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01 - (PUC RJ/1994)      
A revolução de 1930 acarretou transformações 
econômicas e sociais ao Estado brasileiro, cuja política, 
após 1930, se caracterizou pelo(a): 
a) Abandono do apoio aos produtos agrícolas de 

exportação. 
b) Adoção da prática liberal de não-intervenção nas 

relações entre o capital e o trabalho. 
c) Implantação do livre-cambismo, que especilizava o 

país como produtor agrícola e importador de 
manufaturados. 

d) Imediato atendimento das reivindicações 
democráticas, colocando-se o governo contra as 
crescentes tendências nazifascistas. 

e) Intervencionismo, com apoio à lavoura tradicional 
e à industrialização, e regulamentando as relações 
trabalhistas. 

 
02 - (UNIRIO RJ/1996)      

A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha e 
inaugurou uma nova forma de atuação do Estado frente 
às transformações da sociedade brasileira, como 
exemplifica o: 
a) atendimento de demandas de diferentes setores 

sociais, como operários e empresários. 
b) afastamento do Estado da gestão da economia. 
c) abandono dos setores produtores agrícolas 

tradicionais. 
d) controle da alta hierarquia militar sobre os 

principais órgão estatais. 
e) apoio às oligarquias dominantes nos Estados. 

 
03 - (Mackenzie SP/2001)      

Vitoriosa a revolução, abre-se uma espécie de vazio de 
poder, por força do colapso político da burguesia do 
café e das demais frações de classe para assumi-lo em 
caráter exclusivo. O Estado de Compromisso é a 
resposta para essa situação. 

Boris Fausto 
O texto nos permite concluir que, após a Revolução de 
1930, estabeleceu-se no país: 
a) A mesma estrutura política existente no período 

anterior. 
b) A centralização, pelo governo, das decisões 

políticas e financeiras, dentro de um quadro de 
alianças, em virtude da heterogeneidade das forças 
revolucionárias. 

c) O total desaparecimento do poder e do prestígio 
das forças oligárquicas. 

d) A ascensão da burguesia industrial, única classe que 
deu total apoio a Vargas no processo 
revolucionário. 

e) O isolamento das forças armadas e da máquina 
burocrática do Estado, que n„o participaram do 
Estado de Compromisso. 

 
04 - (UNIFOR CE/2005)     

Reflita sobre o texto. 
 

A Revolução de 1930 põe fim à hegemonia da burguesia 
do café (...). O episódio revolucionário expressa a 
necessidade de reajustar a estrutura do país, cujo 
funcionamento, voltado essencialmente para um único 
gênero de exportação, se torna cada vez mais precário. 
A oposição ao predomínio da burguesia cafeeira não 
provém, entretanto, de um setor industrial (...). Pelo 
contrário, dadas as características da formação social 
do país, há uma complementaridade básica entre 
interesses agrários e industriais.  
(Boris Fausto. A Revolução de 1930. São Paulo: 
Brasiliense, 1972. p. 112-114) 

 
O texto analisa elementos socioeconômicos 
importantes da sociedade brasileira na Primeira 
República (1889-1930). As idéias do texto confirmam 
que: 
a) o sistema agrário brasileiro sofreu transformações 

substanciais na década de 1930, com o surgimento 
da indústria pesada e de bens de consumo duráveis. 

b) a indústria brasileira se expandiu nas primeiras 
décadas do século XX devido, em grande parte, à 
aplicação de capital cafeeiro na produção de artigos 
manufaturados. 

c) a crise por qual passou a economia brasileira nas 
duas primeiras décadas do século XX estava 
diretamente relacionada ao fato de os governos 
terem mantido o café como único produto de 
exportação. 

d) a burguesia cafeeira brasileira tornou-se 
revolucionária na medida em que foi agente do 
processo de diversificação da produção econômica 
do país, ocorrido na primeira década do século XX. 

e) as contradições entre os interesses dos setores 
agrários e dos setores industriais representaram 
obstáculos para o desenvolvimento industrial do 
Brasil na década de 1930. 

 
05 - (UEPB/2005)     

O movimento de 1930 é considerado como um marco 
na história política e econômica do Brasil. Sobre esse 
movimento é correto afirmar: 
a) A base política do movimento foi dada pela 

formação da Aliança Nacional Libertadora. 
b) O apoio do movimento tenentista, em especial, de 

Luís Carlos Prestes foi decisivo para a vitória do 
movimento. 

c) Surgido a partir da derrota da chapa oposicionista, 
o movimento ganha fôlego e tem na morte de João 
Pessoa um dos seus elementos fomentadores. 

d) As oligarquias paulista e mineira partiram para a 
reação e fizeram o movimento, objetivando a 
manutenção do acordo conhecido como “política 
do café com leite”. 

e) A vitória do movimento significou o total alijamento 
das oligarquias paulistas do poder, durante todo o 
governo do presidente Getúlio Vargas. 

 
06 - (UEM PR/2006)     
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Com a Revolução de 1930 , chega ao fim a chamada 
"República Velha" no Brasil. Sob a liderança de Getúlio 
Vargas, que ficou no poder de 1930 a 1945, esse 
movimento revolucionário imprimiu uma série de 
mudanças que influenciaram os rumos da sociedade 
brasileira até aproximadamente o final da década de 
1980. Sobre esse assunto, assinale o que for incorreto: 
a) A Revolução de 1930 pôs fim à chamada "Política 

do Café com Leite", por meio da qual as oligarquias 
agrárias de São Paulo e de Minas Gerais se 
revezavam no governo federal. 

b) A base social do movimento de 1930 era bem 
diversificada, contando com setores das oligarquias 
descontentes, setores populares e setores de classe 
média, como o dos tenentes. 

c) No plano econômico, o governo de Vargas imprimiu 
uma política estatizante, nacionalista e 
industrializante. Ele criou o que se chama de 
indústria pesada no Brasil, como a Companhia 
Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. 

d) No período de 1930 a 1945, o Brasil vivenciou um 
ambiente político e econômico liberal, 
caracterizado pela diminuição do tamanho do 
Estado, pela ampla liberdade comercial e industrial 
e pela inexistência de qualquer regulamentação das 
relações de trabalho e de controle da imprensa. 

e) O modelo de Estado estatizante que emergiu após 
a Revolução de 1930 sobreviveu à morte de Getúlio 
Vargas e só começou a ser reformado, de acordo 
com os princípios liberais, na década de 1990, no 
governo do Presidente Fernando Collor de Mello. 

 
07 - (FMJ SP/2007)     

Leia as frases seguintes. 
 

I. A Revolução de 30 foi o resultado do 
descontentamento da sociedade brasileira com o 
sistema da República Velha, já expresso nas 
manifestações tenentistas dos 18 do Forte, da 
Revolução Paulista de 1924 e da Coluna Prestes. 

II. Apesar do título “Revolução”, o movimento iniciado 
em 1930 não realizou qualquer transformação de 
vulto na estrutura econômica do Brasil, que 
continuou com sua base agro-exportadora. 

III. Em 1930, pela primeira vez, desde a proclamação 
da República, a elite paulista foi alijada do poder, o 
que contribuiu para a eclosão da Revolução 
Constitucionalista de 32, a partir de São Paulo. 

 
Está correto o contido em 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 

 
08 - (UEM PR/2007)    

A Revolução de 1930 é considerada um marco dos mais 
importantes da história do Brasil.  

Assinale a alternativa correta sobre esse 
acontecimento. 
a) A Revolução de 30 assinala a ascensão da burguesia 

cafeeira paulista na política nacional. 
b) A causa imediata da Revolução de 30 foram as 

manifestações indignadas da população brasileira 
contra a política de Washington Luís, para quem o 
problema social era apenas uma “questão de 
polícia”, isto é, que se resolveria com repressão 
policial. 

c) No aspecto político, a revolução de 30 pôs fim à 
chamada “política do café com leite”, por meio da 
qual representantes dos estados de São Paulo e de 
Minas Gerais se alternavam na presidência da 
República. 

d) A Revolução de 30 foi desencadeada para garantir 
a posse de Getúlio Vargas, cuja vitória na eleição 
para a presidência da República estava sendo 
contestada pela oligarquia agrária de São Paulo e de 
Minas Gerais. 

e) O assassinato do jornalista Líbero Badaró, da 
Paraíba, um crítico implacável da oligarquia que 
controlava a República Velha, provocou profunda 
indignação e contribuiu para o desencadeamento 
da Revolução de 1930. 

 
09 - (UFRGS/2007)    

Assinale com V(verdadeiro) ou F(falso) as afirmações 
abaixo, referentes à Revolução de 30. 

 
(   ) A Revolução de 30 resultou no alojamento da 

tradicional oligarquia paulista do centro do poder. 
(   ) A Aliança Liberal, representada por Getúlio Vargas, 

contou com apoio dos tenentes, de setores médios 
e populares urbanos e de oligarquias dissidentes. 

(   ) A Revolução de 30 insere–se na onda de 
acontecimentos políticos resultantes da crise 
estrutural do capitalismo nos anos 20. 

(   ) A irrupção do Partido Comunista e a influência 
crescente da Revolução Soviética estão na origem 
da superação da política do café–com–leite. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
a) VVVF 
b) VFVF 
c) FVVV 
d) FVFV 
e) FFFV 

 
10 - (UNIMONTES MG/2007)    

Normalmente, atribuiu-se ao presidente Washington 
Luis (1927–1930) a frase “A questão social é uma 
questão de polícia”. Após 1930, Getúlio Vargas 
costumava apresentar “a questão social como uma 
questão política”. 
Explique as diferenças de visão entre os dois 
presidentes, sintetizadas nas frases citadas. 
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11 - (UDESC SC/2008)    
A Revolução de 1930 marcou a história republicana 
brasileira, que passou a ser dividida, a partir de então, 
entre República Velha e República Nova. Sobre esse 
episódio, leia e analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Denomina-se Revolução de 1930 o movimento 

armado que depôs o então presidente da República 
Washington Luiz Pereira de Souza, pouco antes do 
término do seu mandato. 

II. Getúlio Vargas não tomou parte nesse movimento, 
assumindo uma postura legalista e democrática, 
que marcaria sua história política. 

III. O objetivo principal desse movimento era impedir a 
posse de Júlio Prestes, que havia derrotado a chapa 
de Getúlio Vargas e João Pessoa, nas eleições 
presidenciais de março de 1930. 

IV. Os protagonistas desse episódio esforçaram-se por 
ampliar o significado da Revolução, investindo na 
idéia de República Nova como ruptura em relação à 
República Velha, e associando o regime instalado 
em 1930 à idéia de Brasil moderno. 

V. A Revolução de 1930 marcou a história republicana 
brasileira, ao romper com o controle oligárquico do 
poder político e inaugurar uma longa fase de 
governo democrático, somente rompida com o 
Golpe de 1964. 

 
Assinale a alternativa correta, em relação às afirmativas. 
a) Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
12 - (UFPEL RS/2008)    

 
E a tal façanha de amarrar os cavalos no obelisco? 
Fonseca, Roberto. História do Rio Grande do Sul para jovens. 
Porto Alegre: AGE, 2002. 
 

A charge refere-se ao simbólico episódio, ocorrido com 
as tropas de Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, no 
movimento denominado  
a) Revolução de 1923. 
b) Revolução Constitucionalista. 
c) Estado Novo. 
d) “Queremismo”. 
e) Revolução de 1930. 
f) I.R. 

 
13 - (UNIMONTES MG/2008)    

“Sobreveio como um raio o assassinato de João Pessoa 
e a Revolução estalou. Mas teria estalado, teria vencido, 
sem que marchassem na sua vanguarda, como um 
parque de tanks, os milhões de sacas que se 
desvalorizaram nos reguladores* e cuja desvalorização 
arruinou S. Paulo e o Brasil?” 

(AMARAL, Rubens do. Os carrascos da Revolução. Folha da 
Manhã. São Paulo, 3 out. 1931, p. 1) 

 
* Reguladores: estoques 

 
Considerando as informações acima e a história, 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) Segundo a interpretação do autor, embora 

importantes, as conjunturas econômicas são 
secundárias na produção dos fatos históricos, a 
exemplo do processo histórico brasileiro em fins da 
Primeira República. 

b) Para o autor, a crise que pôs fim à Primeira 
República se caracterizou como a mais séria 
conflagração social da história do país, separando 
nitidamente trabalhadores e patrões e ceifando a 
vida de muitos brasileiros de ambos os lados. 

c) O autor nega enfaticamente a liderança e 
importância de Getúlio Vargas nos processos sociais 
e políticos que ocorreram no triênio 1929–1931 e 
que trariam fortes implicações para a história 
subseqüente da República. 

d) Na leitura do autor, a economia brasileira, no início 
da década de 1930, sustentava-se basicamente na 
cafeicultura, especialmente concentrada no Estado 
de São Paulo. 

 
14 - (UFG GO/2001)    

(...) Em silêncio, sem uma palma, sem um assobio, o 
carro avançou entre os espectadores daquela cena 
histórica. A noite vinha descendo sobre o eclipse da 
autoridade constitucional, que desaparecia, entretanto, 
com a majestade que lhe souberam dar a altivez e a 
bravura de seu último presidente. 
O trecho acima foi retirado do livro A Verdade sobre a 
Revolução de Outubro, escrito pelo jornalista Barbosa 
Lima Sobrinho, que descreve a deposição do presidente 
Washington Luís (1926-1930). O processo sucessório foi 
marcado pela polarização política e acabou encerrando 
uma etapa do regime republicano, conhecida como 
República Velha. 
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Identifique as correntes políticas em conflito no 
processo sucessório e analise a ação dos tenentes no 
Governo Provisório (1930-34). 

 
15 - (ESPM/2009)    

O Brasil foi abalado, em outubro de 1930, por uma 
revolução que assinalou o fim da chamada República 
Velha. Essa revolução pode ser explicada 
 
a) pela ação dos integralistas brasileiros, que, 
liderados por Plínio Salgado, derrubaram o presidente 
Washington Luís. 
b) pelo fracasso da política econômica decidida no 

Convênio de Taubaté e implementada no governo 
de Washington Luís. 

c) pela infiltração, no país, do comunismo, o que levou 
Washington Luís a pretender continuar no poder 
através de um golpe de Estado. 

d) pelas oposições entre os grupos da própria 
oligarquia dominante, resultantes principalmente 
do rompimento da “Política dos Estados” ou 
“Política dos Governadores”. 

e) pelas aspirações militares favoráveis à preservação 
da “Política do Café com Leite”, projeto apoiado 
pelo líder da revolução, Getúlio Vargas. 

 
16 - (FUVEST SP/2010)    

O conceito de revolução, aplicado ao movimento de 
1930 no Brasil, é alvo de polêmica entre historiadores. 
Independentemente da controvérsia, não há como 
negar que houve mudanças importantes, nessa década, 
com relação às diretrizes da política econômica e à 
questão social. 
Explique as mudanças no que se refere à 

 
a) política econômica. 
b) questão social. 

 
17 - (UFG GO/2010)    

Leia o documento a seguir. 
 

1°) O candidato Getúlio Vargas não sairá do seu Estado 
para fazer propaganda, nem para ler sua plataforma; 2°) 
se for vencido, na eleição, conformar-se-á com o 
resultado das urnas, dando por terminado o dissídio e 
passando a apoiar o governo constituído; 3°) o 
presidente da República e o candidato Júlio Prestes 
comprometem-se: a) a não apoiar elementos 
divergentes da situação do Rio Grande […]; b) a 
reconhecer na apuração das eleições de representantes 
ao Congresso Federal os candidatos diplomados; c) 
passada a eleição, as relações entre o governo da 
República e o do Rio Grande do Sul serão restabelecidas 
nos mesmos termos anteriores à divergência sobre a 
sucessão presidencial […]; e) se for eleito o presidente 
do Rio Grande do Sul, o atual presidente da República 
não combaterá o seu reconhecimento e o Dr. Getúlio 
Vargas assumirá para com São Paulo compromisso 

idêntico ao proposto aos Srs. WashingtonLuís e Júlio 
Prestes, em relação ao Rio Grande. 
FONTOURA, J. N. Memórias. Apud FAUSTO, Boris. A 

revolução de 
1930. In: MOTA, Carlos Guilherme (Org.) Brasil em 

perspectiva. Rio de 
Janeiro: Difel, 1977. p. 236. [Adaptado]. 

 
 

Produzido em 1929, esse documento refere-se ao 
processo político-eleitoral na Primeira República. De 
acordo com sua leitura, verifica-se 

 
a) a aliança entre os estados mais representativos da 

federação, estabelecida por meio da política 
conhecida como “café com leite”. 

b) a complexidade da distribuição de forças políticas, 
observada na relevância dos estados de menor 
representatividade nos pleitos. 

c) o desacordo da Aliança Liberal em relação às 
orientações para o processo eleitoral acordadas 
entre os estados. 

d) a importância do voto popular nas eleições em 
função das diferentes dimensões dos colégios 
eleitorais nos estados. 

e) o respeito aos princípios republicanos, traduzidos 
na posição de árbitro assumida pelo então 
presidente Washington Luís. 

 
18 - (UESPI/2010)    

A Revolução de 1930, para muitos historiadores, 
significou um marco na história política do Brasil 
República. Tal significação pode ser atribuída á 
compreensão desse movimento como: 

 
a) o atendimento a uma coligação de interesses a que 

se sobrepunham aqueles advindos da política 
conhecida como do “Café com Leite” pela sua 
continuidade no poder. 

b) a culminância da carreira política de Getúlio Vargas, 
que, iniciada em São Paulo como governador, chega 
ao Rio Grande do Sul e daí à presidência do país. 

c) a resposta do Partido Republicano ao apoio dado 
por Washington Luis ao governador de Minas, Júlio 
Prestes, para substituí-lo, o que implicava 
continuidade da tradição oligárquica. 

d) um movimento social legitimado pelo apoio 
recebido dos trabalhadores rurais e de grande 
parcela da burguesia cafeicultora e da 
“açucarocracia” do Nordeste. 

e) o resultado de uma conjugação de fatores 
relacionados aos interesses de diferentes grupos da 
sociedade, que tinham em comum a oposição ao 
poder político dos representantes de Minas e São 
Paulo. 

 
19 - (ESPM/2010)    

No Rio de Janeiro, no Distrito Federal, já vitorioso o 
movimento revolucionário em todo o país, um grupo de 
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oficiais generais, liderados pelo general Augusto Tasso 
Fragoso, exigiu a renúncia do presidente através de 
documento encaminhado ao cardeal Dom Sebastião 
Leme, que transmitiu o ultimatum ao Ministro das 
Relações Exteriores, Otávio Mangabeira. No dia 24 de 
outubro foi o desenlace. Ante a negativa de 
Washington Luís de renunciar, os militares cercaram o 
Palácio Guanabara e determinaram a prisão do 
presidente. 
(Paulo Sérgio Pinheiro. Estratégias da Ilusão: a 
Revolução Mundial e o Brasil (1922-1935). 

 
Os fatos tratados no texto devem ser relacionados ao 
seguinte episódio: 

 
a) o presidente Washington Luís pretendia alterar a 

Constituição para continuar no governo e exercer 
um segundo mandato e por isso foi destituído 
pelos militares; 

b) derrotado na eleição de 1930, o presidente 
Washington Luís se recusava a deixar o governo, 
tendo então sido derrubado pelo exército; 

c) os militares derrubaram o presidente Washington 
Luís e estabeleceram uma ditadura militar, que 
durou 15 anos, conhecida como Estado Novo; 

d) o candidato apoiado por Washington Luís, o 
paulista Júlio Prestes, venceu a eleição de 1930, 
porém não tomou posse, pois a revolução de 1930 
impediu a sucessão; 

e) com a revolução de 1930, o candidato da Aliança 
Liberal, Getúlio Vargas, foi vitorioso; para garantir 
sua posse os militares prenderam Washington 
Luís. 

 
20 - (UFOP MG/2010)    

Do ponto de vista político, a chamada “Revolução de 
1930” foi um golpe de Estado resultante de uma série 
de crises inter-relacionadas que ocorreram durante a 
década de 20. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
uma dessas crises: 

 
a) Crise econômica do setor agrário exportador. 
b) Crise das Forças Armadas, ocasionada pelo 

tenentismo. 
c) Crise do sistema eleitoral republicano, baseado no 

parlamentarismo. 
d) Crise da aliança política conhecida como “café-

com-leite”. 
 
21 - (UFRN/2010)    

Chefe vitorioso do propalado movimento 
revolucionário de 1930, Getúlio Dorneles Vargas 
instalou-se no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, 
onde iniciou seu governo, auxiliado por um ministério 
que procurava amparar-se em todas as forças 
favoráveis à Revolução. As medidas iniciais visavam 
combater as práticas políticas do regime que se 
encerrava. O contexto era conturbado. Foi assim que 
Juarez Távora, delegado do movimento revolucionário 

para a região Norte/Nordeste, veio a Natal para reunir-
se com a Junta Militar. 

 
a) Analise duas medidas tomadas por Vargas para 

combater as práticas políticas da República Velha. 
b) Cite duas repercussões, no Rio Grande do Norte, 

do movimento revolucionário referido. 
 
22 - (UEM PR/2012)    

A Revolução de 1930, movimento de ruptura da 
hegemonia política dos cafeicultores paulistas e 
mineiros, foi um marco relevante em uma série de 
transformações sociais, políticas e econômicas no 
Brasil. A respeito desse tema, assinale o que for 
correto. 

 
01. A nova legislação trabalhista fez emergir um 

modelo de cidadania regulada, que condicionava 
direitos importantes ao exercício de uma 
profissão regulamentada pelo Estado e 
devidamente representada por organizações 
sindicais reconhecidas oficialmente. 

02. Com a ação revolucionária inicia-se um processo 
de crescente centralização administrativa nas 
mãos da União, em detrimento das demais 
entidades federativas. 

04. No terreno dos direitos políticos, ocorre a 
ampliação do direito ao voto para todos os 
brasileiros maiores de 18 anos, sendo excluídos 
analfabetos, mendigos, integrantes das forças 
armadas das patentes mais baixas e aqueles 
considerados sem direitos políticos por decisão 
judicial. 

08. Na economia, o novo governo implementou 
políticas de incentivo à importação de produtos 
destinados ao mercado consumidor interno, em 
expansão. 

16. Para afastar definitivamente as oligarquias 
cafeeiras do poder, o novo governo adotou 
medidas restritivas ao cultivo e à comercialização 
do café. 

 
23 - (IFGO/2013)    

 
Bandeira do Estado da Paraíba. Atlas Geográfico Brasileiro. 
 

A bandeira do Estado da Paraíba, adotada oficialmente 
em 1965, ilustra elementos importantes da Revolução 
de 30. Sobre este momento histórico brasileiro, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) A bandeira foi adotada por membros da Aliança 

Liberal, que lançou a chapa Getúlio Vargas e João 
Pessoa na eleição que substituiria o Presidente 
Washington Luís. 
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b) A palavra NEGO relaciona-se ao ato de negar a 
candidatura de Júlio Prestes à presidência, 
apoiado pelo então presidente Washington Luís, e 
que desencadeou a quebra do pacto conhecido 
como ”Café com Leite”. 

c) O governador do Estado da Paraíba, João Pessoa, 
foi assassinado em 26 de julho de 1930. Esse fato, 
representado na faixa preta de luto da bandeira, 
provocou uma grande comoção contra a situação 
e as eleições. 

d) “Façamos a Revolução antes que o povo a faça.” é 
uma frase atribuída ao político mineiro Antonio 
Carlos e mostra a tentativa das elites de 
permanecer no controle e evitar um movimento 
revolucionário popular. 

e) Em 24 de outubro de 1930, temendo um golpe 
civil e militar, o presidente empossado, Júlio 
Prestes, nomeou Getúlio Vargas como Presidente 
interino. Inicia-se, então, a Era Vargas. 

 
24 - (PUC RS/2014)    

A Aliança Liberal, que em 1930 apresentou a 
candidatura de Getúlio Vargas à Presidência da 
República, em oposição ao candidato situacionista Júlio 
Prestes, NÃO defendeu a proposta de 

 
a) representação popular pelo voto secreto, com 

instalação da Justiça Eleitoral. 
b) anistia para os revolucionários do Movimento 

Tenentista, como ocorreu em 1922 e 1924. 
c) voto universal para maiores de 21 anos, estendido 

a mulheres e analfabetos. 
d) adoção de medidas econômicas protecionistas 

para produtos de exportação, como o café. 
e) medidas de proteção aos trabalhadores, como a 

extensão do direito à aposentadoria. 
 
25 - (UFT TO/2014)    

No Brasil, a Revolução de 30 pôs fim a uma política 
oligárquica fundamentada em elites fundiárias de 
bases regionais, conhecida por: 

 
a) Estado Novo. 
b) República Velha. 
c) Sistema monárquico. 
d) Política do café com leite. 
e) Política de industrialização. 

 
26 - (PUCCamp SP/2014)    

Traço interessante ligado às condições específicas do 
decênio de 1930 foi a extensão das literaturas regionais 
e sua transformação em modalidades expressivas cujo 
âmbito e significado se tornaram nacionais (...). É o caso 
do “romance do Nordeste”, considerado naquela altura 
pela média da opinião como o romance por excelência. 
A sua voga provém em parte do fato de radicar na linha 
da ficção regional (embora não “regionalista”, no 
sentido pitoresco), feita agora com uma liberdade de 
narração e linguagem antes desconhecida. Mas deriva 

também do fato de todo o País ter tomado consciência 
de uma parte vital, o Nordeste, representado na sua 
realidade viva pela literatura. 

(CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios.  
São Paulo: Ática, 1987. p. 187) 

 
Ao longo do processo que culminou na chamada 
Revolução de 1930, é possível perceber a participação 
de políticos e militares de diversas regiões do Brasil, 
inclusive do Nordeste, no combate à hegemonia 
política exercida pela oligarquia paulista. A oposição à 
força política de São Paulo se manifestou, por exemplo, 

 
a) no movimento armado que eclodiu 

simultaneamente em Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Paraíba, responsável pelo golpe que 
destituiu Getúlio Vargas. 

b) no surgimento do tenentismo, responsável pela 
formação da Coluna Prestes, que partiu da Bahia 
em direção à capital federal, com o propósito de 
destituir o presidente em exercício, Washington 
Luís. 

c) na composição da Aliança Liberal em prol da 
candidatura de Getúlio Vargas e seu vice João 
Pessoa, para disputar com Júlio Prestes, o 
candidato situacionista, nas eleições de março de 
1930. 

d) na recusa da oligarquia mineira em apresentar 
candidatura para concorrer à presidência, em 
1929, por considerar que já havia se beneficiado 
suficientemente da política do café com leite. 

e) na chamada ‘política dos governadores’ que 
significou uma aliança, no Congresso, em pleno 
contexto da crise de 1929, de governadores do Sul 
e do Nordeste em oposição a São Paulo. 

 
27 - (ENEM/2011)    

É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da 
República no Brasil que não cite a afirmação de 
Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que 
“o povo assistiu àquilo bestializado”. Essa versão foi 
relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que 
não descuidaram da forma republicana, mas realçaram 
a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da 
fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil 
brasileiro teria nascido em 1930. 

MELLO, M. T. C. A república consentida: cultura democrática 
e científica no final do Império. 

Rio de Janeiro: FGV, 2007 (adaptado). 
 

O texto defende que a consolidação de uma 
determinada memória sobre a Proclamação da 
República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de 
seus momentos mais importantes. Os defensores da 
Revolução de 1930 procuraram construir uma visão 
negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma 
maneira de 
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a) valorizar as propostas políticas democráticas e 
liberais vitoriosas. 

b) resgatar simbolicamente as figuras políticas 
ligadas à Monarquia. 

c) criticar a política educacional adotada durante a 
República Velha. 

d) legitimar a ordem política inaugurada com a 
chegada desse grupo ao poder. 

e) destacar a ampla participação popular obtida no 
processo da Proclamação. 

 
28 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015)    

Os desentendimentos começaram quando, de 
forma surpreendente, Washington Luís insistiu na 
candidatura de um paulista à sucessão. Como se isso 
não bastasse, fechou questão em torno do governador 
de São Paulo, Júlio Prestes. (…) 

Seja como for, a atitude de Washington Luís 
empurrou mineiros e gaúchos para um acordo, 
reproduzindo até certo ponto o alinhamento de forças 
da campanha 1909-1910. A articulação de uma 
candidatura de oposição partiu do governador de 
Minas (…). 

Em plena campanha eleitoral, estourou em outubro 
de 1929 a crise mundial. Ela apanhou a cafeicultura em 
uma situação complicada. (…). 

(Boris Fausto, História do Brasil) 
 

Esses acontecimentos estiveram na origem 
 

a) da Política dos Governadores, pela qual as 
oligarquias apoiavam o presidente eleito. 

b) da Revolução Constitucionalista, em que São 
Paulo expressou seu apoio ao getulismo. 

c) do movimento tenentista, cujas revoltas 
conseguiram derrubar o Estado oligárquico. 

d) da Revolução de 1930, a partir da qual se 
estabeleceu uma nova organização no país. 

e) da formação da Ação Integralista Brasileira, que 
conduziu Getúlio Vargas ao poder. 

 
29 - (UECE/2015)    

Atente ao que é dito sobre os primórdios da Revolução 
de 30 e seus desdobramentos no Ceará. 
 
I. Este movimento ocorreu no Ceará, a exemplo do 

que ocorreu em outros estados do Brasil, 
desalojando do poder velhas oligarquias; nesse 
período, o espaço político foi ocupado 
temporariamente pelos Tenentes e por 
oligarquias dissidentes. 

II. No período inicial da organização da máquina 
administrativa no Ceará, o confronto político deu-
se em dois níveis: primeiramente, entre o 
interventor civil e os tenentes; logo em seguida, 
entre o interventor civil e as forças oligárquicas 
que perderam suas posições de mando. 

III. A consequência imediata desse conflito entre o 
interventor civil e os tenentes foi a substituição do 

interventor civil, Fernandes Távora, pelo 
interventor militar, Carneiro de Mendonça, por 
pressão dos tenentes junto a Getúlio Vargas. 

 
Está correto o que se diz em 

 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I, II e III. 
d) I e III apenas. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 30 
  
   

A abolição dos escravos, a imigração maciça de 
trabalhadores europeus, o progresso tecnológico dos 
transportes e comunicações contam-se entre as causas 
determinantes de uma nova economia em germinação. 
Evidentemente que estes processos haveriam de 
repercutir, sob a forma de conflito, na linguagem dessa 
sociedade em transformação (...). Os esforços de 
atualização da linguagem literária levados a cabo pelo 
Modernismo de 22 haveriam de repercutir, mais do que 
em qualquer outra, na obra de Oswald de Andrade. 
(Adaptado de Haroldo de Campos. “Uma poética da 
radicalidade”. In 
Oswald Andrade. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: 
Civilização 
Brasileira / MEC, 1972. p. xiii/xiv) 

 
30 - (PUCCamp SP/2009)    

As transformações ocorridas na sociedade brasileira, na 
década de 1920, impulsionaram também a queda do 
poder das oligarquias rurais, criando condições para a 
Revolução de 1930. Sobre os fatores dessa Revolução, 
analise os itens abaixo. 

 
I. Às agitações promovidas por tenentes e operários 

o governo federal respondeu com a promulgação 
da Lei Celerada que estabelecia censura à 
imprensa e restrição do direito de reunião. 

II. As medidas restritivas à imigração adotadas pelo 
governo federal para atenuar o problema de 
desemprego causado pela crise de 1929, 
descontentaram a oligarquia cafeeira do oeste 
paulista. 

III. Inconformismo de setores políticos ligados aos 
grupos econômicos estrangeiros, por verem 
enfraquecida sua influência no governo da 
República. 

IV. A crise de 1929, que afetou as exportações de 
café, acentuou os descontentamentos contra o 
regime vigente, incapacitado para resolver os 
problemas que surgiram no setor cafeeiro. 

 
São corretas SOMENTE 

 
a) I e II. 
b) I e IV. 
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c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 

 
TEXTO: 2 - Comum às questões: 31, 32 
  
   

A senhora já deve ter lido que em 1930 os gaúchos 
invadiram a capital, amarraram seus cavalos no 
obelisco e jogaram nossas tradições no lixo. Tempos 
mais tarde um prefeito esclarecido reabilitou meu pai, 
dando seu nome a um túnel. Mas vieram os militares e 
destituíram papai pela segunda vez, rebatizaram o 
túnel com o nome de um tenente que perdeu a perna. 

 
(Chico Buarque. Leite derramado. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. p. 77) 

 
31 - (PUCCamp SP/2010)    

A invasão descrita no texto foi resultante 
 

a) da ação da Aliança Libertadora, comandada pela 
elite gaúcha que, insatisfeita com a Política do 
“café com leite” que só beneficiava Minas Gerais 
e São Paulo, decide tomar o poder. 

b) da decisão de políticos identificados com a 
Aliança Liberal, aliados a tenentes, em impedir a 
posse de Júlio Prestes, que havia sido eleito 
presidente em 1930 e representava os interesses 
da oligarquia paulista. 

c) da investida da Coluna Prestes, a maior ação 
militar vinculada ao tenentismo, após percorrer 
diversos estados brasileiros e solicitar apoio de 
diversos setores sociais para destituir o sistema 
político vigente. 

d) do golpe empreendido por Getúlio Vargas, 
tenente gaúcho que se candidatara à presidência 
mas perdera as eleições, e conquistara o apoio 
popular necessário para garantir seu governo 
revolucionário. 

e) da reação das oligarquias do Rio Grande do Sul e 
de São Paulo ao poder hegemônico proveniente 
da capital, Rio de Janeiro, que até então 
comandava econômica e politicamente a 
chamada República Velha. 

 
32 - (PUCCamp SP/2010)    

Nesse trecho de romance, o narrador 
 

a) acusa sua presença, em solilóquio, enquanto 
lembra velhas tradições da família. 

b) mantém-se impessoal, informando sobre o 
passado de uma personagem da história 
brasileira. 

c) acusa sua presença, numa interlocução, 
comentando alternâncias da política nacional. 

d) mantém-se impessoal, afetando uma 
interlocução, criticando a estaticidade da política 
brasileira. 

e) acusa sua presença, numa página de carta, 
enquanto cria quadros delirantes que dá como 
históricos. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 33 
  
   

Para coibir a ampla mobilização popular que ocorreu 
nos anos 1930, culminando com a Revolta Comunista 
de novembro de 1935, o Congresso Nacional decretou o 
estado de sítio e o governo pôde reprimir todas as 
manifestações consideradas subversivas: jornais e 
revistas foram fechados ou censurados, greves e 
paralisações foram proibidas, centenas de pessoas 
foram presas e militantes foram expulsos dos 
sindicatos. A polícia foi o agente principal dessa 
repressão e o estado de sítio vigorou até 1945. O 
governo Vargas também investiu em propaganda e os 
meios de comunicação foram coagidos a defender o 
regime. 

(Revista Nova Escola. São Paulo: Abril, ed. 236. 2010) 
 
33 - (PUCCamp SP/2013)    

A partir do texto, pode-se afirmar que a Revolução de 
1930 

 
a) nasceu das rupturas internas das grandes 

oligarquias, da insatisfação das classes médias 
urbanas com as práticas políticas vigentes e da 
existência de um mal-estar generalizado na 
sociedade brasileira. 

b) assinalou o início da primazia política das classes 
médias sobre o Estado, a queda da agricultura de 
exportação e da dominação burguesa, com a 
vitória do segmento industrial sobre o setor 
agroexportador. 

c) resultou da revolta popular contra a “política do 
cafécom- leite”, da impossibilidade de 
estabelecimento de um projeto comum entre 
militares e civis e da emergência da classe 
operária ligada à industrialização. 

d) representou o desejo da população de 
reconstitucionalizar o país, por meio de uma 
Constituinte, a tentativa de tomada do poder de 
Estado pela classe dominante paulista e a ação do 
movimento tenentista. 

e) expressou a pujança do movimento operário e sua 
oposição à dominação oligárquica, a eminência de 
uma luta de classes no país e a inquietação 
provocada pelos partidos políticos de ideais 
socialistas. 
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GABARITO:  

 
1) Gab:E 
 
2) Gab:A 
 
3) Gab: B 
 
4) Gab: B 
 
5) Gab: C 
 
6) Gab: D 
 
7) Gab: C 
 
8) Gab: C 
 
9) Gab: A 
 
10) Gab:  

Em detrimento de Washington Luís, Vargas 
implementou mecanismos ditatoriais para conter os 
levantes populares sob o argumento de combate ao 
comunismo. 

 
11) Gab: B 
 
12) Gab: E 
 
13) Gab: D 
 
14) Gab:  

Confrontavam-se a Aliança Liberal _ que contava com o 
apoio de membros burguese do Partido Democrático, 
dissidentes do Partido Republicano Mineiro, grandes 
lideranças tenetistas, pol´ticos influentes no nordeste, 
tendo à frente Getúlio Vargas _ e o Partido Republicano 
Paulista. Durante o Governo Provisório de Vargas 
muitos tenentes tenderam a nutrir grande simpatia pela 
ascenção do facismo. Formaram Legiões 
Revolucionárias, buscando inclusive atrair operários e 
os desempregados, cada vez mais numerosos, já que os 
efeitos da crise de 1929 se aprofundavam. Essa ala 
direita do tenentismo se organizou por meio do 
chamamdo Clube 3 de Outubro.  
A divisão dos tenetes entre as tendências de esquerda e 
direita e o progressivo fortalecimento do poder pessoal 
de Getúlio Vargas levaram ao esvaziamento do 
movimeno, além da submissão ao novo presidente e sua 
incorporação à estrutura burocrática do Estado 
getulista, em gestação no início da década de 1930. ao 
contrário de Luís Carlos Prestes, que aderiu ao 
comunismo. 

 
15) Gab: D 
 
16) Gab:  

a) O período entre 1930 e 1945, conhecido como Era 
Vargas, ficou marcado pelo avanço do processo de 
industrialização impulsionado pela política 
intervencionista do regime getulista. Amparado na 
simultânea defesa do setor cafeeiro, o governo 
incentivou a criação de indústrias de base, ampliou 
a geração de empregos e pôde controlar a inflação, 
criando a situação estável com que o Brasil 
enfrentou os efeitos da grande depressão pós-
1929. 

b) O regime imposto por Vargas adotou uma política 
trabalhista como pilar central do populismo, 
vigente até 1964. Além dos direitos garantidos aos 
trabalhadores urbanos pelo conjunto de leis 
reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho 
(1943), programas assistencialistas, a criação de 
sindicatos atrelados ao governo e a glorificação do 
1º- de Maio compuseram as mudanças que 
demoliram a visão coronelista da República Velha 
acerca da questão social e valeram a Getúlio Vargas 
a alcunha de “Pai dos Pobres”. 

 
17) Gab: B 
 
18) Gab: E 
 
19) Gab: D 
 
20) Gab: C 
 
21) Gab:  

a) Implantação das interventorias: tinha o objetivo 
de combater a força das oligarquias regionais, 
retirando-lhes o controle administrativo nos 
estados, através da nomeação de interventores 
vinculados ao governo central. 
Supressão do federalismo / Centralização do 
poder político/ Fim da política do Café com Leite: 
uma das bases do poder político oligárquico, 
durante a República Velha, era a autonomia dos 
estados. Suspender tal autonomia foi estratégia 
de Vargas para enfraquecer as oligarquias e 
centralizar o poder nas mãos dele. 
Fechamento dos poderes legislativos: isso 
eliminou o acesso das oligarquias rurais a um dos 
esteios de seu poder durante a República Velha – 
o privilégio de legislar, por vezes em causa 
própria. 
Concessões aos ideais tenentistas: ao incorporar 
setores do movimento tenentista, Vargas dispôs-
se a adotar medidas de natureza politicamente 
moralizadoras antagônicas aos interesses 
oligárquicos. 
Criação da Justiça Eleitoral: representou um 
considerável enfrentamento ao poder 
estabelecido na República Velha, uma vez que, 
naquele contexto, o controle do processo eleitoral 
estava submetido aos interesses das oligarquias 
rurais. 
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Voto secreto/combate ao coronelismo: um dos 
fundamentos do poder político oligárquico estava 
assentado na instituição do voto aberto, o que 
possibilitava as fraudes e as violências dirigidas 
contra os eleitores pelas lideranças políticas 
municipais. 
Criação do Ministério do Trabalho/ Início das Leis 
Trabalhistas: a criação do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, em novembro de 1930, deu 
início ao conjunto de legislação trabalhista, como 
salário mínimo, jornada de trabalho não superior 
a 8 horas diárias, regulamentação do trabalho 
infantil e feminino, descanso semanal 
remunerado e férias anuais. Lei de sindicalização 
que definiu os sindicatos como colaboradores do 
governo. O conjunto dessas medidas que 
favoreciam os trabalhadores urbanos ampliando 
assim a base de apoio do governo. 
Nacionalismo econômico: a fim de modernizar o 
Estado e solucionar a crise e dependência do café, 
iniciaram-se as primeiras medidas para apoiar o 
desenvolvimento da indústria. 

b) Deflagrado o movimento revolucionário, o 
governador Juvenal Lamartine foi deposto. 
Paralelamente surgiram as primeiras divergências 
sobre quem chefiaria o Executivo estadual. Os 
conflitos se acirraram, o que levou o poder 
central, através de Juarez Távora, a indicar o 
paraibano Irineu Jofily como interventor. A 
indicação de Jofily representou o início de um 
período de grande instabilidade política, com a 
curta permanência dos interventores à frente dos 
destinos do estado. 
As seguidas nomeações e demissões dos 
interventores foram uma constante durante toda 
a primeira metade da década de 1930, em parte 
porque os interventores eram de fora do estado, 
em parte porque envolviam-se com as facções 
políticas locais. Visando evitar maiores desgastes 
e o aumento da instabilidade política no estado, o 
governo central substituía os interventores. 
O ambíguo papel assumido por Café Filho: 
Embora considerado um dos maiores defensores 
da Revolução no RN, Café Filho foi preterido em 
seu anseio de governar o estado. Ao ser nomeado 
chefe de polícia, entrou em choque com os 
interesses dos trabalhadores urbanos, outrora 
base de sua liderança política, assumindo 
posições abertamente conservadoras.  
Radicalização (revolucionários versus 
carcomidos) e violência políticas: A nomeação de 
Mário Câmara foi a estratégia usada por Vargas 
para garantir a pacificação do estado. A 
impossibilidade de se aproximar do grupo político 
ligado a José Augusto fez o interventor aliar-se a 
Café Filho, fato que desencadeou um processo de 
violência política entre as duas correntes. 
Manutenção do prestígio político do grupo ligado 
a José Augusto: Todas as eleições ocorridas na 

primeira metade da década de 1930 
demonstraram a força do grupo político ligado ao 
ex-governador e ex-senador José Augusto Bezerra 
de Medeiros, antagônico à Revolução aqui no 
estado. 

 
22) Gab: 07 
 
23) Gab: E 
 
24) Gab: C 
 
25) Gab: D 
 
26) Gab: C 
 
27) Gab: D 
 
28) Gab: D 
 
29) Gab: C 
 
30) Gab: B 
 
31) Gab: B 
 
32) Gab: C 
 
33) Gab: A 
 
  
 


