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Cargo: R08 - PROFESSOR PNS-P2 - HISTÓRIA
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

31 - X

Após a análise do recurso, a banca considera que a questão em tela diz que “A Primeira República
(1889 – 1930), iniciou-se com uma grande euforia no plano econômico. Chefiado pelo, então
ministro da fazenda, Rui Barbosa, inaugura – se uma política que consistia em autorização para
que quatro bancos concedessem créditos para qualquer pessoa que desejasse abrir uma empresa
e impressão de uma enorme quantidade de papel moeda”, estando correta a alternativa de letra
(A), pois na tentativa de estimular o crescimento econômico, principalmente através da
industrialização, o governo permite que quatro bancos específicos liberassem créditos a todos que
desejassem abrir uma impressa. Além disso, a emissão de papel moeda também foi feito sem
nenhum controle por parte das autoridades. Tal ação desencadeou um aumento exponencial da
inflação, o que agravou ainda mais a situação econômica brasileira. Esse momento, chefiado por
Rui Barbosa, ficou conhecido como Encilhamento. Assim, a banca mantém o gabarito.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

32 - X

Após a análise do recurso, a banca mantém o gabarito e justifica que a resposta correta a
afirmativa “Com a República proclamada em 1889, pelas mãos do Marechal Deodoro da Fonseca,
a preocupação dos principais grupos políticos nacionais se torna quase que automaticamente a
organização do poder”, é a letra C. Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, liderava um grupo que
apoiava uma ditadura republicana, pois paulistas e mineiros defendiam os ideais liberais, porém
suas inspirações não se encontravam no velho continente, e sim nos Estados unidos da América.
Havia de fato um grupo de republicanos radicais concentrado no Rio de Janeiro nos primeiros anos
da Primeira República, porém eles se inspiravam no grupo dos Jacobinos, organização política
criada na França em 1789 de viés radical. Júlio de Castilho, em conjunto com um grupo de
republicanos federalistas acreditavam que o Brasil só alcançaria a progresso através da ordem
estabelecida por uma república ditatorial. A marinha do Brasil, nesse contexto, ainda mantinha
fortes ligações com o império. Benjamin Constant era um republicano positivista que rejeitava a
monarquia. Também não era líder da ala militar, visto que dentro do próprio meio havia os que
apoiavam o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

35 - X

Após a análise do recurso, a banca mantém o gabarito e justifica que a afirmativa I - I – O pacto de
não agressão, assinado em 1939, evitou que a Alemanha nazista lutasse a guerra em duas frentes
esta correta, pois surpreendendo todas as expectativas da França e da Inglaterra, em 1939
Alemanha e Rússia assinam o pacto germânico-soviético de não agressão. Para os nazistas,
significava a oportunidade de lutar apenas contra o lado ocidental.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

42 - X

Após análise do recurso, a banca mantém o gabarito e justifica que o texto da questão faz
referência a um dos discursos de Lionel Brizola durante a chamada Campanha da Legalidade que
pretendia sustentar a posse de João Goulart ao cargo de presidente do Brasil, pois com a renúncia

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

11/12/2020 23:10:02

PSS EDUCAÇÃO ACRE 2020 – ENSINO REGULAR
Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva
Página 2 de 3

do então presidente do Brasil, Jânio Quadros, em 1961 seu vice, João Goulart, era o próximo na
linha sucessória. Porém, uma ala militar dentro do congresso não aceita a posse de João Goulart e
exigi o impeachment do mesmo. Assim, na tentativa de garantir a posse do presidente, que estava
voltando da China, Lionel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul inicia a Campanha da
Legalidade. O movimento ganha forças e é apoiado pela UNE, OAB e até mesmo pela comandante
do III Exército, cumprindo assim seu objetivo.
44 - X

Após análise do recurso, a banca mantém o gabarito e justifica que a alternativa correta é a letra A,
“Na Costa do Ouro (Gana), nasce um movimento de resistência liderado por Kwame Nkrumah” O
período de descolonização do continente africano é marcado por intensos confrontos. Podemos
citar como exemplo as batalhas travadas por Angola, Guiné-Bissau e Moçambique contra o
domínio português. Também foi momento onde movimentos como Pan-africanismo e Negritude
surgiram com o objetivo de criar uma união de toda África contra a dominação europeia. Destacase também nesse momento figuras de liderança como Kwame Nkrumah, que liderou um
movimento de resistência em Gana fundando o Partido da Convenção do Povo (CPP). Além dele, é
válido lembrar também de Sékou Touré na Guiné e Zulu Pixley Ka fundador e líder da CNA em
1912 na África do Sul.
A alternativa C não esta correta, pois, em 1912, foi fundado o Congresso Nacional Africano (CNA),
primeira organização política dos negros sul-africanos, porém Mandela nasceu em 1918 e sua vida
política se iniciou na década de 1940, após ter se tornado advogado. Em 1942 fundou a liga jovem
do Congresso Nacional Africano (CNA), pretendendo organizar a juventude negra contra o regime
do Apartheid na África do Sul.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

45 - X

Após análise do recurso, a banca mantém o gabarito e justifica que sobre a crise de 29, é correto
afirmar que foi uma crise de superprodução e subconsumo, agravada pela concentração de
riquezas, alternativa (B). A Crise de 29, ou Grande Depressão, foi e ainda é uma das mais
marcantes crises do sistema capitalista. Ocasionada por conta da superprodução e subconsumo, a
crise afetou todos os países capitalistas no mundo, como por exemplo o Brasil e Alemanha.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

47 - X

Após análise do recurso, a banca mantém o gabarito e justifica que a Grande Depressão contribuiu
para a ascensão de regimes fascistas em todo o mundo, como por exemplo Alemanha, Itália,
Espanha e Portugal. É considerada uma crise de superprodução e subconsumo, a Grande
Depressão (1929) afetou todos os países industrializados e dependentes da economia norte
americana, como por exemplo o Brasil. Além do mais, a crise econômica refletida na Europa
auxiliou na afirmação e apoio da população aos discursos de extrema direita no Velho Continente.
A exemplo, na Alemanha, os nazistas eram individualmente o maior partido, apesar de minoritários
no conjunto do parlamento. O partido era organizado autonomamente numa estrutura militarizada,
apoiados por uma máquina de propaganda idealizada por Joseph Goebbels, e que atraia o apoio
eleitoral das grandes massas de desempregados geradas pelos reflexos na Europa da crise de
1929 nos Estados Unidos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

48 - X

Após análise do recurso, a banca mantém o gabarito e justifica que no dia 24 de janeiro de 1954,
Getúlio Vargas, em seus aposentos no Palácio do Catete, deu um tiro no próprio peito. Tal ação
resultou em ascensão de Café filho ao cargo de presidente e indicação do general Lott ao cargo de
ministro da Guerra. Em 1954 a política brasileira caminhava para um golpe de Estado. Grupos

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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militares e civis, liderados por Carlos Lacerda, pressionavam o então presidente Getúlio Vargas a
sair do cargo e assim liberar espaço para que uma ditadura fosse instaurada. Porém, para a
surpresa de todos, o presidente se mata, criando assim uma comoção nacional gigantesca. A
população culpava os golpistas, principalmente a UDN e Carlos Lacerda. Assim, por pressão
popular o golpe foi desmantelado visto que não havia apoio da população. No lugar de Vargas
assume seu vice, Café Filho, que fica no cargo até 1955 e como medida para apaziguar os ânimos
com a ala militar coloca o general Lott como ministro da guerra.
49 - X

Após análise do recurso, a banca mantém o gabarito e justifica que o erro material (de digitação, no
início da questão) não interferiu na resolução da questão.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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