VESTIBULAR ACAFE VERÃO 2021
PARECERES DOS RECURSOS

HISTÓRIA
52) Após a renúncia de Jânio Quadros à presidência da República, criou-se um impasse pela oposição em relação à posse
do vice-presidente, João Goulart (Jango). Dentro deste contexto todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa:
A  Com o impasse criado para a posse de João Goulart, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola iniciou uma
campanha pela posse do vice-presidente, foi a Campanha da legalidade.
B  Para a posse de João Goulart, foi instaurado o parlamentarismo com o objetivo de enfraquecer sua atuação, já que
seus poderes estariam limitados.
C  Quando Jânio Quadros renunciou à presidência da República, João Goulart estava em visita oficial à China.
D  Apesar da resistência da oposição, os militares asseguraram a imediata posse de João Goulart e garantiram apoio ao
seu governo.
Justificativa: os militares eram contra a posse de Jango e sua posse só foi resolvida com a instauração do parlamentarismo.

===================================================================================================
PARECER COMPLEMENTAR:
O enunciado da questão deixa explícito que João Goulart (Jango) é o Vice-presidente da República. A alternativa “A”, fala
em ...impasse criado para a posse de João Goulart, não afirma em nenhum momento que João Goulart é governador do
Rio Grande do Sul.
DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO.
===================================================================================================
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53) Passaram-se 66 anos da morte de Getúlio Vargas, em 1954. Para muitos, um excelente presidente, para outros um
ditador. Ainda hoje, a trajetória política de Getúlio Vargas suscita o interesse da historiografia brasileira, atestado pelas
constantes obras e teses que analisam seu governo. Acerca do seu governo de 1951 a 1954 é correto afirmar:
A  Getúlio Vargas chegou a limitar a remessa para o exterior de lucros de empresas estrangeiras. Criou também o BNDE
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), para incentivar a área industrial.
Justificativa: A criação do BNDE e o controle da remessa de lucros estava dentro do projeto de uma economia nacionalista.
B  O conhecido atentado da rua Toneleros, contra a vida de Getúlio Vargas, desencadeou uma grande onda de protestos
por todo o Brasil. Neste atentado morreu o Major da Aeronáutica Rubens Vaz.
C  O suicídio de Getúlio Vargas ocorreu logo após a sua destituição do cargo de presidente da república e a nomeação de
um interventor federal pelos militares ligados ao Ministério da Aeronáutica.
D  Ao nomear Carlos Lacerda da UDN (União Democrática Nacional), para o Ministério do Trabalho, Vargas obteve apoio
da oposição para a implantação da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho).

==============================================================================
PARECER COMPLEMENTAR:
A lei 9.025, sobre remessa de lucros, era de 27 de fevereiro de 1946. Por ela, as remessas anuais de lucros, juros e dividendos
ficariam limitadas a 8% do capital estrangeiro registrado e as repatriações de capital deveriam obedecer ao limite de 20%
por ano.
Em 3 de janeiro de 1952 Vargas emitiu o decreto número 30.363 que impunha um limite de 10% sobre o capital
efetivamente entrado e registrado, sem computar os lucros reinvestidos
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1202200606.htm#:~:text=A%20lei%209.025%2C%20sobre%20remessa,27
%20de%20fevereiro%20de%201946.&text=Em%203%20de%20janeiro%20de,o%20que%20deflagrou%20a%20guerra.
Getúlio Vargas também imitiu um DECRETO.
DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO.
==============================================================================
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54) Em 2020 completou-se 81 anos do início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Acerca dos eventos que antecederam
a guerra, é correto afirmar:
A  Na Conferência de Munique, em 1938, com a presença das diplomacias inglesa e francesa, os alemães ganharam um
ultimato para sair da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, ocupada por tropas nazistas.
B  Os alemães assinaram com os soviéticos um pacto de não agressão. O objetivo da Alemanha era garantir que a União
Soviética não iria interferir em uma possível invasão à Polônia.
Justificativa: sim, os alemães, mesmo considerando os bolcheviques como inimigos, assinaram este pacto para garantir que
os russos não iriam interferir quando a guerra fosse deflagrada.
C  A Áustria resistiu a sua anexação pelos alemães e obteve o apoio do governo dos Estado Unidos, que exigiram a retirada
das tropas alemãs do território austríaco. Os alemães recuaram e desocuparam o país.
D  Para evitar uma nova guerra, a França cedeu aos alemães a região da Alsácia Lorena. Este ato foi combatido pela
diplomacia estadunidense, que não tolerou concessões ao regime nazista.

==============================================================================
PARECER COMPLEMENTAR:
Este objetivo não está implícito no TRATADO, mas há um consenso entre os historiadores que este ERA O OBJETIVO DE
HITLER: caminho aberto para invadir a Polônia e assegurar-se que a URSS não iria interferir. E com isso ocorreu a Divisão.
Claro que o Tratado falava em divisão da Polônia. O Tratado também não previa que Hitler iria invadir a URSS, mas foi isto
que aconteceu. O objetivo da pergunta é entender o contexto da guerra.

DECISÃO DA BANCA: MANTER A QUESTÃO E O GABARITO.
==============================================================================
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