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UERJ 2013 (Questão 6 a 10) 
 
1. (Questão 6)  

 
Os cartazes acima foram produzidos para atrair apoio popular para um movimento de oposição ao 
governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934). Esse movimento colocou do mesmo lado o 
Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, tradicionais adversários políticos no estado 
de São Paulo. Nomeie esse movimento e indique uma justificativa apresentada pelos paulistas 
para considerar o governo provisório de Vargas “uma ditadura”. 
 
 
2. (Questão 7)  
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O cartaz acima, divulgado pelo Comitê de Coordenação e Produção de Guerra norte-americano 
durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tornou-se um dos símbolos dos esforços 
patrióticos frente ao conflito armado. Nele, retratava-se também um novo ideal para a condição 
feminina. Explicite duas repercussões da Segunda Guerra Mundial para o mundo do trabalho na 
sociedade norte-americana. 
 
 
3. (Questão 8) 

 
O filme O ovo da serpente retrata o contexto de crise alemã após a Primeira Guerra Mundial, que 
favoreceu a subida ao poder de Hitler, principal figura do Partido Nazista. Retire do texto dois 
problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo ao poder em 1933. 
Indique, também, a ação tomada pelo Partido Nazista em relação a cada um desses problemas.  
 
 
4. (Questão 9) 
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A imagem e o texto apresentados refletem momentos de grave crise social em duas épocas 
distintas. Na década de 1930, a solução encontrada para a crise foi o estabelecimento do Estado 
do Bem-estar Social. Este modelo, contudo, vem sendo contestado nas duas últimas décadas em 
função das decisões do Consenso de Washington, assinado por alguns países em 1989. 
Apresente uma proposta do Consenso de Washington para a crise das sociedades capitalistas. 
Em seguida, aponte a prática do Estado de Bem-estar Social que contraria a proposta 
apresentada. 
 
 
5. (Questão 10) 
 

 
 
O Fórum Social Mundial se realizou pela primeira vez em janeiro de 2001, na cidade de Porto 
Alegre. Desde então, tem acontecido anualmente em diversos países do mundo onde grupos 
variados apoiam suas ações. Cite duas propostas do Fórum Social Mundial que se opõem à 
globalização capitalista. 
 


