligarquia cafeeira, em cujo nome e interesse o poder foi exercido. Durante o período de 1889 a 1930 houve um 

significativo desenvolvimento industrial brasileiro, Descreva-o. (0,8) 

 

6 – O que foi a Guerra Fria? Explique-a e estabeleça uma relação entre ela e o desenvolvimento industrial dos blocos 

Socialista e Capitalista. (0,4) 

 

7 – Por que o leste e o oeste dos Estados Unidos da América apresentam industrialização tão distinta? (0,4) 

 

8 – Por que São Paulo e Minas Gerais tiveram participação fundamental na industrialização brasileira no início do século 

XX? (0,4) 

 

9 – Quais as principais diferenças entre os períodos da Era Vargas (1930 – 1956) e Era Juscelino (1956 – 1961), com 

relação à Industrialização Brasileira? (0,8) 

 

10 – Uma das ações do governo brasileiro, relacionada à sua participação na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que 

pode ser percebida no cartaz da época, foi: 

 

a) liberalização comercial 

b) aproximação com os Aliados 

c) privatização da indústria bélica 

d) promulgação de leis trabalhistas  

e) n.d.a. 

 



 

11 – Em 1942, o governo Vargas decretou o estado de guerra contra os países do Eixo. 

Uma das conseqüências dessa decisão, simbolizada pela propaganda do Guaraná Antarctica, está apontada em: 

 

a) aproximação com os EUA 

b) adoção do livre-cambismo 

c) negligência com a cultura nacional 

d) desnacionalização do setor industrial 

e) n.d.a. 

 

 

 

12 – No século XX o movimento sindical teve, no Brasil, um percurso instável, com dificuldades de visibilidade política. 

Na primeira metade do século XX, o movimento sindical no Brasil: 

 

a) foi radicalmente tutelado pelo Estado, sem conseguir fazer greves expressivas contra o poder. 

b) teve a liderança do Partido Comunista desde a primeira década da Republica dos Coronéis.   

c) enfrentou repressão policial dos governos centrais, embora fosse também cooptados em alguns momentos. 

d) considerou-se nos anos de 1920, com a afirmação de lideranças anarquistas nos grandes centros urbanos. 

e) viveu sua autonomia política antes do varguismo, com o domínio dos grupos liberais e reformistas. 

 

13 – Sobre a economia agroexportadora brasileira durante a república velha, é INCORRETO afirmar que: 

a) A maioria das exportações girava em torno do café e da borracha. 

b) O açúcar ainda tinha importância embora, de modo geral, os engenhos nordestinos estivessem em decadência. 

c) O sul do Brasil exportava carne, couro e erva- mate bem como iniciou, com sucesso, uma grande produção de açúcar 

mascavo, muito bem aceito na Europa. 

d) As plantações de cacau espalhavam-se pela Bahia, principalmente em Ilhéus, graças às indústrias de chocolate na 

Europa. 

 

14 – "... E a elevação do salário mínimo a nível que, nos grandes centros do país, quase atingirá o dos vencimentos 

máximos de um [militar] graduado, resultará, por certo, se não corrigida de alguma forma, em aberrante subversão de 

todos os valores profissionais, estancando qualquer possibilidade de recrutamento, para o Exército, de seus quadros 

inferiores." ("Memorial dos Coronéis", de fevereiro de 1954.) 

Sobre o documento, é correto afirmar que expressava: 

a) o ponto de vista de todos os coronéis, que estavam preocupados com os baixos salários pagos aos militares. 

b) a posição dos coronéis contrários ao presidente Vargas e à sua política econômica, incluindo a elevação do salário 

mínimo. 

c) o mal-estar generalizado existente nas fileiras do Exército brasileiro com a política industrial do presidente Vargas. 

d) o descontentamento dos coronéis nacionalistas pelo fato de o salário mínimo não contemplar os trabalhadores rurais. 



e) a luta surda que então existia entre coronéis, de um lado, inimigos de Vargas, e tenentes, de outro, que apoiavam o 

presidente. 

 

15 – Analise o documento sobre as eleições no Brasil. A charge critica o sistema eleitoral no período da(o) 

 

a) República Velha, quando o voto era aberto e não havia Justiça Eleitoral. 

b) Estado Novo, quando o autoritarismo de Vargas manipulou o eleitorado. 

c) Segunda República, quando as eleições diretas para presidente, através do voto "a cabresto", elegeram Vargas. 

d) República do Café-com-Leite, dominada pelas oligarquias paulista e mineira, que usavam o voto censitário para se 

alternarem no poder. 

e) Primeira República, quando o PSD e a UDN se valiam da violência e fraudes para alcançar o poder. 

 

16 – Em 1951, Getúlio Vargas retomou, com todo vigor, a política econômica sob a bandeira de defesa dos interesses do 

País. Esse modelo nacionalista visava 

 

a) ampliar a legislação trabalhista aos camponeses, como forma de resolver as disparidades sociais. 

b) promover o desenvolvimento sustentável através de um amplo projeto de inserção no capitalismo internacional. 

c) preservar o domínio estatal sobre as riquezas minerais, setor estratégico para o desenvolvimento das indústrias de base. 

d) intensificar a remessa de lucros das empresas estrangeiras como estratégia para solucionar o déficit nas contas públicas. 

e) n.d.a. 

 

17 – Sobre o populismo, é correto afirmar: 

 

a) A devolução das terras da Igreja Católica e a indenização das famílias dos presos políticos se constituem em algumas 

das medidas usuais no século XX na América Latina que foram idealizadas no governo populista de Juan Domingo Perón. 

b) Ao analisarmos o período denominado populista, no Brasil, dois aspectos são relevantes: o primeiro diz respeito às 

demissões de professores universitários contrários ao regime; e o segundo; à ausência do Estado para arbitrar o conflito 

entre a classe operária e os patrões. 

c) O regime populista, no Brasil, configurou-se em uma resposta ao militarismo, uma vez que a sociedade havia perdido o 

direito às liberdades políticas, de imprensa e de expressão artística.  



d) O populismo, expresso através do fortalecimento do poder legislativo, caracterizou-se como um movimento da 

burguesia para controlar a remessa de lucros do capital nacional ao exterior, que era feito através da compra de ações de 

empresas estrangeiras. 

e) O populismo constitui-se em um movimento político que se configurou em uma forma de administração estatal. Esteve 

presente em vários países latino-americanos, como no México com Lázaro Cárdenas, na Argentina com Juan Domingo 

Perón e no Brasil com Getúlio Vargas. 

 


