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1. (Questão 12) No final do século XIX, as Grandes Sociedades carnavalescas alcançaram ampla 
popularidade entre os foliões cariocas. Tais sociedades cultivavam um pretensioso objetivo em 
relação à comemoração carnavalesca em si mesma: com seus desfiles de carros enfeitados pelas 
principais ruas da cidade, pretendiam abolir o entrudo (brincadeira que consistia em jogar água 
nos foliões) e outras práticas difundidas entre a população desde os tempos coloniais, 
substituindo-os por formas de diversão que consideravam mais civilizadas, inspiradas nos 
carnavais de Veneza. Contudo, ninguém parecia disposto a abrir mão de suas diversões para 
assistir ao carnaval das sociedades. O entrudo, na visão dos seus animados praticantes, poderia 
coexistir perfeitamente com os desfiles.  

PEREIRA, C. S. Os senhores da alegria: a presença das mulheres nas Grandes Sociedades 
carnavalescas cariocas em fins do século XIX. In: CUNHA, M. C. P. Carnavais e outras frestas: 

ensaios de história social da cultura. Campinas: Unicamp; Cecult, 2002 (adaptado).  
 
Manifestações culturais como o carnaval também têm sua própria história, sendo constantemente 
reinventadas ao longo do tempo. Atuação das Grandes Sociedades, descrita no texto, mostra que 
o carnaval representava um momento em que as: 

a) Distinções sociais eram deixadas de lado em nome da celebração.  
b) Aspirações cosmopolitas da elite impediam a realização da festa fora dos clubes.  
c) Liberdades individuais eram extintas pelas regras das autoridades públicas.  
d) Tradições populares se transformavam em matéria de disputas sociais. 
e) Perseguições policiais tinham caráter xenófobo por repudiarem tradições estrangeiras. 

 
 
2. (Questão 13)  
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 Na imagem, da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, 
relacionado com a: 

a) Redivisão do trabalho doméstico.  
b) Liberdade de orientação sexual.  
c) Garantia da equiparação salarial.  
d) Aprovação do direito ao divórcio.  
e) Obtenção da participação eleitoral. 

 
 
3. (Questão 20)  

 
 
A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de Finados de 1965. Sua relação com 
os direitos políticos existentes no período revela a: 

a) Extinção dos partidos nanicos.  
b) Retomada dos partidos estaduais.  
c) Adoção do bipartidarismo regulado.  
d) Superação do fisiologismo tradicional.  
e) Valorização da representação parlamentar 

 
 
4. (Questão 26) Durante a realeza, e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas 
oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios 
manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram 
eleger uma comissão de dez pessoas — os decênviros — para escrever as leis. Dois deles 
viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Sólon.  

COULANGES, F. A cidade antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
 
A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada à: 

a) Adoção do sufrágio universal masculino.  
b) Extensão da cidadania aos homens livres.  
c) Afirmação de instituições democráticas.  
d) Implantação de direitos sociais.  
e) Tripartição dos poderes políticos. 
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 5. (Questão 29) Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e montados em soberbos 
cavalos; depois destes, marchava o Embaixador do Rei do Congo magnificamente ornado de 
seda azul para anunciar ao Senado que a vinda do Rei estava destinada para o dia dezesseis. 
Em resposta obteve repetidas vivas do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza.  

Coroação do Rei do Congo em Santo Amaro, Bahia apud DEL PRIORE, M. Festas e utopias no 
Brasil colonial. In: CATELLI JR., R. Um olhar sobre as festas populares brasileiras. São Paulo: 

Brasiliense, 1994 (adaptado).  
 
Originária dos tempos coloniais, a festa da Coroação do Rei do Congo evidencia um processo de: 

a) Exclusão social.  
b) Imposição religiosa.  
c) Acomodação política.  
d) Supressão simbólica.  
e) Ressignificação cultural. 


