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01 - (EFEI  SP/1999)      
Um dos desdobramentos da ideologia fascista da 
Alemanha hitlerista e da Itália de Mussolini foi o 
recrudescimento da política de Getúlio Vargas que, num 
golpe ao Estado de Direito estabelecido pela 
Constituição de 1934, outorgou em novembro de 1937 
uma nova Constituição e iniciou um período conhecido 
como Estado Novo.  
Quais foram as principais bases políticas e sociais que 
sustentaram esse Estado Novo?  

 
02 - (EFOA MG/2000)      

Durante a Era Vargas, notadamente no período de 1934-
37, houve uma polarização ideológica entre a direita 
fascista, nucleada em torno do Movimento Integralista 
de Plínio Salgado, e a esquerda aliancista, tendo à frente 
o PCB de Luís Carlos Prestes.  
A respeito do Integralismo, qual das características 
abaixo NÃO fazia parte de seu ideário? 
a) Nacionalismo. 
b) Militarismo. 
c) Monopartidarismo. 
d) Liberalismo. 
e) Anticomunismo. 

 
03 - (FEI  SP/2000)      

Sobre o Estado Novo (1937 - 1945), é incorreto afirmar 
que:  
a) Foi caracterizado por um forte intervencionismo 

estatal. 
b) Criou órgãos de censura e de repressão. 
c) Apoiava-se num discurso nacionalista. 
d) Era um regime de partido único. 
e) Exercia um grande controle sobre os sindicatos, 

tanto de trabalhadores quanto patronais. 
 
04 - (FGV/2000)      

"Em plena Avenida Rio Branco, .nas tardes de Sábado, 
pegávamos à força alguns atrevidos integralistas que se 
apresentavam fantasiados de camisa verde e os 
despojávamos das calças, largando-os depois, em plena 
via pública, apenas em fraldas de camisas. Não queriam 
eles andar de camisas verdes? Nós lhes fazíamos a 
vontade..." (Agildo Barata) 
A cena acima descrita refere-se aos: 
a) Enfrentamentos durante os comícios entre os 

integrantes da frente tenentista com a militância da 
Aliança Nacional Libertadora (ANL) 

b) Confrontos de rua entre os integralistas e os 
tenentistas; 

c) Enfrentamentos públicos entre os integrantes da 
Aliança Nacional Libertadora IANLI e os 
integralistas; 

d) Enfrentamentos entre os militantes da Aliança 
Libertadora Nacional IALNI, dirigida por Agildo 
Barata, e os integralistas de Plínio Salgado; 

e) Confrontos públicos entre militares tenentistas e os 
comunistas da Aliança Libertadora Nacional (ALN). 

 

05 - (FUVEST SP/1997)      
O Brasil recuperou-se de forma relativamente rápida 
dos efeitos da crise de 1929 porque: 
a) O governo de Getúlio Vargas promoveu medidas de 

incentivo econômico, com empréstimos obtidos no 
exterior.  

b) O país, não tendo uma economia capitalista 
desenvolvida, ficou menos sujeito aos efeitos da 
crise.  

c) Houve redução do consumo de bens e, com isso, foi 
possível equilibrar as finanças públicas.  

d) Acordos internacionais, fixando um preço mínimo 
para o café, facilitaram a retomada da economia.  

e) Um efeito combinado positivo resultou da 
diversificação das exportações e do crescimento 
industrial.  

 
06 - (FUVEST SP/1998)      

A política internacional do regime Vargas, entre 1930-
1945, pode ser definida como de: 
a) Tentativa de formação de um pacto de aliança com 

os demais países da América Latina, visando a 
garantir a neutralidade da região.  

b) Apoio à Alemanha, pelas afinidades do regime com 
o nazi-fascismo.  

c) Aproximação com os Estados Unidos, porque este 
país era a potência hegemônica nas Américas.  

d) Desinteresse pelas relações internacionais, pois o 
Brasil buscava firmar o processo de 
industrialização, voltado para o mercado interno.  

e) Oscilação entre a Alemanha e as nações 
democráticas até optar pelas últimas.  

 
07 - (GAMA FILHO RJ/1995)      

A decretação do Estado Novo (1937) foi precedida de 
uma radicalização do processo político que pode ser 
expresso no(a): 
a) Apoio dos “Tenentes” mais radicais, como Luiz 

Carlos Prestes, à revolução Constitucionalista de 
1932. 

b) Levante comunista em várias guarnições do 
Exército, em 1935, conhecida como “Intentona 
Comunista”. 

c) Fechamento da Ação Integralista Brasileira e 
perseguição dos seus militares, já que o governo 
opunha-se aos ideais fascistas. 

d) Oposição das classes médias urbanas, operárias e 
militares à aliança com os EUA visando à entrada do 
país na Segunda Guerra. 

e) Reorganização das oligarquias estaduais afastadas 
do poder em 1930, mas agora pregando o 
separatismo dos Estados. 

 
08 - (Mackenzie SP/2000)      

A Revolução de 1930 apoiada por grupos heterogêneos, 
sem grandes rupturas, promoveu sob a liderança de 
Getúlio Vargas um novo encaminhamento para o Estado 
brasileiro.  
Identifique estes traços nas alternativas abaixo.  
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a) O Estado getulista incentivou o capitalismo 
nacional, promovendo a aliança entre setores da 
classe trabalhadora urbana e a burguesia nacional. 

b) Para Vargas, a questão social permanecia um caso 
de polícia e o modelo econômico passou a ser 
apoiado pelo capital estrangeiro. 

c) As decisões econômico-financeiras foram 
descentralizadas, tendo o presidente reduzidos 
poderes. 

d) O poder dos estados foi fortalecido em relação á 
união. 

e) Preservaram-se as relações clientelistas, 
mantendo-se a oligarquia cafeeira no poder como 
antes de 1930. 

 
09 - (PUC RJ/1995)      

“Atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à 
paz política e social, profundamente perturbada por 
conhecidos fatores de desordem(...). 
Resolve assegurar à Nação a sua unidade, ao povo 
brasileiro, sob um regime de paz política e social, as 
condições necessárias à sua segurança, ao seu bem 
estar e à sua prosperidade”. 

 (Preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos do 
Brasil, decretada a 10 de novembro de 1937). 
No preâmbulo à Constituição de 1937, outorgada pelo 
governo Vargas, estão contidos uma concepção sobre a 
situação brasileira e princípios que nortearão as ações 
do Estado Novo (1937-1945). 
 
Considerando os trechos acima, é correto afirmar que: 
I - A expressão conhecidos fatores de desordem 

refere-se, entre outros, aos aspectos resultantes da 
tentativa de insurreição comunista em novembro 
de 1935. 

II - Assegurar a unidade compreende a intervenção no 
campo da cultura por meio do departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP) e a padronização do 
sistema escolar, objetivando a Integração nacional. 

III - Por paz política entende-se a proibição do 
funcionamento de todos os partidos políticas, assim 
como a eliminação dos pleitos eleitorais para os 
legislativos e executivos estaduais e federal até 
1945. 

IV - Por paz social entende-se os efeitos da legislação 
trabalhista, vigente desde o início dos anos 30, 
assim como os vinculados à nova organização 
sindical. 

Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
a) Somente I e II.    
b) Somente III e IV. 
c) Somente I, II e III.   
d) Somente II, III e IV. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
10 - (PUC SP/2001)      

“O aspecto técnico-consumista do americanismo não 
era visto com bons olhos por uma significativa fração do 
oficialato das Forças Armadas brasileiras. Os militares 

identificavam a produção em massa das indústrias de 
bugigangas dos norte-americanos com os desvarios de 
uma sociedade excessivamente materializada e 
mercantilizada. Naquele momento, o modelo 
autárquico experimentado pela Alemanha nazista era 
um paradigma aparentemente mais adequado para 
muitos militares brasileiros.” 

(Antonio Pedro Tota, O Imperialismo Sedutor. São Paulo, 
Companhia das Letras, 2000, p. 23)  

 
O fragmento acima retrata divisões nos meios militares 
brasileiros dentro do contexto da Segunda Guerra 
Mundial. Essa divisão: 
a) Manifesta-se na primeira metade da década de 30 

e é provocada, sobretudo, pela presença, nas 
Forças Armadas brasileiras de grande quantidade 
de oficiais formados na Alemanha nazista. 

b) Ocorre nos últimos anos de guerra e é fruto das 
vitórias obtidas pela Alemanha nessa fase, 
associadas, principalmente, ao medo de que a 
vitória aliada significasse o início do expansionismo 
militar dos Estados Unidos sobre a América Latina. 

c) Inicia-se com o final da guerra e dá ao Brasil uma 
posição neutra no cenário da Guerra Fria que se 
instalou após os acordos de paz assinados pelos 
países participantes no conflito armado. 

d) Ilustra a posição ambígua que o Brasil teve nos 
primeiros anos da guerra, oscilando entre o apoio 
às forças aliadas e a simpatia, inclusive de setores 
governamentais, pelos países do Eixo. 

e) Representa a capacidade democrática do Exército 
brasileiro e a disposição de acomodar posturas 
políticas divergentes em suas fileiras, desde que 
todos atuem unidos na defesa da segurança 
nacional. 

 
11 - (UECE/2000)      

São características da legislação trabalhista estabelecida 
no período Vargas: 
a) A instituição do imposto sindical e a universalização 

dos direitos trabalhistas e políticos aos 
trabalhadores urbanos e rurais. 

b) Enquadramento dos sindicatos e a concessão de 
direitos sociais aos trabalhadores urbanos. 

c) A incorporação dos trabalhadores rurais à 
legislação do trabalho e a plena liberdade sindical. 

d) O controle dos sindicatos de trabalhadores e o fim 
dos direitos sociais, como as férias anuais 
remuneradas. 

 
12 - (UEL PR/1999)      

Considere os itens abaixo. 
 

I. "(...) a liberalização das importações pelo governo 
fez com que as divisas acumuladas durante a 
Guerra Mundial fossem consumidas na importação 
de supérfluos (chicletes, automóveis, televisores – 
numa época em que não havia emissoras…)." 
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II. "(...) em seu governo, criou-se a Polícia Política, que 
tinha como objetivo reprimir indivíduos e grupos 
políticos que discordassem do regime." 

III. "(...) essa Lei apenas reafirmou o sentido geral da 
legislação trabalhista do governo (…): de um lado 
garantia direitos individuais aos trabalhadores, de 
outro mantinha sob rígido controle suas 
associações de classes..." 

IV. "(...) em linhas gerais, pode-se afirmar que o 
objetivo maior, implícito durante todo o governo 
(…), foi mudar o perfil econômico do país, de 
agroexportador para urbano-industrial..." 

V. "(...) sob a alegação de que as mobilizações 
trabalhistas e sindicais eram um sintoma da 
penetração comunista no Brasil, o governo 
desencadeou uma violenta repressão, que resultou 
no fechamento do Movimento Unificado dos 
Trabalhadores, na intervenção em sindicatos e 
prisão de vários lideres dos trabalhadores." 

 
O Estado Novo, estabelecido em l937, após um golpe 
continuísta de Getúlio Vargas, inaugurou uma nova fase 
na história política brasileira. Assinale a alternativa que 
reúne corretamente os itens que identificam esse 
período. 
a) I e IV 
b) II e V 
c) I, II e V 
d) I, III e V 
e) II III e IV 

 
13 - (UEL PR/2001)      

“O cinema falado / É o grande culpado da transformação 
/ Dessa gente que sente que um barracão /Prende mais 
que um xadrez. / Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a 
Risoleta / Desiste logo do francês e do inglês, 
A gíria que o nosso morro criou / bem cedo a cidade 
aceitou e usou. / Mais tarde o malandro deixou de 
sambar / Dando pinote / E só querendo dançar o fox-
trot! 
Essa gente hoje em dia / Quem tem a mania da exibição 
/ Não se lembra que o samba não tem tradução no 
idioma francês. / Tudo aquilo que o malandro 
pronuncia, / Com voz macia, / É brasileiro, já passou de 
português. 
Amor, lá no morro, é amor pra chuchu, / As rimas do 
samba não são “I love you”. / e esse negócio de “alô”, 
“alô, boy”, / “Alô, Johnny” / Só pode ser conversa de 
telefone.” 
(“Não tem tradução”. Música de Noel Rosa de 1933. In: 
MÁXIMO, João, DIDIER, Carlos. Noel Rosa: uma 
biografia. Brasília. Editora Universidade de Brasília, 
1990. p. 243._ 

 
Sobre o Brasil republicano e com base na leitura da letra 
da música acima, é correto afirmar: 
a) A contrariedade do compositor revela que a 

chegada do cinema falado à cidade do Rio de 
Janeiro, a partir de 1929, foi mal recebida pela 

sociedade da época, que evitou a incorporação da 
linguagem estrangeira a seu cotidiano. 

b) A música reflete o ambiente cultural existente na 
década de trinta do século XX, que, estimulado 
pelas transformações em curso, passou a valorizar 
o encontro da cultura com as raízes do povo 
brasileiro. 

c) O crescimento dos núcleos urbanos possibilitou que 
a aversão aos estrangeiros, existente entre os 
moradores da periferia, influenciasse os demais 
habitantes das cidades, inviabilizando a penetração 
da indústria de entretenimento norte-americana no 
Brasil até meados do século XX. 

d) Na letra da música, percebe-se a adesão formal aos 
modelos culturais europeus defendidos pelos 
participantes da Semana de Arte Moderna, ocorrida 
em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. 

e) A canção “Não tem tradução” reproduz o 
distanciamento entre a música popular e o gosto 
musical das elites nacionais, agravado pela 
instalação no país da indústria fonográfica nas 
primeiras décadas do século XX. 

 
14 - (UEL PR/2001)      

A insurreição comunista de novembro de 1935 é um dos 
momentos conflitantes da nossa História. Com base na 
leitura do documento abaixo e nos conhecimentos 
sobre o tema, é correto afirmar: 
 

 
(In: PINHEIRO, Paulo Sérgio. Estratégias da ilusão: a 
revolução mundial e o Brasil, 1922–1935. e.ed São 
Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 224–225.) 

 
a) O líder do movimento, Luiz Carlos Prestes, incitou 

no impresso a população à defesa de insurretos que 
haviam estabelecido um governo revolucionário no 
Rio Grande do Norte. 

b) A incorporação, ao volante, de palavras de ordem 
contra o fascismo e o imperialismo facilitou o apoio 
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à insurreição de vários indivíduos e agrupamentos 
políticos, que se reuniram anteriormente em torno 
da Aliança Nacional Libertadora (ANL), criada em 
março de 1935. 

c) A mobilização popular durante o episódio forçou o 
Governo Vargas a promover uma ampliação do 
sistema democrático e a acatar o disposto no texto 
da Constituição de 1934. 

d) O tom decidido do volante sensibilizou a população 
de vários estados do Sul e Sudeste, a qual apoiou a 
rebelião iniciada no Nordeste do Brasil. 

e) O Partido Comunista do Brasil (PCB) liderou a 
insurreição apesar da oposição do “Komintem”, 
órgão da Internacional Comunista. 

 
15 - (UEL PR/2001)     

“Em outubro de 1930, iniciou-se um largo período – 
podemos dizer um quarto de século – em que Getúlio 
Vargas foi a figura predominante no cenário político 
nacional; isso parece propiciar uma certa idéia de 
continuidade para uma história política vista a partir das 
grandes figuras, como a que predominou muito tempo 
na historiografia e permanece até hoje no senso 
comum.” (BORGES, V. P. Anos trinta e política: história e 
historiografia. In: FREITAS, M. C. (org.) Historiografia 
brasileira em perspectiva. São Paulo : Contexto, 1998. p. 
159.) 

 
Sobre os anos 30 e a figura de Getúlio Vargas, considere 
as seguintes afirmativas: 
I- A década de 30 iniciou-se com uma ruptura jurídico-

política, consagrada como “Revolução de 30”, que 
remete ao importante tema dos dilemas da 
democracia no Brasil. 

II- A partir dos acontecimentos de 30, passou a vigorar 
um acordo entre as elites políticas de Minas Gerais 
e São Paulo, que se revezaram na presidência da 
República. 

III- Por muito tempo, memorialistas e historiadores 
conceberam Getúlio Vargas como o responsável 
pela concessão dos direitos trabalhistas no Brasil. 

IV- Como alternativa à tradicional conciliação dos 
detentores do poder, surgiu a Liga de Ação 
Revolucionária, que teve seu projeto nacionalista e 
democrático derrotado pelos eventos de outubro 
de 1930. 

 
Assinale a alternativa correta.    
a) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

 
16 - (UEL PR/2001)      

No Brasil, o Golpe de Estado de 1937 revelou um 
importante e poderoso componente no jogo político: o 
aperfei-çoamento da propaganda como instrumento de 
dominação.  

Sobre a máquina de propaganda no Estado Novo, 
assinale a alternativa correta.  
a) Atuava na perseguição e punição dos adeptos da 

ideologia nacionalista, considerados inimigos da 
pátria. 

b) Com a criação do DIP (Departamento de Imprensa 
e Propaganda), democratizou-se o acesso aos 
meios de comunicação, que passaram a atuar com 
maior liberdade de expressão.  

c) A propaganda do Estado Novo procurou vincular a 
liderança de Getúlio à imagem do político generoso 
e conciliador. 

d) O DIP teve como função disseminar a cultura 
independente e criativa dos músicos, artistas e 
literatos nacionais.   

e) A ampliação da presença dos meios de 
comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, 
imprensa) no cotidiano das pessoas impediu a 
censura e o ufanismo dos partidários do Golpe de 
Estado. 

 
17 - (UEM PR/1998)      

O processo de reformas do Estado pelo qual o Brasil 
passa, com desdobramentos no modelo de seguridade 
social e na presença e papel do setor público na 
economia, tem significado, em muitos sentidos, uma 
revisão do perfil do Estado instituído na chamada "Era 
Vargas".  
Sobre a "Era Vargas", assinale o que for correto. 
01. A partir do Estado Novo, o processo de 

industrialização do País teve como características 
fundamentais a nacionalização de alguns setores e 
a implantação da indústria de base, especialmente 
a siderúrgica. Em ambos os casos, que eram 
complementares, verificou-se forte intervenção do 
Estado na economia. 

02. Em 1943, através da C.L.T. - Consolidação das Leis 
do Trabalho - o governo Vargas consagrou em lei 
antigas reivindicações dos trabalhadores, como a 
jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, 
descanso semanal remunerado, estabilidade no 
emprego. 

04. O governo converteu a consagração de direitos 
reivindicados por décadas de lutas em uma espécie 
de dádiva concedida aos trabalhadores, assumindo 
o papel de tutor e protetor. O Estado assumiu, 
também, a condição de mediador dos conflitos 
entre empregados e patrões. O objetivo dessa 
estratégia era neutralizar tendências políticas 
críticas à postura do governo e criar um anteparo 
estatal para os conflitos de classe. 

08. Nesse processo de reformas, a legislação consagrou 
o direito de liberdade de organização para os 
trabalhadores, propiciando que os sindicatos 
tivessem autonomia em relação ao Estado e que 
suas atividades não sofressem qualquer tipo de 
restrição. 

16. No início da década de 50, a campanha "O petróleo 
é nosso", de grande apelo popular, tinha um matiz 
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nacionalista e visava à criação de uma companhia 
estatal que controlasse, em todo o País, a 
exploração do petróleo. Apesar da criação da 
PETROBRÁS, não houve êxito na afirmação do 
monopólio estatal para as operações da 
companhia. É por isso que os nacionalistas 
contemporâneos querem, no atual processo de 
reformas, introduzir o princípio do monopólio 
estatal. 

 
18 - (UEM PR/1999)      

Aos 10 dias de novembro de 1937, através de golpe de 
Estado, o Brasil "mergulhava no Estado Novo: oruído 
dos comícios seria substituído pelo silêncio das prisões 
e da censura, pelas torturas e pelo terror policial." 

(MENDES JR, A.; MARANHÃO, R. Brasil História. Era de 
Vargas. São Paulo: Hucitec, 1989, p. 157.) 

Sobre o período que corresponde ao chamado Estado 
Novo, assinale o que for correto. 
01. A Constituição de 1937 estabeleceu a ditadura, na 

teoria e na prática, concentrando o poder nas mãos 
do Presidente da República. 

02. Após o golpe de Estado, os poderes executivos 
estaduais passaram a ser ocupados por 
interventores. 

04. Durante a vigência do Estado Novo, vigoraram leis 
que aboliram a liberdade de imprensa e instituíram 
a pena de morte. 

08. O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 
teve uma dupla função no período. Por um lado, 
exercia uma censura total aos meios de 
comunicação – imprensa, rádio e cinema – face a 
qualquer orientação contrária ao regime; por outro 
lado, orientava a opinião pública em favor de uma 
imagem positiva do presidente Getúlio Vargas. 

16. Uma das primeiras medidas adotadas, ao iniciar–se 
o Estado Novo, foi a criação do Tribunal de 
Segurança Nacional, para julgar os crimes das 
pessoas acusadas como comunistas. 

32. A Constituição outorgada em 1937 instituiu a Lei 
Sindical, verdadeiro marco da domesticação dos 
trabalhadores no Brasil, o que acabou atrelando 
todos os sindicatos ao Ministério do Trabalho. 

64. A política desenvolvimentista de Getúlio Vargas 
estimulou o capital nacional e voltou–se para a 
integração econômica do Nordeste, através da 
criação da SUDENE (Superintendência para o 
Desenvolvimento do Nordeste). 

 
19 - (UDESC SC/2006)     

No Brasil, entre 1930 e 1945, as forças políticas estavam 
centradas no Partido Liberal, tendo à frente o 
Interventor Getúlio Vargas, cujo governo foi marcado 
por muitos movimentos. 

 
Assinale a alternativa que indica corretamente esses 
movimentos. 

a) A Intentona Comunista aconteceu em 1939, 
quando Olga Benário foi deportada para a 
Alemanha. 

b) No governo de Getúlio Vargas aconteceu o 
tenentismo, uma forma de contestação ao regime.  

c) Demarca-se o Período Vargas pelas mudanças 
democráticas, como a concessão de direitos como 
o voto feminino e as leis trabalhistas, evidenciando 
um governo que deu liberdade de imprensa. 

d) O Integralismo e o Comunismo não tiveram 
expressão no período do governo Vargas; nessa 
época não houve problemas com essas duas 
correntes ideológicas.  

e) O Estado Novo ficou marcado na história brasileira 
como um tempo de repressão às línguas dos países 
ligados ao Eixo (Itália, Alemanha e Japão), quando 
foi implementada a nacionalização do ensino e uma 
política de “boa vizinhança” com os Estado Unidos. 

 
20 - (UEM PR/2000)      

Com o golpe conhecido como Revolução de 1930, que 
levou Getúlio Vargas à presidência da República no 
Brasil, o país ficou sem uma Constituição que 
estabelecesse as regras que orientam a sociedade 
brasileira. Dois anos depois, como conseqüência dessa 
situação, eclodiu um movimento conhecido como 
Revolução Constitucionalista de 1932.  
Sobre esse movimento, assinale o que for correto. 
01. A Revolução começou em São Paulo, encabeçada 

pela Frente Unida, governada pela união dos 
partidos Republicano Paulista e Democrático. 

02. A crise com a oligarquia paulista levou ao 
fortalecimento da relação entre Vargas e os 
tenentes, aglutinados no Clube Três de Outubro. 

04. Durante os três meses que durou a revolução, os 
revolucionários paulistas contaram com o amplo 
apoio da imprensa, principalmente do jornal O 
Estado de S. Paulo, que deu plena divulgação do 
acontecimento, cobrindo os feitos da revolta contra 
o governo de Vargas. 

08. Alegando que São Paulo liderava o movimento e 
que buscava separar–se do país, Getúlio Vargas 
conseguiu o apoio de outros estados para reprimir 
o levante constitucionalista. 

16. Frente à pressão dos revolucionários, Getúlio 
Vargas mandou publicar um novo Código Eleitoral e 
o anteprojeto da Constituição, marcando as 
eleições para a Assembléia Nacional Constituinte 
para maio de 1933. 

32. A adesão de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso ao levante paulista foi fundamental para a 
reconstitucionalização do país e para afirmar a 
supremacia de São Paulo no plano federal. 

 
21 - (UEM PR/2001)      

O nazismo e o fascismo europeus repercutiram 
positivamente em várias partes do mundo, onde eram 
vistos como regimes "dinâmicos", melhores do que as 
democracias, vistas como "decadentes". A Ação 
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Integralista Brasileira (AIB), incorporando as idéias e a 
ação política do nazismo alemão e do fascismo italiano, 
teve grande penetração no Brasil dos anos 1930.  
Sobre o Integralismo, assinale o que for correto. 
01. A AIB foi fundada por Plínio Salgado e tinha como 

objetivo, dentre outros, o combate ao comunismo 
e a organização de um Estado forte, baseado nas 
corporações profissionais. 

02. Os integralistas pregavam a eugenia da raça 
brasileira, por meio da prática do atletismo, da 
ginástica, dos esportes. 

04. Os integralistas conseguiram o prestígio no governo 
de Vargas por terem sido sempre os campeões da 
delação sistemática e da caça aos comunistas. 

08. Até o início da década de 1940, as simpatias de 
Vargas dirigiam–se ao bloco fascista europeu. Em 
face disso, a AIB conseguiu permanecer como 
partido político, mesmo após a implantação do 
Estado Novo. 

16. Após o golpe de 1937, os integralistas tornaram–se 
incômodos ao governo ditatorial de Getúlio Vargas 
e passaram a ser perseguidos. Os mais radicais 
conseguiram a aprovação de oficiais da Marinha e 
de diversas forças públicas para um confronto 
armado contra o governo e passaram a 
desencadear uma série de atos contrários a Getúlio 
Vargas. 

32. O Integralismo conseguiu manter distância da 
repressão do Estado, lutando pela democracia, 
através de seu partido, a AIB. 

 
22 - (UFTM MG/2002)      

Getúlio Vargas governou o Brasil da Revolução de 1930 
até o final do Estado Novo em 1945. Elegendo-se pelo 
voto popular em 1950, seu mandato foi interrompido 
em 1954 com o seu suicídio.  
O Estado brasileiro, sob o governo de Vargas, é 
habitualmente definido como aquele que: 
a) Itervém na atividade econômica e disciplina a mão-

de-obra assalariada através da concessão de leis 
trabalhistas. 

b) Suspende tributos e impostos sobre atividades 
produtivas, taxando o capital especulativo e 
financeiro. 

c) Proíbe a aplicação de capitais internacionais na 
economia e sustenta a pequena propriedade 
familiar. 

d) Desconsidera o apoio político das camadas 
populares e aperfeiçoa o sistema eleitoral 
democrático. 

e) Internacionaliza o capitalismo brasileiro, 
concedendo estímulos ao capital através da 
abolição da lei do salário mínimo. 

 
23 - (ETAPA SP/2006)     

A aprovação da legislação trabalhista associada a 
Getúlio Vargas caracterizou-se por: 
a) colocar o Estado como mediador nas relações 

capital–trabalho. 

b) criar os “sindicatos verticais”, inspirados no 
fascismo. 

c) delegar aos sindicatos a organização da previdência 
social. 

d) autorizar a Justiça do Trabalho a proibir greves. 
e) associar o salário mínimo ao índice inflacionário. 

 
24 - (FURG RS/2001)      

O período da história brasileira denominado Estado 
Novo (1937-1945) apresentou os seguintes elementos 
constitutivos: 
I – O autoritarismo, que, como prática governativa, 

significou o incremento e a continuidade de um 
processo desencadeado desde 1935, ano a partir do 
qual foram decretados diversos estados de exceção 
no país. 

II – A legitimação ideológica da ditadura promovida a 
partir do DIP, no plano nacional, e dos DEIPs, no 
estadual, órgãos responsáveis pela censura e pela 
propaganda governamental. 

III – O controle social, através do atrelamento dos 
sindicatos ao Estado. 

IV – O avanço da indústria de base, promovido a partir 
do investimento de capitais externos. 

 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 
25 - (FURG RS/2001)       

O movimento que atuou no processo de 
redemocratização do Brasil, desencadeado em 1945, 
com uma posição francamente favorável ao governante 
que ocupava o poder no quadro nacional há mais de 
uma década, ficou conhecido como: 
a) Integralismo. 
b) Jacobinismo. 
c) Queremismo. 
d) Sebastianismo. 
e) Positivismo. 

 
26 - (PUC/Beteim MG/2002)      

O espírito do cartaz abaixo, produzido pelo DIP durante 
o Estado Novo, revela, EXCETO: 
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a) O reconhecimento do benfeitor dos trabalhadores. 
b) O culto à personalidade do líder. 
c) A importância do sindicato autônomo. 
d) A valorização do trabalho e do trabalhador. 

 
27 - (PUC MG/2002)      

Sobre as ideologias políticas presentes nos movimentos 
dos anos 1930 no Brasil, pode-se afirmar que, EXCETO: 
a) O comunismo propunha uma sociedade igualitária 

sem desigualdades sociais e econômicas. 
b) O integralismo defendia um Estado forte 

centralizador e exaltava o nacionalismo. 
c) A social-democracia previa um Estado ditatorial 

como solução para as questões sociais. 
d) O liberalismo defendia a igualdade jurídica dos 

cidadãos e o capitalismo. 
 
28 - (PUC MG/2002)      

O Estado Nacional brasileiro dos anos de 1930 passou 
gradativamente a constituir-se em núcleo organizador 
da sociedade e agente da construção do capitalismo 
industrial no País porque, EXCETO: 
a) Disponibilizou recursos à iniciativa privada para 

construir a CSN. 
b) Criou um câmbio desfavorável às importações de 

bens de consumo. 
c) Estabeleceu importantes mecanismos de proteção 

tarifária. 
d) Concedeu financiamentos para impulsionar o 

desenvolvimento. 
 
29 - (PUC RS/2000)      

É correto indicar como causas da Revolução 
Constitucionalista de 1932: 
a) A exigência de uma nova Constituição para o país, o 

fim do Governo Provisório e a oposição da 
oligarquia paulista à centralização política 
promovida por Vargas. 

b) A manutenção do governo provisório, a insatisfação 
com a Constituinte convocada pelo governo e a 
oposição à centralização fiscal por parte do governo 
federal. 

c) A exigência de uma nova Constituição para o país, a 
manutenção do governo provisório e a oposição à 
centralização fiscal por parte do governo federal. 

d) O desejo de convocar uma Constituinte Estadual, a 
crítica ao governo provisório e a oposição à 
centralização política promovida por Vargas. 

e) A exigência de apoio à produção cafeicultura, a 
demanda por maior participação dos paulistas no 
governo federal e o desejo de convocar uma 
Constituinte Estadual. 

 
30 - (PUC RS/2001)      

Sobre a década de 40 no Brasil, com base nos trechos da 
música “Brasil Pandeiro”, composta em 1940 por Assis 
Valente, um dos maiores compositores de samba desse 
período. 
“Chegou a hora dessa 
gente bronzeada 
mostrar seu valor! 
Eu fui à Penha 
E pedi à padroeira 
Pra me ajudar 
Salve o morro do Vintém 
Pindura-Saia 
eu quero ver (...) 
O Tio Sam tocar pandeiro 
Para o mundo sambar 
O Tio Sam está querendo 
conhecer a nossa batucada 
anda dizendo 
que o molho da baiana 
melhorou seu prato 
Vai entrar no cuzcuz 
acarajé e abará 
Na Casa Branca 
já dançou a batucada 
com Ioiô e Iaiá 
Brasil esquentai 
vossos pandeiros 
Iluminai os terreiros 
Que nós queremos sambar!!! 

 
Segundo a letra da música, é correto afirmar que este 
samba 
a) Retrata a política antiimperialista promovida pelo 

governo Vargas. 
b) Faz alusão à “política de boa-vizinhança” entre o 

Brasil e os Estados Unidos. 
c) Critica à “americanização” da música brasileira 

neste período. 
d) Se refere à necessidade de exportação da música 

brasileira para os Estados Unidos. 
e) Exalta a cultura baiana em detrimento das 

contribuições norte-americanas. 
 
31 - (PUC RS/2001)      

Na Assembléia Constituinte de 1933, confrontaram-se 
as duas correntes majoritárias da política brasileira. De 
um lado, os defensores dos princípios fundamentais da 
Constituição anterior, tais como o federalismo e o 
regime representativo; de outro, os críticos desses 
princípios, que advogavam a centralização e o 
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fortalecimento do Estado, como forma moderna de 
disciplinar e subordinar as classes sociais e a 
organização sindical. As ideologias européias que 
influenciavam essas correntes políticas eram, 
respectivamente, o ________ e o ________ . 
a) Positivismo socialismo 
b) Liberalismo trotskismo 
c) Positivismo nazismo 
d) Liberalismo fascismo 
e) Liberalismo sindicalismo 

 
32 - (PUC RS/2002)      

Em 1939, o Estado Novo criou um Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP) que estava encarregado 
de realizar a censura às idéias contrárias ao regime e 
difundir a propaganda política do governo. O DIP lançou 
mãos de vários meios de comunicação para atingir o 
maior número de cidadãos com a ideologia do Estado 
Novo, visando mobilizar a sociedade em torno de seu 
programa político. Entre esses meios de comunicação e 
propaganda, podemos destacar um novo meio, que, em 
especial, permitiu às idéias estadonovistas atingirem as 
classes médias urbanas e o operariado. 
Estamos nos referindo: 
a) À imprensa operária. 
b) Ao rádio. 
c) À televisão. 
d) Ao cinema. 
e) Às revistas quinzenais. 

 
33 - (UERJ/2002)     

A partir da análise das tabelas, pode-se afirmar que, no 
período de 1930 a 1945, identifica-se uma 
característica econômica expressa na seguinte 
afirmativa: 
 

Volume Físico da Produção 

Industrial e Agrícola no Brasil - 1930 - 1945
(1939 = 100)

ANO       AGRICULTURA   INDÚSTRIA

1930

1940

1945

82,9

101,1

110,2

42,4

105,0

136,0  
 

Sistema Bancário no Brasil, 1945 (% Aprox. por Região)

Regiões Bancos e Casas
   Bancárias

PIB Regional   População

Norte                  1,1                     2,4                    3,6

Nordeste             14,9                   15,5                34,8

Sudeste              67,6                   52,4                 28,2

Sul                      5,2                     16,7                14,5
Centro-Oeste            11,3                      13,1                    18,9

Brasil                100,0                 100,0               100,0
 

(Adaptado de LEOPOLDI, M. A. In: PANDOLFI, Dulce 
(org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: 
FGV,1999.) 

 
a) O avanço da indústria permitiu um 

desenvolvimento equilibrado entre as regiões do 
país. 

b) A distribuição regional do PIB é um indicativo de 
desenvolvimento capitalista concentrado. 

c) O crescimento industrial foi responsável pela 
dinamização do setor primário nos anos 30. 

d) O incremento da agricultura impediu maior 
concentração de renda nas regiões mais 
desenvolvidas. 

 
34 - (UERJ/2001)      

Na caricatura, referente ao período 1934 – 1937, vê-se 
o presidente Getúlio Vargas, em frente ao Palácio do 
Catete, espalhando cascas de banana, que podem ser 
interpretadas como armadilhas. 
 

 
(Apud VICENTINO, C. e DORIGO, G. História do Brasil. 
São Paulo: Scipione, 1997.) 
 
Identifique um objetivo político de Vargas expresso 
nessa caricatura. 

 
35 - (UFC CE/2004)      

Os versos apresentados a seguir, escritos por Cassiano 
Ricardo durante os anos 1930, são exemplo de uma 
mudança do olhar da sociedade e dos artistas sobre o 
campo, o trabalho e o trabalhador. 
 
“Se Cristo regressar, ó lavrador, não é preciso que lhe 
mostres/ como eu, as feridas do corpo e do 
pensamento./ Nem as condecorações faiscantes que os 
outros ostentam no peito./ Mostra-lhe a mão calejada.” 
Fragmento da poesia O Lavrador, Apud. LINHARES, 
Maria Yedda & SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. 
A terra Prometida: uma história da questão agrária no 
Brasil. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 120 

 
Considerando os versos acima e os seus conhecimentos, 
analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa 
correta. 
I. Os artistas da década de 1930 deixaram de ver o 

campo como o lugar do atraso e do 
embrutecimento físico e mental. 

II. As obras de arte do período 1920-1940 
denunciavam as deformidades acarretadas por 
anos de má alimentação e exploração. 

III. Durante o Estado Novo, há uma valorização do 
trabalho, do trabalhador e do caráter mestiço do 
homem brasileiro, e a arte no período expressa essa 
tendência. 
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a) Apenas a afirmação I é correta. 
b) Apenas a afirmação II é correta. 
c) Apenas a afirmação III é correta. 
d) Apenas as afirmações I e II são corretas. 
e) Apenas as afirmações I e III são corretas. 

 
36 - (UERJ/1994)      

A Carta de 1937 do Estado Novo representa um dos 
momentos de centralização autoritária no Brasil. Entgre 
outras medidas características desse autoritarismo, 
tem-se a criação do: 
a) Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento 
b) Serviço Nacional de Apresndizagem Industrial 
c) Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
d) Departamento de Imprensa e Propaganda 
e) Serviço Nacional de Informação 

 
37 - (UFC CE/2002)      

O período do governo de Getúlio Vargas de 1937 a 1945 
é conhecido na história do Brasil como “Estado Novo”, 
em que: 
a) Os movimentos sociais contra o nazi-fascismo 

ganharam as ruas, com o apoio do governo.  
b) Os comunistas ocuparam vários cargos burocráticos 

e assumiram órgãos de propaganda política. 
c) Os partidos políticos foram fechados e as bandeiras 

estaduais, queimadas, como símbolo do centra-
lismo do poder. 

d) O sistema parlamentarista foi fortalecido pelo 
fechamento do Congresso Nacional e pela inter-
venção nos Estados. 

e) A elite industrial brasileira tornou-se hegemônica, 
pondo fim, dessa forma, à política do “café com 
leite” da aristocracia rural. 

 
38 - (UFF RJ/1996)      

Enumere a coluna da direita de acordo com a coluna da 
esquerda 

 
1 - Revolta militar tenentista de 05 de julho de 1922. 
2 - Revolução de 1930. 
3 - Reação Republicana. 
4 - Coluna Presres. 
5 - Aliança Liberal. 

 
(   ) Junção de tropas rebeldes provenientes do Rio 

Grande do Sul e de São Paulo em Benjamin 
Constant, no oeste do Paraná, em abril de 1925. 

(   ) Episódio de marcha dos 18 do Forte de 
Copacabana. 

(   ) Publicação pelo Correio da Manhã, em novembro 
de 1921, de cartas ofensivas aos militares, 
atribuídas a Artur Bernardes. 

(   ) Entendimenro secreto de 17 de junho de 1929 
entre políticos de Minas Gerais e do Rio grande do 
Sul para impedir a eleição à Presidência da 
República do paulista Júlio Prestes. 

Assinale a seqüência correta: 
a) 3, 1, 4, 5   

b) 4, 3, 1, 5   
c) 3, 4, 5, 1 
d) 5, 3, 4, 1   
e) 4, 1, 3, 5 

 
39 - (UFF RJ/2000)      

Segundo alguns autores, a instauração no país, em 
novembro de 1937, do regime conhecido como Estado 
Novo representou um “redescobrimento do Brasil”.  
 

 
 MUNAKATA, Kazumi. A legislação trabalhista no Brasil. 
SP, Brasiliense, 1981. 

 
Assinale a opção que melhor apresenta o aspecto do 
Estado Novo ilustrado pela charge. 
a) A definição de uma nova cidadania baseada no 

trabalho organizado em sindicatos plurais, por 
categoria profissional. 

b) A definição de uma nova cidadania identificada ao 
trabalho organizado nos moldes do corporativismo 
autoritário estatal. 

c) O modo pelo qual o Estado Novo orientou sua 
política de trabalho, aprisionando os operários ao 
Estado por meio de um documento formal. 

d) A subordinação dos trabalhadores ao empresariado a 
partir da concessão da Carteira de Trabalho. 

e) A consolidação da democracia mediante um 
registro formal de cidadania. 

 
40 - (UFJF MG/1997)      

Leia os textos abaixo e relacione-os com os diferentes 
momentos da história republicana brasileira apontados 
na segunda coluna.  
Em seguida, marque a alternativa que apresenta a 
seqüência CORRETA: 
(  ) "0 Estado Autoritário tem uma doutrina em torno da 

qual podemos postular a existência de um consenso 
de opinião nacional. (...) Consentir em atividades 
políticas contrárias a essas ideologias seria um ato 
de suicídio, uma lamentável manifestação de 
imbecilidade política. O único partido admissível no 
atual regime é o partido do Estado e, como este se 
acha identificado com a coletividade nacional, esse 
partido é constituído pela própria nação." 

(  ) "Uma atividade de informações, de natureza 
defensiva, que se caracteriza pela execução de um 
conjunto de medidas planejadas e destinadas a 
preservar, de interferência adversa, os segredos de 
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interesse da Segurança Nacional, as atividades e os 
segredos manipulados ou mantidos pelo nosso 
sistema de informações, bem como a identificar 
agressões de caráter psicológico sobre a população 
nacional." 

(  ) "0 Brasil tem por destino evidente ser um país 
agrícola: toda a ação que tenda a desviá-lo deste 
destino é um crime contra a sua natureza e contra 
os interesses humanos.” 

(  ) "0 grito foi sufocado pela Câmara Federal, que não 
aprovou a emenda Dante de Oliveira, mas a 
vontade de mudar manifestada pelo povo já se 
tornara mais forte que o instinto de sobrevivência 
do regime" 

(  ) "Preciso de vós, trabalhadores do Brasil, meus 
amigos, meus companheiros de uma longa jornada; 
preciso de vós, tanto quanto precisais de mim (...) 
preciso que formeis um bloco sólido e coeso ao lado 
do governo, para que este possa dispor de toda a 
força de que necessita para resolver os vossos 
problemas". 

(1) "República Oligárquica" 
(2) "Estado Novo" 
(3) "Populismo" 
(4) "Regime Militar" (pós-64) 
(5) "Transição Democrática" (Nova República) 
a) 4,1,2,5,3; 
b) 2,4,1,5,3; 
c) 2,3,4,1,5; 
d) 2,4,1,3,5; 
e) 2,4,3,1,5. 

 
41 - (UFJF MG/1999)      

A partir da década de vinte deste século, o Brasil 
começou a viver uma série de mudanças que resultou 
em um evento conhecido como "Revolução de 30". 
Acerca deste período, marque a alternativa correta: 
 

 
 

a) A Revolução de 30 resultou, entre outros fatores, 
das disputas interoligárquicas, da crise da 
cafeicultura e do descontentamento dos setores 
sociais emergentes, a exemplo dos militares, 
classes médias e trabalhadores urbanos;  

b) O principal fator responsável pela Revolução de 30 
foi a criação do Partido Comunista, em 1922, que 
organizou as greves operárias, as quais derrubaram 
o ditador Júlio Prestes; 

c) A Revolução de 30 contou com a ampla participação 
dos setores ligados ao capital financeiro 
internacional, que, desesperados com os prejuízos 
resultantes da Crise de 29, participaram ativamente 
do movimento tenentista, em prol de mudanças na 
"política do café-com-leite"; 

d) Entre as mudanças ocorridas no período citado, que 
contribuíram para o advento da Revolução de 30, 
destacam-se: a intensificação da industrialização de 
base, o processo crescente de urbanização e a 
implantação do trabalho livre. 

 
42 - (UFJF MG/1999)      

As citações que se seguem são trechos extraídos de 
sambas de um mesmo compositor. Elas expressam, do 
ponto de vista cultural, as transformações políticas e 
sociais ocorridas em um determinado momento da 
História do Brasil, quando, por influência do Estado, a 
música popular transita do culto à malandragem à 
apologia do cidadão-trabalhador. Leia as citações e, em 
seguida, indique o contexto em que ocorre tal mudança. 

 
"Meu chapéu de lado 
Tamanco arrastando, 
Lenço no pescoço, 
Navalha no bolso, 
Eu passo gingando, 
Provoco e desafio, 
Eu tenho orgulho de  
ser vadio" 
 
"Quem trabalha é que tem razão 
Eu digo e não tenho medo de errar (...) 
Antigamente eu não tinha juízo 
Mas resolvi garantir meu futuro 
Vejam vocês: 
Sou feliz, vivo muito bem 
A boêmia não dá camisa a ninguém." 

 
a) Décadas de 10 e 20, quando se intensifica o êxodo 

urbano, provocado pela difusão da pequena 
propriedade; 

b) Décadas de 30 e 40, quando é criada a legislação 
trabalhista reunida na CLT (Consolidação da Leis 
Trabalhistas); 

c) Décadas de 50 e 60, quando o Brasil vive um surto 
de prosperidade e de redistribuição da renda; 

d) Décadas de 70 e 80, quando uma profunda recessão 
leva o movimento sindical às ruas, especialmente 
para exigir emprego para todos. 

 
43 - (UFJF MG/2000)      

O golpe de 1937 instituiu, no Brasil, o Estado Novo, um 
regime autoritário e centralizador, que produziu 
importantes impactos na economia e sociedade 
brasileiras.  
Sobre estes impactos assinale a alternativa CORRETA: 
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a) Retornaram ao poder os setores agroexportadores, 
o que conduziu a um retrocesso no 
desenvolvimento industrial brasileiro; 

b) Acentuou-se a presença do Estado na produção de 
bens e serviços, o que se evidenciou na edificação 
de empresas como a Companhia Siderúrgica 
Nacional; 

c) Em virtude de seu alinhamento automático com os 
EUA na Segunda Guerra Mundial, o Brasil abriu seu 
mercado às importações, o que conduziu a um 
agravamento do déficit comercial do país; 

d) Por força de seu caráter autoritário, o Estado Novo 
interrompeu o processo de criação da moderna 
legislação social brasileira, inaugurado no início dos 
anos 30. 

 
44 - (UFMG/1998)     

Leia o texto. 
 
“A enorme simpatia da massa popular às lutas 
revolucionárias de novembro, especialmente em 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e demais estados do 
nordeste  [faziam surgir] naturalmente os grupos 
guerrilheiros, cada dia em maior número, em todo o 
País, especificamente no nordeste, heróicos brasileiros 
– operários, camponeses, soldados, populares –  
levantam, de armas nas mãos, o cartel [sic] do desafio 
lançado à Nação por Getúlio e seus amigos 
imperialistas. [...] A insurreição de novembro foi o 
início de grandes combates. As guerrilhas são uma 
forma de seu prosseguimento.” 

 
Esse trecho, extraído de um folheto de época, faz 
referência a um movimento da história do Brasil 
republicano provocado pelo(a) 
a) Desejo de Getúlio de se aliar aos nacional-

libertadores para combater o imperialismo. 
b) Denúncia de que o movimento de libertação 

nacional preparava a morte de Getúlio. 
c) Revolta dos comunistas com a violência da reação 

de Getúlio ao movimento de 1935. 
d) Embate entre getulistas e prestistas por ocasião do 

massacre da Coluna. 
 
45 - (UFMG/2001)      

Em 1934, Getúlio Vargas criou o Departamento de 
Propaganda e Difusão Cultural junto ao Ministério da 
Justiça, esvaziando o Ministério da Educação não só da 
propaganda, mas também do rádio e do cinema. A 
decisão tinha como objetivo colocar os meios de 
comunicação de massa a serviço direto do poder 
executivo, iniciativa que tinha inspiração direta no 
recém-criado Ministério da propaganda alemão. Este foi 
o embrião do DIP [...] 
Em 1939, as atribuições do extinto Departamento de 
Propaganda e Difusão Cultural passaram para o 
Departamento de Imprensa e Propaganda, criado nesse 
ano. 

CAPELATO, Maria Helena. Propaganda Política e Controle 
dos Meios de Comunicação.In: 

PANDOLFI, Dulce. (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV, 1999. p.172. 

 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, 
durante o Estado Novo, o Departamento de Imprensa e 
Propaganda-DIP foi responsável pela: 
a) Ampliação do raio de atuação do Estado e das suas 

formas de intervenção no âmbito da cultura. 
b) Desativação do sistema de comunicação 

encarregado da difusão das diretrizes econômicas 
do regime. 

c) Restrição à utilização do rádio e da imprensa para a 
difusão da propaganda política estado-novista. 

d) Utilização da cultura como um instrumento a 
serviço da divulgação dos ideais democráticos. 

 
46 - (UFMS/1999)      

A propósito da chamada era de Vargas no Brasil, é 
correto afirmar que: 
01. No ano de 1932 surgiu no Estado de São Paulo um 

movimento, sob a denominação MMDC, cujos 
líderes Martins, Miragaia, Drausio e Camargo 
reuniram-se para apoiar o governo de Getúlio 
Vargas. 

02. O período de Vargas caracterizou-se, entre outros 
fatos políticos, por conflitos violentos travados 
entre dois grupos antagônicos: de um lado, os 
integralistas, simpatizantes dos ideais fascistas; e 
de outro, os comunistas, que pregavam a revolução 
e a ascensão ao poder das classes trabalhadoras. 

04. Em 1937, Vargas promulgou uma nova Constituição 
com o apoio da maioria dos brasileiros, sobretudo 
porque instituiu o voto universal, consagrou os 
direitos da mulher e reconheceu o direito de greve 
dos trabalhadores em geral. 

08. Um dos fatores que garantiu as bases democráticas 
do governo de Getúlio Vargas nessa fase de 1937 a 
1945, foi a criação do DIP – Departamento de 
Imprensa e Propaganda. 

16. Em 1942, navios mercantes brasileiros foram 
afundados no Atlântico, fato que justificou a 
declaração de guerra formal do governo Vargas 
contra os países do Eixo. 

 
47 - (UFMS/2000)      

De 1930 a 1945 Getúlio Vargas esteve no comando do 
governo. Sobre esse período, é correto afirmar que: 
01. As alterações ocorridas no sindicalismo brasileiro - 

estruturas, funções e orientações - decorreram das 
próprias experiências e decisões dos trabalhadores, 
e não de fatores externos ao sindicato. 

02. Desde o início da década de 30, houve cada vez 
mais o abandono de uma posição liberal em favor 
de outra intervencionista: o Estado não deveria 
permanecer à margem dos conflitos industriais e 
das questões sociais, mas regulamentar as relações 
entre os trabalhadores e os empresários. 
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04. O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 
criado por Getúlio no Estado Novo, tinha por 
objetivo facilitar o acesso dos trabalhadores à 
informação e à cultura e, para tal, desenvolveu uma 
política de ampla liberdade de imprensa. 

08. Concretizando seu discurso em defesa da justiça 
social e da modernização, Getúlio instituiu a Lei do 
Salário Mínimo e criou o Imposto Sindical para 
subsidiar os sindicatos oficiais e, dessa forma, 
oferecer a tão sonhada e reivindicada emancipação 
dos trabalhadores, sem qualquer vínculo com o 
Estado. 

16. Getúlio Vargas utilizou o comunismo e o 
integralismo como pretexto para se impor 
ditatorialmente, através do golpe de 1937, 
instaurando o Estado Novo no Brasil. 

 
48 - (UFMS/2000)      

A história de Mato Grosso do Sul (antigo sul de Mato 
Grosso) não pode ser apreendida na sua riqueza 
temática e, sobretudo, na sua diversidade étnica e 
cultural, se a ela não incorporarmos a história dos povos 
indígenas.  
Sobre a presença constante dos povos indígenas na 
história do Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que: 
01. A presença indígena no território do atual Mato 

Grosso do Sul data de até trinta mil anos; para o 
Pantanal essa presença é de até vinte mil anos. 

02. Mesmo depois da chegada de elementos europeus 
na região, foram intensas as relações dos povos 
indígenas entre si. Às vezes conflituosas, às vezes 
complementares, são conhecidas, dentre outras, as 
relações entre os grupos Guaná, Guaicuru e 
Guarani. 

04. Nas disputas entre portugueses e espanhóis pela 
fixação dos limites territoriais de suas colônias 
americanas, foram visíveis as preocupações de 
ambos em atrair para si o apoio dos povos indígenas 
que ocupavam a região. 

08. Apesar da brutalidade do processo de conquista e 
da conseqüente ocupação de seus territórios, a 
existência atual de vários povos indígenas em Mato 
Grosso do Sul indica que suas diferentes formas de 
resistência garantiram pelo menos a sua 
sobrevivência. 

16. Com mais de cinqüenta mil índios, Mato Grosso do 
Sul é atualmente o segundo estado do Brasil em 
população indígena. 

 
49 - (FATEC SP/2005)     

O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 
criado em 1930 por Getúlio Vargas: 
a) era um órgão que garantia a liberdade artística, 
jornalística e dos demais meios de comunicação do 
Brasil na era Vargas. 
b) promovia manifestações cívicas, nas quais os 

sindicatos de esquerda tinham um papel 
importante de conscientização das massas. 

c) estimulava a produção de filmes nacionais e 
concursos de música e defendia o direito de os 

sindicatos realizarem seus comícios e suas greves. 
d) aproveitou-se do programa Hora do Brasil, que, 

além de transmitir notícias políticas e informações, 
servia como porta de entrada para as idéias liberais 
de Vargas. 

e) era responsável por controlar os meios de 
comunicação e promover a propaganda do Estado 
Novo. 

 
50 - (UFMS/2001)      

A expressão “Estado Novo” ficou conhecida para 
identificar qual período da História do Brasil? 
a) O que teve início em 1937, com o golpe de Estado 

desfechado por Getúlio Vargas, com apoio da 
cúpula militar, e se estendeu até 1945, quando o 
próprio Vargas, por um Ato Adicional, convocou 
eleições diretas para presidente e anunciou a 
convocação de uma Assembléia Constituinte. 

b) O que teve início em 1930, com apoio da cúpula 
militar, e se estendeu até 1945, quando o próprio 
Vargas, por um Ato Institucional, destituiu o 
Congresso Nacional.  

c) O que teve início em 1937, quando Vargas anunciou 
a “nova ordem” que consistiu na convocação de 
eleições diretas para presidente, e se estendeu até 
1945, quando Vargas desfechou um novo golpe de 
Estado. 

d) O que teve início em 1945, com a deposição de 
Getúlio Vargas pelos oficiais generais, e que 
terminou com a vitória de Eurico Dutra para 
presidente da República, eleito pelo PTB. 

e) O que teve início em 1964, com o golpe de Estado 
desfechado pela cúpula militar comandada por 
Castelo Branco, e se estendeu até 1984, último ano 
do governo Figueiredo. 

 
51 - (CESJF MG/2001)      

Em 1939 o mundo se deparava uma vez mais com o 
início de um grande conflito mundial.  
Sobre as origens da Segunda Grande Guerra Mundial 
(1939-1945) podemos afirmar: 
a) As origens da guerra não tem qualquer relação com 

a crise do capitalismo europeu da década de 30. 
b) A derrota dos fascistas espanhóis que foram 

apoiados pelos nazistas alemães, na Guerra Civil 
Espanhola (1936-1939), pode ser considerado 
como um dos fatores que contribuíram para o início 
da Segunda Grande Guerra Mundial. 

c) O imperialismo nazista que foi responsável pela 
invasão da Áustria, antiga Tchecoslováquia e 
Polônia não teve papel decisivo para a eclosão da 
Segunda Grande Guerra. 

d) O fracasso da Liga das Nações e dos Tratados 
Internacionais do pós-Primeira Guerra, não 
contribuíram para o início da Segunda Guerra. 
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e) A Crise de 29 e a expansão militar e imperialista 
nazi-fascista foram fatores decisivos para o início da 
Segunda Grande Guerra Mundial. 

 
52 - (PUC RS/2002)      

Um dos objetivos estratégicos fundamentais do Estado 
brasileiro, que se articulou a partir de 1930, era 
aprofundar e acelerar o processo de industrialização em 
bases nacionais. Nesse sentido, ao longo da década, a 
política externa do país baseou-se em uma posição 
nacionalista pragmática, que buscava: 
a) Ampliar as relações comerciais e financeiras com o 

continente africano. 
b) Explorar a rivalidade econômica e política entre a 

Alemanha e os Estados Unidos. 
c) Coordenar políticas macroeconômicas com os 

países do Cone Sul e com o México. 
d) Consolidar uma posição autônoma nos órgãos 

econômicos da OEA. 
e) Extinguir os mecanismos de remessa de lucros das 

empresas multinacionais. 
 
53 - (PUC PR/1999)      

A crise da Bolsa de Nova Iorque, em 1929/1930, refletiu-
se nos Estados Unidos e em todo o mundo, com exceção 
dos países componentes da URSS.  
No Brasil, a conseqüência política foi o(a):  
a) Surgimento do Movimento Tenentista.  
b) Formação da Política dos Governadores.  
c) Revolta dos posseiros do Contestado.  
d) Revolução de 1930, que derrubou a República 

Oligárquica.  
e) Início da política do "Café-com-Leite".  

 
54 - (PUC PR/2001)      

Os votos feminino e secreto e direitos trabalhistas foram 
consagrados, no Brasil, pela Constituição de: 
a) 1824 
b) 1891 
c) 1934 
d) 1937 
e) 1946 

 
55 - (PUC PR/2001)      

O Estado Novo no Brasil (1937-1945) marcou um 
período de progresso econômico e repressão política. 
Assinale a alternativa correta relativamente a este 
período: 
a) Adquiriu, na Inglaterra, numerosos navios de 

guerra, incluindo encouraçados, cruzadores e 
porta-aviões, marcando o reaparelhamento da 
marinha. 

b) Implantou obras de infra-estrutura, sendo 
destaques a Companhia Siderúrgica Nacional e a 
Companhia Vale do Rio Doce. 

c) Realizou uma reforma agrária, maneira encontrada 
para fazer cessar a agitação no campo. 

d) Prestigiou partidos políticos liberais, como a UDN 
(União Democrática Nacional) e PSD (Partido Social 
Democrático). 

e) Concedeu grande liberdade sindical, podendo esses 
órgãos de classe reivindicar melhores salários, 
deflagrando greves, se necessário. 

 
56 - (UEL PR/2001)      

O Estado Novo (1937-1945) marcou o longo Governo de 
Getúlio Vargas. 
 
Sobre suas características e realizações, assinale a 
alternativa correta. 
I - Politicamente, regeu-se pela “Carta Polaca”, a 

Constituição de 1937. 
II - A liberdade de imprensa, expressão do liberalismo 

político, foi mantida e prestigiada. 
III - Demonstrando simpatia simultânea aos 

norteamericanos e alemães, Vargas conseguiu 
obter capitais e tecnologia, implantando a 
Companhia Siderúrgica Nacional (Volta Redonda). 

IV - Como solução dos conflitos trabalhistas, o Estado 
Novo prestigiu os sindicatos e os operários, por 
meio de greves, conseguiram numerosas vitórias 
trabalhistas. 

V - Para propaganda de seu governo, Vargas utilizou o 
meio, então moderno, e pelo rádio criou “A Voz do 
Brasil”, obrigatório a todo o país. 

Estão corretas: 
a) As opções II, III, IV e V. 
b) As opções III, IV e V. 
c) As opções II, IV e V. 
d) As opções I, III e V. 
e) Apenas I e IV. 

 
57 - (PUC SP/2000)      

Sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra: 
 
“O envio da FEB [Força Expedicionária Brasileira] ao 
teatro de operações veio coroar um processo que se 
iniciara quase quatro anos antes, mas que se constituiu 
igualmente em ponto de partida para uma nova etapa, 
qual seja, a da busca por parte do governo brasileiro de 
participação nos arranjos do pós-guerra, em função da 
instituição da nova ordem mundial.” Pinheiro, Leticia. A 
Entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, in: 
Revista da USP, nº 26, 1995, pp. 109-117. 

 
Em relação ao contexto ao qual o autor se refere, é 
correto afirmar que: 
a) o Estado brasileiro, comandado por Getúlio Vargas, 

manteve-se ideologicamente aliado às forças que 
combatiam o nazi-fascismo, durante todo o conflito 
mundial. 

b) a nova ordem mundial do pós-guerra foi 
estruturada com a predominância dos países 
europeus mais desenvolvidos, notadamente a 
Inglaterra, com a qual o Brasil estreitou alianças 
comerciais e diplomáticas.  
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c) o envio de tropas brasileiras à Itália, em  defesa da 
democracia mundial, foi acompanhado, 
internamente, pelo crescimento das manifestações 
oposicionistas ao governo Vargas.  

d) a participação do Exército brasileiro na Segunda 
Guerra era disputada tanto pelo Eixo, quanto pelos 
Aliados, graças à modernidade de seu 
aparelhamento bélico. 

e) os soldados da FEB tiveram atuação destacada no 
desembarque de tropas aliadas na Normandia, 
operação de retomada dos territórios franceses 
ocupados pelos nazistas. 

 
58 - (UEPB/1999)      

O primeiro governo Vargas (1930-45) marca a mudança 
na ação do Estado com relação às questões econômicas. 
Temos, neste período, uma intervenção do Estado na 
economia visando tirar o país da crise.  
Escreva V nas proposições verdadeiras e F nas falsas, em 
relação a este período. 
(  ) O governo incentiva a diversificação da agricultura 

com incentivos para outras atividades tais como o 
açúcar, o mate e o cacau. 

(  ) Ocorre um forte incentivo à indústria nacional 
através da criação e atuação do Ministério do 
Trabalho Indústria e Comércio. 

(  ) Busca-se uma maior eficiência e uma maior 
organização do serviço público através do DASP. 

(  ) Com a criação do Ministério da Educação ocorre 
uma profunda mudança na política educacional, 
desde o ensino médio até o ensino superior. 

( ) Criação de leis trabalhistas importantes, tais como 
o salário mínimo, férias e descanso remunerado. 

Assinale a alternativa correta: 
a) VFVVF 
b) VVVVV 
c) FFVFV 
d) VFVFV 
e) FVFVF 

 
59 - (UEPB/2000)      

O movimento tenentista teve origem em 1922 com o 
movimento conhecido como 18 do Forte, em seguida 
ocorre a chamada Revolução de 1924 e tem na Coluna 
Prestes de 1924 a 1927 o seu ápice como movimento 
rebelde. No período de 1930/34 muitos egressos do 
movimento tenentista assumem o poder ao lado de 
Getúlio Vargas e são nomeados como interventores nos 
Estados.  
Que movimento passa a contestar a nomeação de 
interventores e se torna o primeiro levante armado 
contra o governo instituído em 1930? 
a) Revolução Constitucionalista 
b) Revolução Praieira 
c) Movimento Queremista 
d) Intentona Comunista 
e) Guerra de Princesa 

 
60 - (UEPB/2000)      

Durante o primeiro governo Vargas 1930/45 tivemos 
duas constituições. A Constituição de 1934 tinha em seu 
texto diversas mudanças no âmbito social.  
Quais das medidas abaixo constavam do texto da 
constituição de 1934? 
a) Criação do Serviço Nacional de Informações, 

Supressão dos Partidos Políticos e Criação do 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 

b) Reconhecimento das Associações de Classe, Criação 
da Justiça Eleitoral e Instituição do Voto Secreto e 
do Voto Feminino. 

c) Criação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 
Criação do Ministério do Trabalho Indústria e 
Comércio e Criação do Departamento 
Administrativo de Serviço Público (DASP). 

d) Criação do Estatuto do Trabalhador Rural. A jornada 
de trabalho passou de 48 para 44 horas e Criação 
da Licença Paternidade. 

e) O racismo passou a ser considerado crime 
inafiançável. Os trabalhadores domésticos têm seus 
direitos trabalhistas assegurados e foi garantido o 
direito de greve. 

 
61 - (UEPB/2000)      

A participação do Brasil na segunda guerra mundial se 
deu dentro de diversas negociações entre os países 
beligerantes e o governo brasileiro. Destes acordos 
surgiram duas grandes empresas estatais que estavam 
dentro do projeto de desenvolvimento defendido pelo 
governo Vargas. Que empresas foram criadas no Brasil 
fruto destes acordos entre o governo brasileiro e o 
governo norte americano durante a segunda guerra 
mundial? 
a) PETROBRÁS e EMBRAER 
b) Companhia Vale do Rio Doce e Companhia 

Siderúrgica Nacional 
c) CHESF e ELETROBRÁS 
d) Companhia Siderúrgica Nacional e PETROBRÁS 
e) Companhia Vale do Rio Doce e TELEBRÁS 

 
62 - (UEPB/2001)      

Este ano comemora-se 70 anos do movimento de 1930. 
 

Analise as alternativas relacionadas a este movimento 
colocando (V) nas Verdadeiras e (F) nas Falsas. 
(  ) A insatisfação com a política do governo central e, 

principalmente, a quebra do acordo existente entre 
as oligarquias paulistas e mineiras possibilitou o 
surgimento de um movimento de contestação à 
ordem vigente e culminou com a derrocada da 
chamada República Velha. 

(  ) Movimento surgido após a derrota eleitoral da 
aliança liberal que era encabeçada por três Estados; 
Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

(  ) A crescente contestação interna, desde o início dos 
anos 20, aliada à crise mundial de 1929 com a 
quebra da bolsa de valores de Nova York são fatores 
importantes para se entender este movimento. 
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(  ) Devido à pequena participação dos tenentes e das 
camadas médias urbanas, este movimento passou 
a ser controlado pelos cafeicultores paulistas e por 
setores do campesinato que vêem os direitos 
sociais serem estendidos para a grande massa que 
ainda estava habitando a zona rural. 

Assinale a alternativa correta: 
a) VVFF 
b) FFVV 
c) FFFV 
d) VFVF 
e) VVVF 

 
63 - (UEPB/2001)      

Após o movimento de 1930, um personagem começa a 
se destacar na política paraibana. Sendo um dos 
articuladores do movimento na Paraíba, torna-se o 
“herdeiro” político de João Pessoa e, após ser indicado 
como interventor no Estado no período de 04/10 a 
25/11/1930, foi nomeado Ministro da Viação e Obras 
Públicas do governo Vargas. Devido à sua atuação neste 
ministério ganhou a alcunha de Ministro das Secas.  
A que personagem da história paraibana o texto se 
refere? 
a) Argemiro de Figueiredo 
b) Solon de Lucena 
c) Venâncio Neiva 
d) José Américo de Almeida 
e) Epitácio Pessoa 

 
64 - (UEPB/2001)      

A implantação do Estado Novo no Brasil traz, em seu 
bojo, uma grande contradição que é a de que, em uma 
ditadura, foram assegurados diversos direitos sociais 
aos trabalhadores. Qual das alternativas abaixo trata de 
direitos ou benefícios conseguidos pelos trabalhadores 
urbanos no período entre 1937 e 1945? 
a) Estatuto da Terra, Jornada Semanal de 40 horas e 

Estabelecimento do Salário Mínimo. 
b) Consolidação das Leis do Trabalho, Criação do 

Seguro-Desemprego e Ampliação da Licença 
Maternidade de 84 para 120 dias. 

c) Criação da Justiça do Trabalho, Estabelecimento do 
Salário Mínimo e Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

d) Reconhecimento do Direito de Greve, Estatuto da 
Terra e Jornada Semanal de 44 horas. 

e) Ampliação da Licença Maternidade de 84 para 120 
dias, Criação da Justiça do Trabalho e 
Reconhecimento do Direito de Greve. 

 
65 - (UEPB/2001)      

O início do governo Dutra foi marcado pela abertura da 
economia. Após perceber que sua política estava 
levando o país a uma grande crise econômica, ele passa 
a tentar uma nova política econômica, intervindo na 
economia através de uma série de medidas que ficaram 
conhecidas como: 
a) Plano de Metas 

b) Reformas de Base 
c) Plano Trienal 
d) Plano SALTE 
e) Plano Austral 

 
66 - (UEPB/2002)      

A revolução constitucionalista, iniciada em 09 de julho 
de 1932, foi um grande movimento de contestação ao 
governo provisório de Getúlio Vargas.  
Sobre este movimento podemos afirmar: 
a) Foi um movimento encabeçado pelas oligarquias 

agrárias do Nordeste, Minas Gerais e do Rio Grande 
Sul, visando à restauração do poder perdido após o 
movimento de 1930. 

b) Após a derrota dos rebeldes, o governo Vargas não 
mais negociou com as oligarquias que o 
confrontaram e passou a apoiar, tão somente, os 
tenentes que sempre estiveram ao seu lado. 

c) O principal líder do movimento o capitão Luiz Carlos 
Prestes, acabou preso e deportado para a União 
Soviética. 

d) Por se tratar de um movimento da classe 
trabalhadora o governo Vargas resolveu negociar e 
acabar o movimento de forma pacífica. 

e) O movimento conseguiu mobilizar pessoas de todas 
as camadas sociais de São Paulo. Participaram do 
movimento industriais, fazendeiros, comerciantes, 
operários e muitos intelectuais de classe média. 

 
67 - (UEPB/2002)      

Copiando o modelo de governo implantado na 
Alemanha e na Itália, no Brasil surgiu a Ação Integralista 
Brasileira (AIB), uma cópia caricata que misturava 
características do nazismo alemão e do fascismo 
italiano.  
Sobre este movimento é correto afirmar: 
a) O programa da AIB defendia o fim da política do 

café com leite e propunha uma aliança entre os 
estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do 
Sul. 

b) Embora tivesse um caráter popular e democrático a 
AIB não conseguiu êxito graças a pouca participação 
dos militares e das camadas médias urbanas. 

c) Os Integralistas, liderados por Plínio Salgado, 
queriam implantar um governo forte, centralizado, 
anticomunista, autoritário e defensor das tradições 
e da propriedade privada. 

d) A principal liderança da AIB era o capitão do 
Exército e líder da coluna de 1924, Luiz Carlos 
Prestes, e tinha como meta implantar um governo 
de cunho nacionalista e democrático. 

e) Percebendo sua fragilidade a Ação Integralista 
Brasileira une-se à Aliança Nacional Libertadora e 
juntas propõem um governo de coalizão com apoio 
de Getúlio Vargas. 

 
68 - (UEPB/2002)      

Sobre as mudanças demográficas ocorridas no Brasil, 
analise as seguintes proposições: 
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I. A migração interna é um fenômeno importante 
dentro do país e existe desde o período colonial, 
influenciada por fatores climáticos e, 
principalmente, econômicos. A cada ciclo da 
economia brasileira tínhamos um aumento da 
migração para a região que se destacava 
economicamente. 

II. A migração do campo para a cidade, conhecida 
como êxodo rural, é conseqüência, entre outros 
fatores, do processo de industrialização do país 
que, embora tenha sido iniciado no final do século 
XIX e tenha tomado corpo após o primeiro governo 
Vargas (1930/45), vai ter seu ápice no pós-segunda 
guerra. 

III. Em 1940 mais de 2/3 da população brasileira vivia 
na zona rural, estes números vão se alterando de 
forma rápida evidenciando a ocorrência de uma 
migração do campo para as cidades e de um forte 
processo de urbanização. Nos anos 70, temos a 
superação do campo pela cidade nos números 
populacionais. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) proposição(ões) 
a) I e II 
b) I, II e III 
c) II e III 
d) I e III 
e) III 

 
69 - (UFPB/1999)      

O trecho de autoria do “coronel” Zé Pereira oferece uma 
idéia do que foi o conflito interno na Paraíba, em 1930, 
conhecido como Revolta de Princesa:  
 
“Ora, eu me bato contra o Governo da Paraíba há mais 
de 60 dias. Como pois não classificar esta luta onde já 
houve até agora cerca de 250 baixas, incêndios, 
dynamitação de dezenas e dezenas de casas, 
assassinatos frios de crianças e mulheres indefesas, 
prisão de senhoras como reféns, campos de aviação em 
preparativos, aviões apprehendidos, de uma guerra? 
- É uma guerra; guerra civil não lhe faltando nenhum dos 
seus característicos”. 

(Depoimento de José Pereira. Jornal do Commércio. 
Recife, 09 de maio de 1930.) 

 
Constitui um dos fatores determinantes que 
desencadearam este conflito: 
a) A prosperidade econômica da Paraíba, que levou 

João Pessoa a adotar medidas fiscais de abertura 
comercial com os estados vizinhos, forçando os 
produtores de algodão do sertão a protestarem 
contra esta deliberação. 

b) O acordo político entre Zé Pereira e a Aliança 
Liberal, articulado pelo presidente Washington 
Luiz, que estimulou o comércio da Paraíba com os 
estados vizinhos. 

c) A “guerra tributária”, adotada por João Pessoa, que 
provocou o rompimento político do perrepista Zé 
Pereira, líder das oligarquias sertanejas. 

d) O apoio de João Pessoa a João Suassuna em Catolé 
do Rocha, provocando desavenças entre Zé Pereira 
(perrepista) e Silveira Dantas (líder liberal em 
Teixeira). 

e) A união das oligarquias algodoeiras do sertão, que 
se encontravam decadentes devido à crise de 29 e 
eram favoráveis às barreiras comerciais contra os 
estados de Pernambuco e Ceará. 

 
70 - (UFRN/1996)      

O período do Estado Novo varguista (1937-1945) 
caracterizou-se, na política e na economia, 
respectivamente, como: 
a) Uma ditadura de inspiração fascista e um grande 

intervencionismo estatal. 
b) Uma democracia representativa e um forte 

liberalismo econômico. 
c) Uma oligarquia descentralizadora e uma fraca 

intervenção estatal . 
d) Uma ditadura de inspiração fascista e um forte 

liberalismo econômico. 
e) Uma democracia representativa e um grande 

intervencionismo estatal. 
 
71 - (UFRN/1997)      

Analise os dois fragmentos abaixo, representativos de 
sucessos carnavalescos lançados entre 1930 e 1945: 
 
“O Brasil tem muito doutor, 
Muito funcionário, muita professora 
Se eu fosse o Getúlio, mandava 
Metade dessa gente pra lavoura” 
 
“Quem trabalha é que tem razão 
Eu digo e não tenho medo de errar 
O bonde São Januário 
Leva mais um operário 
Sou eu que vou trabalhar” 

 
Os textos se relacionam 
a) A concepções artístico-culturais consideradas 

anarquistas pelos testemunhos da época. 
b) Ao fortalecimento e à divulgação do ideário 

trabalhista durante a primeira Era Vargas. 
c) Ao aumento da taxa de desemprego no país, 

durante o período entre-guerras. 
d) À política de saneamento e urbanização do Rio 

Janeiro, então Capital Federal. 
e) À decadência da legislação trabalhista, a partir dos 

anos 30. 
 
72 - (UFRN/1997)      

Leia o seguinte depoimento (outubro/81), de Luís da 
Câmara Cascudo: 

“(...) Ninguém comia tomate em Natal. Antes só 
servia para enfeitar pratos. Do costume de comer 
tomates, resultaram maiores plantios e maiores 
vendas. Depois, o bom humor americano, seus 
hábitos esportivos, sua facilidade de brincar 
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modificaram um pouco a sisudez e a austeridade 
aparente de pessoas de certa idade. De sua parte, o 
americano adorou nossos festejos populares, 
notadamente o Carnaval, que não conhecia. Gostou 
também do Pastoril e Bumba-meu-boi. Foi uma 
revelação para eles a Capoeira.” 

ARAÚJO, Geraldo B. et alii . Roteiro para Estudo da História 
do Rio Grande do Norte, Natal: Nossa Editora, 1984, p. 

88. 
 

Nesse depoimento, Cascudo refere-se a alguns dos 
aspectos sócio-culturais presentes no Rio Grande do 
Norte,  
a) Durante a resistência seridoense à Intentona 

Comunista. 
b) No período do segundo conflito mundial. 
c) Na época da formação das oligarquias potiguares 

durante a Primeira República. 
d) Em decorrência da horticultura irrigada na 

barragem Armando R. Gonçalves. 
e) Quando da adesão norte-rio-grandense ao 

movimento vitorioso de 1930. 
 
73 - (UFRN/1998)      

Considere o texto seguinte. 
 

“Vitoriosa a revolução, abre-se uma espécie de vazio de 
poder por força do colapso político da burguesia do café 
e da incapacidade das demais fracções de classe para 
assumi-lo, em caráter exclusivo.(...)  
Na descontinuidade de outubro-1930, o Brasil começa a 
trilhar enfim o caminho da maioridade política. 
Paradoxalmente, na mesma época em que tanto se 
insistia nos caminhos originais autenticamente 
brasileiros, para a solução dos problemas nacionais, 
iniciava-se o processo da efetiva constituição das classes 
dominadas, abriam-se os caminhos nem sempre 
lineares da polarização de classes e as grandes correntes 
ideológicas que dividem o mundo contemporâneo 
penetravam no país.” 

FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e 
história. São Paulo: Brasiliense, 1972. p. 112-114. 

 
O autor do texto, analisando o significado da Revolução 
de 1930 para a história do Brasil, defende que: 
a) As diversas fracções de classe tiveram iguais 

oportunidades de assumir o poder, face à queda da 
burguesia do café. 

b) Socialmente, o processo desencadeado pela 
Revolução veio agravar as separações entre as 
classes na sociedade brasileira. 

c) O movimento foi vitorioso porque contou com o 
apoio efetivo das diversas categorias sociais, que 
estavam atingindo sua maturidade política. 

d) Politicamente, o colapso da burguesia cafeeira 
abriu os caminhos para a construção de uma Pátria 
democrática e igualitária. 

 
74 - (UFRN/1998)      

Considere o texto seguinte. 
 
“Vitoriosa a revolução, abre-se uma espécie de vazio de 
poder por força do colapso político da burguesia do café 
e da incapacidade das demais fracções de classe para 
assumi-lo, em caráter exclusivo.(...)  
Na descontinuidade de outubro-1930, o Brasil começa a 
trilhar enfim o caminho da maioridade política. 
Paradoxalmente, na mesma época em que tanto se 
insistia nos caminhos originais autenticamente 
brasileiros, para a solução dos problemas nacionais, 
iniciava-se o processo da efetiva constituição das classes 
dominadas, abriam-se os caminhos nem sempre 
lineares da polarização de classes e as grandes correntes 
ideológicas que dividem o mundo contemporâneo 
penetravam no país.” 

FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e 
história. São Paulo: Brasiliense, 1972. p. 112-114. 

 
Boris Fausto afirma que as grandes correntes 
ideológicas que dividem o mundo contemporâneo 
penetraram no Brasil e ganharam destaque entre 1934 
e 1937. 
A Ação Integralista Brasileira (AIB) e a Aliança Nacional 
Libertadora (ANL) foram as organizações políticas que as 
refletiram. 
Essas duas ideologias eram, respectivamente, 
a) Nacionalismo e nazi-fascismo. 
b) Marxismo-leninismo e liberalismo. 
c) Nazi-fascismo e marxismo-leninismo. 
d) Comunismo e liberalismo. 

 
75 - (UFRN/2000)      

O Estado Novo (1937–1945) apresentava as seguintes 
características: 
a) Centralização política – coronelismo – anarco-

sindicalismo 
b) Saneamento da economia – comunismo – 

constitucionalismo 
c) Crescimento industrial – nacionalismo – 

autoritarismo 
d) Estímulo às privatizações – liberalismo – 

trabalhismo 
 
76 - (UFSC/1999)     –  

Entre 1930 e 1940, o Brasil conheceu diferentes 
movimentos que promoveram transformações 
políticas, econô-micas e sociais consideráveis.  
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S), nas suas 
referências, a acon-tecimentos da década mencionada. 
01. Entre as causas da Revolução de 1930, destacam-se 

as fraudes eleitorais que perpetuavam as vitórias 
dos representantes das oligarquias nas eleições 
presidenciais. 

02. A denominada Revolução Constitucionalista de 
1932 representou essencialmente a reação das 
oligarquias que haviam perdido o controle 
administrativo da República em 1930. 
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04. Em 1934 foi promulgada a nova Constituição 
Republicana, cujo conteúdo privilegiou os ideais 
nacio-nalistas, tratou de direitos trabalhistas e do 
voto feminino. 

08. Em 1935 ocorreu um levante simultâneo em Natal, 
Recife e Rio de Janeiro, organizado pelos 
comunistas que manifestavam seu 
descontentamento com o governo Vargas. 

16. Em 1937, Getúlio Vargas fechou o Congresso 
Nacional e outorgou uma nova Constituição para o 
Brasil, inaugurando o período conhecido 
historicamente como Estado Novo. 

32. O fim da Guerra do Paraguai, a Questão Religiosa e 
a Questão Militar, provocaram a Proclamação da 
República. 

 
77 - (UFSCAR SP/2000)      

Na estrutura partidária do Brasil contemporâneo duas 
agremiações políticas, o Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) e o Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), são ligadas à Internacional Socialista, 
que tem eleito presidentes e primeiros-ministros em 
vários países europeus. Entretanto, o PDT e o PSDB 
apresentam divergências políticas que podem ser 
explicadas por fatores históricos.  
Assinale a alternativa que expressa esses fatores.  
a) O PDT é um desdobramento do antigo Partido 

Comunista Brasileiro, enquanto o PSDB nasceu do 
Partido Socialista.  

b) O PSDB concentra seus filiados na classe média 
brasileira, enquanto o PDT possui fortes bases 
sindicais em São Paulo.  

c) O PSDB constituiu-se durante a reforma partidária 
de 1979 e o PDT foi o resultado de uma cisão da 
frente de oposição ao regime militar.  

d) O PDT concentra sua atuação no Estado do Rio 
Grande do Sul, enquanto o PSDB é um partido 
estruturado nos Estados do nordeste.  

e) O PDT reivindica a herança do trabalhismo de 
Getúlio Vargas e o PSDB é crítico dessa tradição.  

 
78 - (UFSCAR SP/2001)      

Os anos trinta do século XX foram marcados por 
disputas ideológicas, por propostas revolucionárias e 
pela emergência de regimes centralizadores e 
autoritários.  
No Brasil, a polarização ideológica intensificou-se em 
1935, opondo: 
a) a Ação Integralista Brasileira, partido político 

simpatizante do fascismo, à Ação Nacional 
Libertadora, que lutava pela instalação de um 
governo popular revolucionário. 

b) os anarco-sindicalistas, líderes do movimento 
operário em toda a Primeira República, ao Partido 
Comunista do Brasil, de tendência revolucionária 
bolchevista. 

c) os católicos ultramontanos do Centro Dom Vital, 
situado no Rio de Janeiro, aos partidários do 

fascismo italiano e, sobretudo, do nazismo 
hitlerista. 

d) a social-democracia, representada pelo Partido 
Democrático de São Paulo, às tendências políticas 
autoritárias do movimento tenentista. 

e) os constitucionalistas paulistas, que haviam 
combatido na Revolução de 1932, ao Estado Novo, 
dominado pelo presidente Getúlio Vargas. 

 
79 - (UFU MG/1996)      

Com relação ao contexto sócio-cultural no Brasil nos 
anos 30 e 40, assinale a alternativa correta. 
a) O D.I.P. (Departamento de Imprensa e 

Propaganda), criado logo após a Revolução de 30, 
tinha como objetivo central a preparação de 
manifestações públicas destinadas a preservar a 
cultura popular, além de divulgar, pelo rádio, os 
sambas que idealizavam a figura do malandro. 

b) A A.N.L. (Aliança Nacional Libertadora), liderada por 
Maurício de Lacerda, formada por tenentes 
descontentes com a política trabalhista de Getúlio 
Vargas, defendia a privatização das empresas 
estatais e uma aproximação com o capital norte-
americano. 

c) A A.I.B. (Ação Integralista Brasileira), movimento de 
cunho fascista, liderado por Plínio Salgado, tinha 
como características o nacionalismo, o 
antiliberalismo e o anticomunismo, defendendo a 
ordem, a disciplina e a militarização da sociedade. 

d) Em 1931, a legislação trabalhista, inspirada na Carta 
del Lavoro da Itália, defendia a liberdade sindical e 
combatia o corporativismo, a fim de promover a 
“colaboração entre as classes”. 

e) A obra nacionalizadora que marcou o período 
atingiu, também, a política imigratória, defendendo 
a entrada de imigrantes negros, amarelos e judeus, 
devido à aproximação do governo brasileiro com o 
nazismo alemão. 

 
80 - (UFU MG/2002)      

As alternativas abaixo comparam o processo de 
industrialização do Brasil, na chamada “Era Vargas”, 
com as experiências anteriores ocorridas durante o 
Segundo Império e República Velha. 
Assinale a alternativa que aponta corretamente as 
diferenças entre esses processos de industrialização. 
a) Os governos do Império e da República Velha 

financiaram a instalação de indústrias de bens de 
consumo, visando substituir importações, 
enquanto que na “Era Vargas”, o Estado passou a 
atrair empresas multinacionais interessadas em 
explorar riquezas minerais e construir a infra-
estrutura. 

b) No Império e na República Velha a industrialização 
baseava-se em capitais e mão-de–obra de 
imigrantes estrangeiros; enquanto que na “Era 
Vargas”, esta industrialização foi conduzida pelos 
capitais privados da burguesia brasileira, 
adquirindo um forte conteúdo nacionalista. 
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c) Até o governo Vargas, o poder político das 
oligarquias agrárias orientava a economia e a 
industrialização para o mercado interno. Com a 
derrota destas oligarquias, o mercado externo foi 
priorizado com a adoção de uma política econômica 
que privilegiou a indústria em detrimento da 
agricultura. 

d) Uma das principais diferenças desse processo está 
relacionada à atuação do Estado na “Era Vargas” 
que adotou, pela primeira vez, uma política de 
industrialização, com investimentos diretos do 
setor estatal na indústria pesada e na infra-
estrutura. 

 
81 - (UnB DF/1992)      

São acontecimentos significativos da sociedade 
brasileira a partir de 1930: 
00. A implantação do Estado Novo em 1937, por 

Vargas, em que pese a existência de um clima 
internacional desfavorável às ditaduras de direita. 

01. A interferência decisiva do Estado na economia a 
partir de 1937, impulsionando inicialmente a 
expansão das indústrias de bens duráveis, como 
automóveis e eletrodomésticos. 

02. A política trabalhista do governo Vargas, pela qual 
o estado procurava absorver os conflitos entre o 
capital e o trabalho, controlando os sindicatos e 
atuando de forma incisiva no quadro das 
reivindicações sociais. 

03. A participação do Brasil na 2a Guerra Mundial e o 
salto qualitativo no processo de industrialização, 
graças às possibilidades advindas da brecha aberta 
pela confrontação entre as potências capitalistas. 

04. A queda de Getúlio em 1945 e o processo de 
redemocratização do país num quadro onde se 
configura o seu alinhamento com os Estados Unidos 
e sua introdução na era do capitalismo 
monopolista. 

05. A política de confronto com os setores militares e 
oposicionistas desenvolvida pelo governo Juscelino 
Kubitschek, inviabilizando a execução de seu “Plano 
de Metas”. 

 
82 - (UnB DF/1994)      

Com referência aos primeiros quinze anos em que 
Getúlio Vargas esteve no poder (1930–1945), julgue os 
itens que se seguem. 
00. Vargas venceu as eleições presidenciais de 1930, 

mas foi impedido de assumir o cargo. Por isso, 
organizou o movimento conhecido como “A 
Revolução de 30”, a fim de que pudesse assumir a 
Presidência, moralizar o país e pôr em prática os 
projetos reivindicados pela classe média. 

01. No Brasil como em outros países, o descrédito da 
doutrina liberal trouxe à tona um ambiente 
favorável a mudanças políticas e sociais de 
implicações ideológicas bastante profundas. 

02. A atuação do Chefe de Polícia, futuro Senador 
Felinto Muller, caracterizou um dos lados mais 

obscuros do regime de Vargas. Tratava-se, na 
verdade, de uma fase policialesca, só comparada ao 
regime de exceção instituído em 1964. 

03. A deposição de Vargas em 1945, deu-se após uma 
imensa campanha em que amplos setores da 
população queriam a saída do Presidente. Liderada 
por intelectuais e políticos mineiros, depois da 
publicação do “Manifesto dos Mineiros”, esta 
campanha ficou conhecida como “Queremismo”. 

04. A partir de 1930, criaram-se finalmente os 
primeiros sindicatos do país. Mas na verdade, estes 
sindicatos não possuíam autonomia, pois a sua 
legislação estava amparada na fascista “carta Del 
Lavoro” italiana. 

 
83 - (UnB DF/1995)      

Leia o texto que se segue. 
 
“Popularizou-se uma visão mítica de um Estado sábio, 
poderoso, previdente e duro com seus opositores. O 
Estado cria os próprios símbolos litúrgicos de seu 
caráter soberano e transcendente, assim como um culto 
especial passa a ser dirigido aos governantes. Acima de 
tudo, comenta um teólogo católico, arraiga no social a 
imagem do Estado salvador, providencial, portador de 
uma força superior em autoridade e eficiência, assim 
como elaborador de uma ‘ciência que conhece as forças 
transcendentes, as vontades e decisões do destino e 
trata de agir sobre estas forças’.” 

Alcir Lenharo, Sacralização da Política 
Em relação aos primeiros quinze anos do Governo 
Vargas, julgue os itens abaixo. 
00. No texto acima, ao referir-se ao Estado, o 

historiador reflete sobre os aspectos democráticos 
e empreendedores do Estado no governo Vargas 
dos anos 50. 

01. A referência ao Estado “duro com seus opositores” 
leva em conta que, no governo Vargas, para 
garantir a atuação democrática do Estado, foi 
criado o Tribunal de Segurança Nacional e 
decretado sistematicamente o Estado de Sítio e, 
finalmente, o Estado de Guerra. 

02. Preocupação em modernizar o Estado, na 
Constituinte que marcou seu governo, Getúlio 
Vargas decidiu aprofundar a separação entre a 
Igreja e o Estado, não atendendo às reivindicações 
constitucionais d Igreja, ainda inconformada com a 
cisão Igreja/Estado, implementada pela República. 

03. Apesar do fechamento da AIB, os integralistas 
deram continuação às suas atividades e 
desenvolveram campanhas oposicionistas. 

 
84 - (UnB DF/1996)      

Leia o texto abaixo. 
 
As Caixas Econômicas Federais ampliam cada vez mais 
as suas operações, concorrendo para a melhoria das 
construções urbanas e auxiliando o desenvolvimento 
industrial do país. Por outro lado, o funcionamento dos 
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institutos de pensões e aposentadorias, em franco 
progresso, entremostra o que será, de futuro, a nossa 
obra de amparo ao trabalho e ao trabalhador. 

Getúlio Vargas. 
O Estado Novo e o Momento Brasileiro. 

(Discurso no primeiro aniversário do estado Novo) 
 

Com o auxílio das informações contidas no texto, julgue 
os itens que se seguem, relativos às inovações sociais e 
econômicas da Era Vargas. 
00. A legislação trabalhista foi um dos mais 

importantes instrumentos na relação carismática 
de Getúlio Vargas com grande parcela das classes 
trabalhadoras. 

01. O industrialismo brasileiro, que orientou o modelo 
de desenvolvimento dos anos trinta às décadas 
recentes, é uma herança fundamental da Era 
Vargas. 

02. A forma paternalista com que a legislação 
trabalhista e os institutos de pensões e 
aposentadorias foram apresentados por Vargas 
tornou tais conquistas irrelevantes para o 
desenvolvimento dos direitos sociais no Brasil. 

03. A aproximação indústria-governo, aspecto central 
da vida econômica do Estado Novo, implicou a 
exclusão da relação agricultura-governo, que havia 
sido a principal preocupação dos governantes da 
República Velha. 

 
85 - (UnB DF/2002)      

A 3 de novembro de 1930 tinha início a Era Vargas. 
Segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, “Um 
novo, claro Brasil surge, indeciso, da pólvora”. Na 
imprensa, caricaturas lançavam seu olhar cômico e 
observador sobre a nova cena que se desenrolava no 
país, ao mesmo tempo em que a música popular 
acompanhava a realidade que se transformava. É do 
celebrado compositor Lamartine Babo a marchinha que 
ganhou as ruas com a seguinte letra: 

 
Dr. Barbado foi-se embora, deu o fora. 
Não volta mais, não volta mais. 
A mineirada, lá da terra da coalhada. 
Vai prender a carneirada nos sertões da Mantiqueira. 
O Rio grande, sem correr o menor risco. 
Amarrou, por telegrama, os cavalos no obelisco. 

 

 

 
 

Com o auxílio do texto e das charges acima, julgue os 
itens que se seguem, relativos ao processo de ruptura 
institucional de 1930 e à Era Vargas que se iniciava. 
01. O “Dr. Barbado” de que fala a canção popular era 

Washington Luiz presidente da República deposto 
em 1930, pouco tempo antes de concluir seu 
mandato. Representante das elites paulistas, 
insistira na candidatura do também paulista Júlio 
Prestes à sua sucessão, fator determinante para o 
rompimento do pacto oligárquico que aproximava 
São Paulo e Minas Gerais (“Café-com-leite”). 

02. O ato de amarrar “os cavalos no obelisco”, 
monumento situado no centro do Rio de Janeiro, 
Capital do país, teve um claro sentido simbólico de 
atestar a chegada dos gaúchos ao poder federal, 
representados por Getúlio Vargas, que assumia o 
comando político do Brasil. 

03. Nas duas caricaturas, destacam-se a figura de 
Juarez Távora, que, egresso do tenentismo, passou 
a acumular expressivo poder, sendo popularmente 
chamado de “Vice-Rei do Norte”, e a forma 
respeitosa e carinhosa com a qual a opinião pública 
despediu-se das lideranças políticas que, 
derrotadas em 1930, foram mandadas ao exílio. 

04. O discurso modernizador e a prática política 
centralizadora que caracterizam a Era Vargas, 
realidades que se aprofundam vigorosamente no 
Estado Novo, em muito se inspiraram nos regimes 
repressivos que se multiplicavam na Europa nesse 
período. Ao contrário do que ocorria no continente 
europeu, entretanto, no Brasil foi imperceptível o 
uso de técnicas de propaganda e dos maiôs de 
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comunicação na construção da base social de 
sustentação política do regime. 

 
86 - (UFMG/2000)      

Observe o mapa. 

 
 
Considerando-se os acontecimentos representados 
nesse mapa, é CORRETO afirmar que  

a) A resistência dos coronéis, no sertão da Bahia, 
constituiu um fenômeno decisivo para a derrota da 
Revolução de 30.  

b) As forças revolucionárias se insurgiram para 
transformar a ordem política oligárquica.  

c) As tropas rebeldes se movimentaram a partir do Rio de 
Janeiro, provocando uma forte resistência dos paulistas.  

d) O levante se fortaleceu com a adesão sulista ao projeto 
político comandado por Júlio Prestes, a partir de São 
Paulo.  

 
87 - (UFMS/2001)      

A expressão “Estado Novo” ficou conhecida para 
identificar qual período da História do Brasil? 
a) O que teve início em 1937, com o golpe de Estado 

desfechado por Getúlio Vargas, com apoio da 
cúpula militar, e se estendeu até 1945, quando o 
próprio Vargas, por um Ato Adicional, convocou 
eleições diretas para presidente e anunciou a 
convocação de uma Assembléia Constituinte. 

b) O que teve início em 1930, com apoio da cúpula 
militar, e se estendeu até 1945, quando o próprio 
Vargas, por um Ato Institucional, destituiu o 
Congresso Nacional. 

c) O que teve início em 1937, quando Vargas anunciou 
a “nova ordem” que consistiu na convocação de 
eleições diretas para presidente, e se estendeu até 

1945, quando Vargas desfechou um novo golpe de 
Estado. 

d) O que teve início em 1945, com a deposição de 
Getúlio Vargas pelos oficiais generais, e que 
terminou com a vitória de Eurico Dutra para 
presidente da República, eleito pelo PTB. 

e) O que teve início em 1964, com o golpe de Estado 
desfechado pela cúpula militar comandada por 
Castelo Branco, e se estendeu até 1984, último ano 
do governo Figueiredo. 

 
88 - (UFMT/2001)      

Sobre o Estado Novo, período político brasileiro que se 
estendeu de 1937 a 1945, julgue as afirmativas.  
00. A adesão de setores oligárquicos ao regime vigente  

deveu-se à intervenção reguladora do Governo, à 
proteção da economia através da criação de 
organismos centralizadores e de crédito agrícola e 
à manutenção da estrutura agrária. 

01. A política trabalhista estava ligada diretamente à 
criação da imagem de Getúlio Vargas como 
protetor dos trabalhadores, utilizando, para isso, a 
propaganda e os meios de comunicação 
principalmente nas cerimônias de comemoração de 
1º de maio. 

02. A censura aos meios de comunicação foi utilizada 
na elaboração de uma versão histórica do momento 
vivido, favorável ao Estado Novo.  

03. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o 
governo brasileiro, coerentemente com a postura 
ideológica do regime vigente, promoveu seu 
alinhamento com os países do Eixo, de tendência 
fascista.   

 
89 - (UFOP MG/1995)      

Em relação à Revolução de 1930, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A articulação revolucionária conseguiu mobilizar a 

seu favor as principais lideranças políticas de Minas 
e São Paulo. 

b) O apoio de amplos os setores do Exército, 
particularmente dos “tenentes”, foi decisivo para a 
vitória da revolução. 

c) O sucesso da Revolução levou à Presidência Getúlio 
Vargas, ex-presidente (governador) do Rio Grande 
do Sul, que governou o país até 1945. 

d) Os objetivos dos revolucionários eram diversos e 
nem sempre congruentes mas havia uma 
concordância básica quanto à necessidade de 
renovar a República brasileira. 

e) Os articuladores do movimento tentaram, sem 
êxito, obter o apoio e a participação de Luís Carlos 
Prestes, o prestigiado e popular “Cavaleiro da 
Esperança”. 

 
90 - (UFOP MG/1995)      

No que diz respeito á trajetória do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), assinale a alternativa incorreta. 
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a) A fase de maior prestígio político do partido se deu 
com a redemocratização de 1945, quando obteve 
expressivos resultados eleitorais. 

b) A adesão de Luís Carlos Prestes ao comunismo, no 
início da década de 1930 implicou no aumento da 
influência do partido, principalmente entre os 
militares. 

c) O partido Comunista tentou, em 1935, chegar no 
poder pela via revolucionária, movimento que ficou 
conhecido como “Intentona Comunista”. 

d) Durante a maior parte de sua longa história o PCB 
viveu na ilegalidade, perseguido pelas forças 
policiais. 

e) O PCB sempre manteve distância em relação à 
influência da União Soviética, tendo inclusive se 
recusado a aderir à Internacional Comunista. 

 
91 - (UFOP MG/1998)      

Nesta questão, são feitas três afirmativas sobre o 
período conhecido como a era Vargas: 
I. Nos primeiros anos da década de 30, o governo 

Vargas rompeu a política de compromisso com os 
grupos cafeicultores, cuja produção deixou de ser 
adquirida, mesmo que em parte tivesse de ser 
destruída. 

II. Desde os anos 30, o governo brasileiro preocupou-
se em unificar o mercado nacional, eliminando as 
barreiras que ainda sobreviviam entre os Estados, 
criou a Companhia Siderúrgica Nacional e 
promoveu o treinamento de mão-de-obra em 
escala nacional. 

III. O Estado Novo, regime ditatorial instaurado por 
Getúlio Cargas, em 1937, se por um lado criou 
algumas instituições que favoreceram as camadas 
médias, por outro impôs restrições às liberdades e 
aos direitos da oposição, o que mais tarde provocou 
a sua queda. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeira. 
d) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 

 
92 - (UFPA/2000)      

"O primeiro carnaval institucionalizado do Estado Novo 
teve como vencedora a Estácio de Sá (Escola de Samba) 
que, cumprindo as regras estabelecidas pelo DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda), trouxe para 
as ruas um enredo de fundo histórico e nacional, repleto 
de referências aos heróis da monarquia brasileira. 
Entendido como mais uma exigência a ser cumprida 
para vencer a competição anual – como harmonia, 
adereços, bateria, etc. – aparecia o novo quesito do 
conhecimento histórico."  

(CUNHA, Maria Clementina Pereira. Folcloristas e 
historiadores no Brasil: pontos para um debate. 

 In: Projeto História, São Paulo, (16), fev. 1998, p. 176) 
 

O trecho acima revela a influência do Estado Novo em 
uma das mais notáveis manifestações culturais 
brasileiras, o carnaval. Sobre a política cultural do 
Estado Novo, pergunta-se: 
a) Por que interessava aos governantes do Estado 

Novo inserir o conhecimento histórico como um 
dos quesitos de julgamento das escolas de samba? 

b) Qual o papel desempenhado pelo DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda) no 
período do Estado Novo? 

 
93 - (UNICAP PE/2002)      

A exemplo das ditaduras fascistas européias surgidas no 
período entreguerras, o Brasil, no governo de Vargas, 
apresentou características semelhantes, já a partir da 
tomada do poder, em 1930. 
00. O sindicato foi transformado, de defensor dos 

órgãos classistas, em colaborador do Estado. 
01. O sindicado foi usado como espécie de pára-choque 

entre capital e trabalho. 
02. Permissão de atividades políticas nos sindicatos foi 

o disfarce para o modelo ditatorial do governo 
getulista. 

03. Através do Ministério do Trabalho, o governo 
intervém no Sindicato, quando achar conveniente. 

04. Os sindicatos podem afiliar-se a organizações 
sindicais internacionais, desde que permitido pelo 
governo. 

 
94 - (UNICAP PE/2002)      

As manifestações pelo fim da ditadura no Brasil, após o 
fim da II Guerra Mundial, condicionaram o seu modelo 
constitucional, em 1946. 
00. Correndo contra a derrubada do seu poder, Vargas 

fez uma reforma constitucional, em fevereiro de 
1945. 

01. Foi regulamentado o alistamento e as eleições 
indiretas para os poderes executivo e legislativo. 

02. Foi concedida a anistia aos presos políticos, o que 
favoreceu o debate público e a organização dos 
partidos. 

03. O quadro partidário plural se constituiu pela UDN, 
PSD, PTB, PSP, PCB e PRP. 

04. Os setores da classe dominante, do capital 
internacional e das forças armadas, tentaram em 
vão a permanência de Vargas no poder. 

 
95 - (UNICAP PE/2002)      

O Estado Novo, regido por uma Constituição autoritária 
inspirada no fascismo, representava a instauração da 
ditadura no país. 
01. O Parlamento, as Assembléias Estaduais e as 

Câmaras Municipais foram extintos. 
01. O Presidente da República passou a legislar em 

diversos assuntos, por meio de decretos-lei. 
02. O Presidente procurou não intervir nos governos 

estaduais. 
03. Foram suspensas as liberdades civis, que a 

Constituição assegurava apenas formalmente. 
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04. Evitou-se a repressão e a tortura aos presos 
políticos. 

 
96 - (UNICAP PE/2002)      

A partir de 1942, as forças nazi-fascistas começaram a 
sofrer as primeiras derrotas: na África, o general 
Montgomery enfrenta as forças nazistas, e os japoneses 
sofrem suas primeiras derrotas, tentando conquistar a 
Austrália e o Havaí. A repercussão dessas derrotas 
refletem diretamente no Brasil. 
01. As forças de oposição ao governo de Getúlio o 

pressionam a substituir Francisco Campos, adepto 
das forças do Eixo, por Oswaldo Aranha, favorável 
aos aliados. 

01. As forças populares do Brasil vão às ruas exigir a 
queda da ditadura de Vargas. 

02. As pressões sobre o governo para apoiar os aliados 
obrigam Getúlio a demitir Francisco Campos e o 
chefe de polícia do Distrito Federal, Filinto Muller. 

03. A 4 de julho de 1942, realizou-se em São Paulo uma 
marcha exigindo a entrada do Brasil na Guerra, ao 
lado dos aliados. 

04. Manifestações semelhantes ocorreram em 
Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte, exigindo 
democratização e anistia. 

 
97 - (UNICAP PE/2002)      

A decadência da ditadura de Getúlio Vargas obedeceu a 
fatores históricos impostos por questões de situações 
internas e externas irreversíveis. 
01. A participação do Brasil na II Guerra ao lado das 

forças democráticas foi a comprovação da mudança 
de postura política de Vargas. 

01. Ao mesmo tempo que os nossos “pracinhas” 
morriam na guerra contra os fascismo, tínhamos no 
Brasil um regime inspirado no mesmo, o que gerou 
uma contradição. 

02. Em 1943, o lançamento em Minas Gerais do 
Manifesto dos Mineiros defendia a realização de 
mudanças jurídicas e constitucionais de caráter 
liberal. 

03. Em 1945, o Primeiro Congresso Brasileiro de 
Escritores exigia liberdade de expressão, rompendo 
com a censura do Estado Novo. 

04. Getúlio, diante da inevitável pressão pela abertura, 
foi forçado a lançar o lema “União Nacional”, 
contrariando totalmente os seus próprios 
interesses. 

 
98 - (UNIFICADO RJ/1995)      

O regime político conhecido como Estado Novo 
implantado por golpe do próprio Presidente Getúlio 
Vargas, em 1937, pode ser associado à (ao): 
a) Radicalização política do período representada pela 

Aliança Nacional Libertadora, de orientação 
comunista e a Ação Integralista Brasileira, de 
orientação fascista. 

b) Modernização econômica do país e seu conflito 
com as principais potências capitalistas do mundo, 
que tentavam lhe barrar o desenvolvimento. 

c) Ascensão dos militares à direção dos principais 
órgãos públicos, porque já se delineava o quadro da 
Segunda Guerra Mundial. 

d) Democratização da sociedade brasileira em 
decorrência da ascensão de novos grupos sociais 
como operários. 

e) Retorno das oligarquias agrárias ao poder, 
restaurando-se a Federação nos mesmos moldes da 
República Velha. 

 
99 - (UNIOESTE PR/1999)      

O Período Vargas foi de importantes transformações na 
sociedade brasileira, podendo-se afirmar que: 
01. A democracia, implantada a partir de 1930, 

possibilitou que Vargas fosse eleito presidente da 
República para três mandatos. 

02. Em 1932, a legislação eleitoral estabeleceu o voto 
secreto e obrigatório. 

04. A Legislação Trabalhista constituiu-se em uma das 
bases do paternalismo e do populismo de Vargas. 

08. A Ação Integralista Brasileira foi um movimento 
proletário a favor da reforma agrária e contra o 
fascismo. 

16. O período do Estado Novo pode ser caracterizado 
pelo paternalismo, pelo populismo, pelo 
nacionalismo, pelo intervencionismo estatal na 
economia. 

32. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial 
revelou uma contradição, ou seja, o Brasil 
totalitário lutava contra o bloco dos países 
totalitários e a favor do bloco das democracias 
liberais. 

 
100 - (UNIOESTE PR/2000)      

A sociedade brasileira viveu importantes mudanças 
entre os anos de 1930-45, conhecidos como Era Vargas.  
Dentre elas, é correto destacar: 
01. A crescente urbanização, com o fortalecimento da 

burguesia e da classe média, e sua progressiva 
participação na vida política do país. 

02. A significativa participação da classe operária no 
conjunto das relações sociais, em função do que 
surgiu a legislação trabalhista e a criação do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

04. A liberdade de expressão e de organização da classe 
trabalhadora garantidas pela lei de sindicalização 
durante o Estado Novo, desatrelando do Estado o 
movimento operário. 

08. A organização da previdência social controlada pelo 
Estado e a criação de institutos de aposentadoria e 
de pensões. 

16. A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, como 
processo de organização do trabalho para a fase do 
capitalismo industrial no Brasil. 



 

 
24 

www.historiaemfoco.com.br 

Era Vargas 

24 

32. O avanço social e a emergência de partidos 
políticos, com destaque ao Partido Comunista, que 
comportou seu esplendor no período 1937-45. 

 
101 - (UNIPAR PR/2002)      

Dentre os aspectos que marcaram o Governo 
Constitucional, de Vargas, na década de 1930, podemos 
apontar corretamente: 
a) A criação de empresas estatais como a Vale do Rio 

Doce para estimular a industrialização. 
b) A promulgação de várias leis trabalhistas em função 

das revoltas dos operários de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. 

c) A polarização ideológica entre fascistas e 
comunistas que era uma tendência em várias partes 
do mundo. 

d) A criação do Departamento de Imprensa e 
Propaganda que atendia aos interesses do governo 
para se fazer chegar às camadas populares. 

e) A abertura do país ao capital estrangeiro como 
forma de acelerar a industrialização. 

 
102 - (UNIRIO RJ/1996)      

A análise comparativa das Constituições brasileiras 
revela características que guardam relação com o 
contexto em que as mesmas foram elaboradas. 
Assinale a opção que expressa corretamente a relação 
entre o dispositivo constitucional e o contexto da 
elaboração das cartas. 
a) A Constituição Imperial de 1824 institucionalizava a 

democracia liberal, difundida na Europa pela 
Revolução Francesa e pelas Revoluções Liberais do 
Século XIX. 

b) A primeira Constituição Republicana, de 1891, 
fortalecia o governo federal sob o controle 
oligárquico, limitando as competências dos 
Estados. 

c) A Constituição de 1934, elaborada em 
desdobramento do processo da Revolução de 1930, 
incorporou em seu texto preceitos do direito do 
trabalho e outras garantias sociais. 

d) A Carta do Estado Novo consolidava a reação da 
sociedade brasileira aos regimes totalitários do 
período. 

e) A Constituição de 1946, elaborada após a queda do 
Estado Novo, eliminou do texto constitucional os 
princípios relativos à ordem econômica e social 
estabelecidos no período de Vargas. 

 
103 - (UPE/2000)      

A História do Brasil, nas primeiras décadas republicanas, 
não foi marcada pela cordialidade de que tanto falam, 
mas por lutas políticas constantes que revelavam as 
injustiças sociais. O varguismo procurou afirmar que as 
conquistas operárias foram o resultado da boa vontade 
de Getúlio Vargas. Mas não se pode negar que 
anarquistas e comunistas tiveram participação 
importante na organização da classe trabalhadora, 

realizando greves, reivindicando melhores condições de 
vida e trabalho. 
O texto acima: 
00. Exagera, pois o movimento operário não teve força 

política para fazer greves, mas uma imprensa 
atuante; 

01. Historicamente é correto, pois anarquistas e 
comunistas conseguiram centralizar suas ações 
políticas no sudeste, desde a primeira década deste 
século; 

02. Esquece a participação dos sindicalistas cristãos, 
ativos e reivindicativos, organizando cooperativas; 

03. Não detalha as divergências entre comunistas e 
anarquistas, comuns na década de vinte; 

04.  È historicamente correto, pois a sociedade não era 
marcada pelo equilíbrio e havia inquietações e 
protestos. 

 
104 - (UNESP SP/1991)      

Depois de muitos movimentos operários; lutas e 
reivindicações trabalhistas, os sindicatos foram 
legalizados: 
a) No decurso da Revolução Paulista de 1924. 
b) Através do Ato Institucional nº 5 de 1968. 
c) No Governo Provisório de Vargas (1930–1934). 
d) Durante a Campanha do Contestado. 
e) Nos primórdios da República oligárquica. 

 
105 - (UNESP SP/1996)      

Ao negar apoio à Aliança Liberal, Luís Carlos Prestes 
manifestou-se a respeito do movimento contestatório, 
nos seguintes termos: “Mais uma vez os verdadeiros 
interesses populares foram sacrificados e vilmente 
mistificado todo um povo por uma campanha 
aparentemente democrática, mas que no fundo não era 
mais que uma luta entre os interesses contrários de 
duas correntes oligárquicas.” 
Prestes referia-se ao movimento que ficou conhecido 
como: 
a) Revolução de 1964 
b) Revoltas Tenentistas 
c) Revolução de 1930 
d) Intentona Comunista 
e) Ação Integralista 

 
106 - (UNESP SP/1997)      

“Neste mesmo mês, três mil integralistas – a ‘luz da nova 
era’, segundo seu chefe, Plínio Salgado –, promovem 
seu Segundo Congresso Nacional… Sob o ridículo das 
saudações, da indumentária, dos rituais, havia planos 
concretos de influir no processo de decisão política. 
Além dos gestos e dos textos, eles saíam às ruas. 
Aparentemente, a Lei de Segurança Nacional se dirigia 
aos camisas verdes. Na realidade, o que visava eram as 
ameaças de mobilização… como a da Aliança Nacional 
Libertadora.” 

(Paulo Sérgio Pinheiro, Estratégia da Ilusão.) 
a) A que período de nossa história correspondem os 

fatos mencionados no texto? 



 

 
25 

www.historiaemfoco.com.br 

Era Vargas 

25 

b) Caracterize de maneira sumária o movimento 
chefiado por Plínio Salgado. 

 
107 - (UNESP SP/2001)      

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criada em 
1943, reunia toda a legislação trabalhista existente no 
país e foi uma das principais marcas do trabalhismo 
getulista.  
a) Como é denominado, pelos historiadores, esse 

período? 
b) Cite um acontecimento internacional dessa época. 

 
108 - (Univ.Potiguar RN/1999)      

O Estado Novo (1937-1945), na Era Vargas, foi o 
período: 
a) pós-eleição direta de Getúlio. 
b) logo em seguida a Revolução de 1930. 
c) ditatorial de Getúlio. 
d) logo após a eleição de Getúlio. 

 
109 - (UFG GO/1992)      

O governo de Getúlio Vargas (1930-1945) introduziu 
formas distintas de gestão do Estado e da sociedade 
brasileira e imprimiu importantes mudanças no país, 
como um todo.  
A respeito destas mudanças, pode-se afirmar que: 
01. Incentivou-se a ocupação da região Centro-Oeste, 

através da chamada “Marcha para o Oeste” 
retomando a integração econômica de Goiás com 
a região Sudeste; 

02. Em Goiás houve o rompimento da ordem 
oligárquica com ascensão de Pedro Ludovico à 
chefia do Estado. O governador representava os 
anseios dos novos grupos emergentes na 
sociedade goiana: operariado, classes médias e 
industriais; 

04. Incentivou-se a formação de um novo homem 
brasileiro, a partir da valorização do civismo e da 
disciplina; 

08. O Estado estimulou a formação de organizações 
políticas democráticas e defendeu a liberdade de 
expressão, no auge do Estado Novo; 

16. A “Marcha para o Oeste” modificou a estrutura 
agrária da região Centro-Oeste. Com a política de 
colonização do governo Vargas o latifúndio deixou 
de ser predominante na região; 

32. O Estado passou a controlar os principais fatores 
do processo de industrialização, com a intenção de 
fortalecer o crescimento das indústrias de base que 
eram essenciais ao processo de industrialização do 
Brasil. 

 
110 - (UFG GO/1992)      

A industrialização brasileira no período republicano 
contou com a importante presença do Estado. Analise 
a atuação do Estado, nesse processo, destacando o 
posicionamento político do governo Vargas (1937-
1945) na orientação do processo de industrialização e 
na vida social e política dos trabalhadores. 

 
111 - (UFG GO/1998)      

As grandes transformações ocorridas na Europa, no 
século XVIII, obrigaram-nos ao exercício de pensar a 
mudança, com base no conceito de revolução, e, 
conseqüentemente, procurou-se o sentido das 
transformações sociais, ou seja, das revoluções 
ocorridas no território brasileiro. No entanto o processo 
político brasileiro aponta para uma lógica na qual se 
apresenta a convivência entre o desejo de mudança e a 
permanência de velhas estruturas. 
Acerca do processo de mudanças e acomodações ao 
longo de nossa história, é correto afirmar-se que:  
01. a abolição da escravatura representou uma 

transformação profunda na estrutura da economia 
brasileira e comprometeu a estabilidade política do 
Império; 

02 em 1850, deu-se extinção do tráfico de escravos, 
promovendo-se a modernização das cidades, 
investimentos em transportes urbanos e bancos; no 
entanto, a escravidão continua como mão-de-obra 
fundamental para expansão de lavouras de café; 

04 a República inverteu o centralismo do Império, 
assegurado, desde sua fundação, o direito ao voto 
livre e universal e a liberdade de expressão; 

08 os “tenentes” assumiram, em 1930, a posição de 
revolucionários, propondo mudanças na estrutura 
da sociedade: a reforma e a formação de um 
governo composto pelo proletariado constituíam a 
base do projeto político tenentista; 

16 na chamada Era Vargas, processou-se importante 
mudança na base da economia brasileira, que se 
desvinculou da exclusividade do antigo modelo 
agrário-exportador, em prol de uma dinâmica 
urbana e industrial. 

 
112 - (UFG GO/2000)      

O Centro-Oeste adquiriu novas características 
socioeconômicas e políticas, após 1930. A 
industrialização do Sudeste e a expansão dos meios de 
transporte possibilitaram a redefinição do papel da 
economia agrária dos Estados de Goiás e Mato Grosso, 
na divisão regional do trabalho, ampliando sua inserção 
no mercado nacional.  
Assinale, a seguir, a(s) alternativa(s) que explicita(m) o 
processo de integração regional. 
01. A ocupação do Centro-Oeste foi incrementada pela 

política do Governo Vargas, nos anos 40, quando se 
intensificou o movimento migratório para a região. 

02. A maior integração econômica do Centro-Oeste à 
economia nacional, nos anos 30 e 40, resultou na 
imediata modernização da agropecuária regional.  

03. A expansão da agropecuária regional possibilitou a 
expansão do setor secundário em Goiás e Mato 
Grosso. 

04. A criação de colônias oficiais no Oeste brasileiro 
promoveu o desenvolvimento de uma estrutura 
agrária baseada na pequena propriedade da terra. 
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113 - (UECE/2002)     
“O Integralismo Brasileiro ( o adjetivo é para distingui-lo 
do lusitano ) tem um princípio básico: a cooperação das 
forças produtoras nacionais para a realização 
progressiva do “Estado Integral”. Integral no sentido de 
resultar de um papel primordial e organizador das 
atividades materiais e espirituais da nação dando a este 
Estado a atribuição maior de manter num plano 
superior a articulação dos elementos vivos  da 
nacionalidade”. 

Fonte:  MONTENEGRO, João Alfredo - 
Integralismo e Catolicismo  in  SOUZA, Simone -

História do Ceará,  
Fortaleza, Fundação Demócrito Rocha/Multigraf 

Editora, 1994). 
No que diz respeito ao Integralismo, marque a  opção 
verdadeira: 
a) O Estado Integral se colocava acima das classes 

sociais e seu objetivo maior era a criação de um 
Estado Corporativo, com  forte interferência dos 
partidos políticos. 

b) Um dos objetivos do Integralismo era fundar uma 
economia equidistante do capitalismo e do 
socialismo, considerando-se posição intermediária 
entre ambos. 

c) A Ação Integralista Brasileira (AIB) possuía seções 
nas diversas unidades da federação, onde aliava-se 
aos movimentos de extrema esquerda. 

d) O Integralismo no Brasil constituiu-se de uma 
experiência doutrinária e militante,  com  
tendências paramilitares, que atingia pequenos 
grupos nas menores cidades do país. 

 
114 - (UECE/2002)      

Leia a letra da música “Vitória final” ( primeira e última 
estrofe de uma canção do grupo de rock skinhead 
alemão  Endsieg ).  

 
“ Ponha os estrangeiros na prisão 
ou no campo de concentração 
ou mesmo no deserto, mas ponha-os pra fora. 
Matem suas crianças, violem suas mulheres 
Eliminem sua raça 
(...) 
Se você notar um turco no bonde 
E ele o olhar de maneira provocativa 
Então levante-se e simplesmente  dê-lhe  um soco. 
Depois puxe sua faca 
E enterre nele 17 vezes” 

Fonte:  SALEN, Helena. As Tribos do Mal : O Neo-
nazismo no Brasil e no Mundo, São Paulo, Atual, 1995, 

p. 1) 
Com base na letra da canção, marque a opção 
verdadeira: 
a) Os versos da canção apontam para o holocausto 

dos judeus na Europa durante a Seguda Guerra 
Mundial. 

b) A canção acima sugere não existirem diferenças 
espaciais ou temporais entre os nazistas de ontem 
e os neo-nazistas de hoje. 

c) As idelogias nazistas e fascistas, no Brasil, nunca 
chegaram a ter adeptos e as novas ondas 
xenófobas, hoje percebidas na Europa, não nos tem 
alcançado  

d) Os preconceitos neo-nazistas e neo-fascistas foram 
adaptados à realidade brasileira: ao invés dos 
turcos, os alvos são os nordestinos, incluindo 
também os negros e homossexuais. 

 
115 - (Mackenzie SP/2001)      

O Estado Novo estabeleceu uma política trabalhista 
que: 
a) Apesar de representar um inegável avanço em 

relação à República Velha, criou um sindicalismo 
atrelado ao Estado, marcado por forte 
paternalismo. 

b) Restringiu duramente a atuação política e sindical e 
impediu reformas e direitos dos trabalhadores. 

c) Combateu o corporativismo e apoiou a luta de 
classes. 

d.) Manteve a posição de neutralidade do Estado em 
relação aos conflitos entre capital e trabalho. 

e) Permitiu a livre organização e atuação dos 
trabalhadores para a defesa de seus interesses e 
direitos. 

 
116 - (Mackenzie SP/2002)     

Sobre a política trabalhista do Estado Novo é correto 
afirmar que: 
a) Autorizava a greve e não se inspirava na Carta Del 

Lavoro, vigente na Itália fascista. 
b) Embora sendo reconhecidos os benefícios sociais 

do salário mínimo, da Justiça do Trabalho e da CLT, 
Vargas manipulava as lideranças sindicais e as 
relações com o Estado eram caracterizadas pelo 
paternalismo e pelo intervencionismo. 

c) Nesse período vigorou um sindicalismo autêntico, 
livre da figura do “pelego” ou líder sindical 
manipulado pelo Estado. 

d) A criação do imposto sindical trouxe enormes 
vantagens sociais, não representando um 
instrumento de subordinação ao Estado. 

e) Vargas procurou manter uma postura liberal, não 
interferindo nas relações capital e trabalho. 

 
117 - (FUVEST SP/1991)      

“Bota o retrato do velho outra vez 
Bota no mesmo lugar 
O sorriso do velhinho 
Faz a gente se animar, oi 
Eu já botei o meu 
E tu não vais botar? 
Já enfeitei o meu 
E tu vais enfeitar? 
O sorriso do velhinho 
Faz a gente trabalhar” 
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(Retrato do Velho, de Mário Pinto e Haroldo Lobo) 
Esse samba, muito popular na época, foi utilizado como 
instrumento de propaganda pelo movimento político 
que visava o retorno do seu líder.  
Identifique esse movimento e seu líder. 
a) Jacobinismo e Floriano Peixoto 
b) Monarquismo e D. Pedro II 
c) Janisno e Jânio Quadros 
d) Queremismo e Getúlio Vargas 
e) Tenentismo e Luís Carlos Prestes 

 
118 - (FUVEST SP/2000)      

“Com meu chapéu de lado, tamanco arrastando 
Lenço no pescoço, navalha no bolso 
Eu passo gingando, provoco e desafio 
Eu tenho orgulho de ser vadio.” 
(Wilson Batista, 1933.) 
 
“Quem trabalha é quem tem razão 
Eu digo e não tenho medo de errar 
o bonde de São Januário 
leva mais um operário 
sou eu que vou trabalhar.” 

(Wilson Batista e Ataulfo Alves, 1940.) 
Da comparação entre as letras desses sambas, 
desprende-se que: 
a) As mudanças visíveis nos conteúdos dos sambas 

sugerem adesão à ideologia do Estado Novo. 
b) As mudanças significativas de conteúdo decorrem 

da valorização do trabalho industrial no Rio de 
Janeiro. 

c) As datas das composições correspondem ao 
mesmo período do governo de Vargas, indicando 
que as mudanças são mera coincidência. 

d) As mudanças das letras não são significativas, já que 
ambas as composições tratam de problemas de 
gente pobre e humilde. 

e) As letras das músicas estão distantes dos interesses 
políticos do Estado Novo, que não se preocupava 
em fazer propaganda. 

 
119 - (UEPG PR/2000)      

Sobre a Era Vargas, que se estendeu de 1930 a 1954, 
envolvendo as distintas circunstâncias em que Getúlio 
ocupou o poder, assinale o que for correto. 
01. Vargas reorientou o modelo econômico brasileiro, 

favorecendo o crescimento dos setores produtivo e 
de serviços nas zonas urbanas. A partir de 1930, 
indústria, bancos e seguros cresceram, protegidos 
pelo Estado intervencionista, regulador, 
nacionalista e desenvolvimentista. 

02. Vargas minimizou a importância do 
desenvolvimento industrial, defendendo 
enfaticamente o predomínio da cafeicultura. 

04. Para solucionar a crise de superprodução cafeeira 
(1929), Vargas atuou em três frentes: emprestou 
dos bancos ingleses para evitar a falência da 
cafeicultura paulista, queimou estoques de café 

para evitar a queda dos preços, e estabeleceu 
acordos com novos mercados para a venda do café. 

08. Embora o varguismo não possa ser definido como 
fenômeno fascista, não se pode desconsiderar sua 
inspiração nas experiências alemã e italiana, 
principalmente em relação à propaganda política. 

16. A Constituição de 1937 significou um avanço das 
idéias liberais, porque ampliou os espaços políticos 
dos setores historicamente excluídos. 

 
120 - (UEPG PR/2001)      

"As construções discursivas do Estado Novo 
assentaram-se sobre quatro pilares (...): trabalho, 
pátria, moral e anticomunismo (...). Se o comunismo é a 
palavra-chave que mobiliza um conjunto de forças que 
põem em prática um projeto ordenado e amplo, ele 
representa muito mais do que os membros de um 
eventual partido. Sob essa rubrica são condenados 
centenas de inimigos não nomeados, sem rosto, sem 
lugar, sem tempo e sem espaço (...) O Estado Novo não 
desejou introjetar no trabalhador a ética do trabalho, 
pois ela já vinha sendo incorporada e assimilada desde 
meados do século XIX em torno da abolição da 
escravidão. O que os anos 30 e 40 efetivamente põem 
em prática é a despolitização das relações 
trabalho/capital."  

(Adriano L. Duarte. Cidadania e exclusão) 
Sobre o assunto tratado neste texto, assinale o que for 
correto. 
01. A denominação comunismo foi empregada de 

forma abrangente no Estado Novo, em referência a 
todos os que a ele se contrapunham. 

02. O Estado Novo foi responsável pela incorporação da 
ética do trabalho à sociedade brasileira. 

04. O Estado Novo foi um período de intensa 
politização, em especial nas relações 
trabalho/capital. 

08. A propaganda e a repressão aos comunistas foram 
estratégias da ditadura varguista para a 
manutenção do poder. 

16. A ética estadonovista definia um conjunto de 
práticas sociais desvinculadas de questões 
cotidianas como a vagabundagem, a indisciplina e a 
traição. 

 
121 - (UEPG PR/2002)      

Outubro de 1930: o poder começava a mudar de mãos 
e o País inteiro ouvia Getúlio Vargas pelo rádio. Sobre o 
governo Vargas nesta fase, assinale o que for correto. 
01. A estratégia política adotada por Getúlio consistia 

em atender tanto as oligarquias dos estados que o 
apoiavam quanto os tenentes que contribuíram 
para colocá-lo no poder. 

02. Ao acomodar interesses diferentes e às vezes 
conflitantes, Getúlio de fato fortalecia o Poder 
Executivo. 

04. Foram criados vários ministérios, entre eles o do 
Trabalho, que representava o interesse do Estado 
em interferir nas relações trabalhistas. 
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08. Durante o Governo Provisório, Vargas afastou a 
oligarquia paulista, fechou o Congresso Nacional e 
as Assembléias Estaduais e nomeou interventores 
para o Poder Executivo Estadual. 

16. Em 1932, pressionado e vendo suas manobras 
contestadas, Vargas convocou eleições para uma 
Assembléia Constituinte. 

 
122 - (ACAFE SC/1999)      

Sobre a revolução de 1930 e suas principais 
conseqüências, é FALSO afirmar: 
a) Getúlio Vargas  chega ao poder  apoiado por  

diversas classes, entre elas os militares e a classe 
média em geral, descontentes  com os destinos da 
então República café-com-leite. 

b) A principal intenção  do movimento  de 30 era a 
instalação do Parlamentarismo no Brasil. 

c) O descontentamento, pela demora na 
constitucionalização  do país, ficou notório em São 
Paulo, resultanto  em uma luta armada, conhecida  
como  a Revolução de 1932. 

d) O movimento de 1935, conhecido  como “Intentona 
Comunista”, foi duramente reprimido pelo governo 
de Vargas. 

e) A Revolução de 1930 simbolizou o fim do 
predomínio das oligarquias da República café com 
leite. 

 
123 - (ACAFE SC/1999)      

A Revolução de 1930, no Brasil, teve como principal 
liderança Getúlio Vargas.  Sua chegada ao poder marca 
o fim da República Café-com-leite.  Teremos, então, de 
1930 até 1945, um período bem conturbado no cenário 
político nacional.   
Acerca deste período, a alternativa FALSA é: 
a) Durante  o “Estado  Novo” foi  criado o D.I.P. 

(Departamento  de  Imprensa e Propaganda), que 
tinha, entre seus objetivos, a censura da oposição e 
o enaltecimento do regime. 

b) A Constituição de 1934 alterou  a Legislação 
Trabalhista.  Entre as mudanças ocorridas na nova 
carta, podemos destacar a jornada diária de oito 
horas e as férias anuais remuneradas. 

c) Entre as correntes  políticas deste  período, 
podemos destacar a A.I.B. (Ação Integralista 
Brasileira), de orientação fascista. 

d) A Revolução  Constitucionalista  de 1932, ocorrida 
no Rio de Janeiro, almejava a instalação de um 
Estado fascista no Brasil.  

e) Foi no Governo de Getúlio Vargas  que o Brasil  
declarou  Guerra aos  países do Eixo. 

 
124 - (ACAFE SC/2000)      

O período da história conhecido como Estado Novo 
(1937-1945), em Santa Catarina, foi repleto de conflitos 
e dificuldades.  
Sobre o mesmo, a alternativa FALSA é: 
a) A censura à informação atingiu principalmente os 

jornais em língua estrangeira, publicados no 

interior do Estado, que foram sistematicamente 
fechados ou obrigados a redigir em língua 
portuguesa. 

b) O principal partido de oposição  em Santa Catarina 
era o PSC (Partido Socialista Catarinense), liderado 
por Marcos Konder. 

c) Santa Catarina, a exemplo de todo o país, teve de  
conviver com um clima de insegurança e 
perseguição política. 

d) O principal líder político estadual do período foi 
Nereu Ramos.  

e) A entrada  do Brasil na ll Guerra Mundial  agravou a 
situação dos descendentes de imigrantes alemães e 
italianos em Santa Catarina, vistos como inimigos. 

 
125 - (ACAFE SC/2001)      

A revolução de 1930 deu início a uma nova etapa de 
nossa história política, que estendeu-se até 1945.  Este 
período foi marcado pela liderança política de Getúlio 
Vargas.  
Sobre este período, apenas uma alternativa não está 
apropriada.  Assinale-a. 
a) Neste período surgiu a Ação Integralista Brasileira, 

de tendência fascista. 
b) Em  1932, eclodiu  em São Paulo, a Revolta 

Constitucionalista.  Os paulistas declaravam guerra 
ao governo federal. 

c) A Constituição de 1934 reconheceu  direitos 
trabalhistas: jornada de trabalho de oito horas 
diárias e férias anuais remuneradas. 

d) Essa revolução representava os interesses políticos 
dos cafeicultores paulistas e das oligarquias 
nordestinas. 

e) No ano de 1935 os comunistas tentaram tomar o 
poder. Foi a chamada Inten tona Comunista 
que fracassou, sendo preso seu líder Luís Carlos 
Prestes. 

 
126 - (ACAFE SC/2001)      

Sobre a participação do Brasil na ll Guerra, ao lado dos 
norte-americanos e ingleses, e de seus reflexos em 
nosso território, apenas uma alternativa não está 
apropriada.  
Assinale-a. 
a) No Brasil, os descendentes de alemães e italianos  

foram perseguidos e acusados de divulgadores do 
nazi-fascismo. 

b) A FEB  (Força  Expedicionária  Brasileira) combateu 
até o  fim da capitulação da Alemanha, sendo 
fundamental sua participação na conquista de 
Berlim. 

c) Existia uma  contradição  na participação  do Brasil  
na ll Guerra pois, apesar de combater os regimes 
totalitários da Europa, nosso país vivia sob a 
ditadura do Estado Novo. 

d) O afundamento de navios brasileiros atribuído  aos 
submarinos  alemães colaborou para o  
alinhamento  do governo Vargas com  os norte-
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americanos e posteriormente com a entrada do 
Brasil na guerra. 

e) Ao alinhar-se com os Estados Unidos, o Brasil 
obteve um empréstimo para a construção de uma 
usina siderúrgica em Volta Redonda. 

 
127 - (ACAFE SC/2001)      

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
evidenciou-se a Guerra Fria, ou seja, a oposição entre 
Estados Unidos e União Soviética. Estas duas potências 
representavam sistemas políticos, econômicos e 
ideológicos antagônicos. 
A alternativa incorreta sobre este contexto é: 
a) Iniciou-se uma corrida nuclear entre as 

superpotências, cada qual buscando desenvolver o 
seu arsenal atômico. 

b) Em 1946, a União  Soviética,  desejando  estender  a 
ideologia  socialista por toda  a Europa, implantou  
uma  ajuda econômica  para todo  o continente: o 
Plano Marshal. 

c) Em 1949,  foi criada  a  OTAN (Organização  do 
Tratado  do Atlântico Norte), que tinha por objetivo  
fazer frente  à União Soviética e seus aliados na 
Europa. 

d) A Revolução Cubana  implantou  o sistema  
socialista naquele país, obtendo, mais tarde, apoio 
da União Soviética. 

e) Temendo que o Vietnã do Sul se  tornasse 
comunista, os Estados Unidos interviram 
militarmente na região, originando uma guerra 
devastadora. 

 
128 - (ACAFE SC/2002)        

O Estado Novo (1937-1945) foi implantado por Getúlio 
Vargas através de um golpe de estado.   
Assinale a alternativa incorreta sobre esse período. 
a) Como justificativa para o golpe, foram citados os 

comunistas que, segundo o governo, ameaçavam as 
instituições. 

b) Apesar de  ser um regime ditatorial, o Estado Novo  
permitiu a realização de eleições estaduais, 
objetivando a aliança com os governadores eleitos. 

c) O governo varguista utilizava a  propaganda para  
enaltecer o novo regime e seu controle era ligado 
ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 

d) Nesse  período, principalmente  após a  declaração 
de guerra  aos países do Eixo (Alemanha, Itália e 
Japão), ocorreu uma grande perseguição aos 
estrangeiros e seus descendentes, sobretudo aos 
alemães e italianos. 

e) No Estado Novo o interventor federal em Santa 
Catarina foi Nereu Ramos. 

 
129 - (ACAFE SC/2002)      

Após o Movimento de 1930, que levou Getúlio Vargas 
ao poder, houve um período agitado no cenário político 
nacional, culminando, em 1934, com uma nova 
Constituição.   
Sobre esse período, assinale a alternativa incorreta. 

a) Militarmente, a Revolta Constitucionalista não 
obteve êxito, sendo reprimida pelas tropas 
federais, leais ao governo getulista. 

b) Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira - 
AIB, foi um dos principais articuladores da 
Revolução Constitucionalista, sendo 
posteriormente derrotado e exilado na Alemanha. 

c) O voto feminino tornou-se uma realidade através 
da Constituição de 1934. 

d) Essa revolta recebeu o nome de constitucionalista 
pois os grupos políticos de São Paulo desejavam 
que o país fosse governado por uma nova 
Constituição. 

e) Na Constituição de 1934 foram contempladas 
diversas leis trabalhistas, destacando-se a jornada 
diária de oito horas de trabalho. 

 
130 - (UNESP SP/1999)      

Leia os versos da canção e responda. 
"O cinema falado 
É o grande culpado 
Da transformação 
Dessa gente que sente 
Que um barracão 
Prende mais que um xadrez. 
(...) 
Amor, lá no morro, é amor pra chuchu, 
As rimas do samba não são 'I love you'. 
E esse negócio de 'alô, alô, boy', 
'Alô, Johnny', 
Só pode ser conversa de telefone.' 

(Noel Rosa. Cinema falado, 1933.) 
Os versos do compositor Noel Rosa refletem uma crítica. 
Eles expressam 
a) A ausência das inovações tecnológicas estrangeiras 

na difusão da cultura popular brasileira. 
b) A influência do jazz norte-americano no ritmo e nas 

letras do samba. 
c) A expansão da dominação cultural norte-americana 

e a desvalorizaçâo da cultura popular nacional. 
d) A resistência da arte popular quanto às inovações 

tecnológicas, especialmente o cinema falado e o 
rádio. 

e) O predomínio da música estrangeira em 
substituição ao samba autenticamente nacional. 

 
131 - (UNICAMP SP/1991)      

Diferenças significativas distinguem o sindicalismo 
operário brasileiro das primeiras décadas do século 20, 
do sindicalismo criado após 1930 pela legislação 
trabalhista do governo Vargas.  
Quais são essas diferenças? 

 
132 - (UNIFOR CE/1998)      

I. "(...) O governo procurou assegurar ao Estado o 
controle dos principais fatores do processo de 
industrialização:  os minérios e as fontes de energia.  
Procurou também acionar os setores importantes 
para o desenvolvimento industrial – transportes,  
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inovações tecnológicas etc. –,  além de interferir 
nos componentes comerciais (mercado) e 
financeiros do processo. (...) a intenção do governo 
era dotar o Brasil da indústria de base,  sem a qual 
se poderia falar em processo de industrialização." 

II. "A política de juros altos e de abertura do mercado 
interno às importações tem produzido sérias 
dificuldades para alguns setores da indústria 
nacional que acabam retraindo suas atividades,  
agravando o desemprego (...) O certo é que este 
modelo econômico,  embora mantenha a economia 
estável e a inflação em níveis baixos,  não conseguiu 
eliminar a fome e a miséria crescentes nas camadas 
pobres nem diminuir a indigência no país." 

Os textos identificam,  respectivamente,  no Brasil,  as 
diretrizes econômicas introduzidas pelos governos de: 
a) Floriano Peixoto na República Velha e de José 

Sarney com a Abertura Política. 
b) Ernesto Geisel no regime militar e de Fernando 

Collor de Mello na Nova República. 
c) Getúlio Vargas durante o Estado Novo e de 

Fernando Henrique Cardoso no Brasil Novo. 
d) Eurico Gaspar Dutra com o processo de 

Redemocratização e de Itamar Franco na Nova 
República. 

e) Juscelino Kubitschek no regime democrático e de 
João Batista Figueiredo no final do regime militar. 

 
133 - (UNIFOR CE/2000)      

Durante o Estado Novo, o Departamento de Imprensa e 
Propaganda, (DIP) criado em 1939, submeteu a 
imprensa a rigorosa censura. Novo período de forte 
censura voltou a ocorrer sob o governo do general 
Médici quando os censores se instalaram nos principais 
jornais do país.  
Observe a charge abaixo. 
 

 
 
Ela apresenta o trabalho de jornais críticos e satíricos 
que marcaram o início da chamada imprensa: 
a) vermelha. 
b) nanica. 
c) negra. 
d) pop. 
e) milagreira. 

 
134 - (UNIFOR CE/2001)      

No que se refere ao significado da Revolução de 1930, é 
correto afirmar que ela: 
a) Deu início ao movimento político conhecido como 

Reação Republicana, que refletia os conflitos 
intraoligárquicos no país. 

b) Simbolizou o ápice do movimento tenentista, ponto 
culminante da luta armada no Brasil com objetivo 
de conscientizar a população sertaneja. 

c) Dificultou aos militares contestar o regime 
oligárquico, imposto ao país pelos governos da 
República Velha. 

d) Caracterizou-se como um movimento autoritário, 
centralista e elitista, na medida em que pregava a 
subordinação dos estados à União. 

e) Põe fim à hegemonia da burguesia do café, 
desfecho inscrito na própria forma de inserção do 
Brasil no sistema capitalista. 

 
135 - (UNIFOR CE/2001)      

"(...) tratava-se de um movimento reacionário, uma vez 
que as forças que o lideraram (oligarquia cafeeira 
paulista) pretendiam retornar ao poder; por outro lado, 
ao propor a redemocratização, o movimento ganhava 
um aspecto modernizador e liberalizante." 
Na evolução da história política brasileira, o texto 
identifica: 
a) a Revolta do Forte de Copacabana de 1922. 
b) a Revolução Paulista de 1924. 
c) a Revolução Constitucionalista de 1932. 
d) o movimento conhecido como Coluna Prestes. 
e) o episódio conhecido como Os Dezoito do Forte. 

 
136 - (UNIFOR CE/2001)      

O Estado Novo, sob o comando de Getúlio Vargas, 
a) Deu origem a um dos mais característicos 

componentes da política brasileira contemporânea: 
o nacionalismo. 

b) Marcou o início da transição de uma sociedade 
eminentemente agrária para uma sociedade 
urbanoindustrial. 

c) Representou a completa liberdade dos 
trabalhadores e de sua organização às diretrizes 
políticas do país. 

d) Limitou o desenvolvimento do parque industrial 
brasileiro à produção de artigos de bens de 
consumo imediato. 

e) Marcou a mudança de uma política econômica 
desenvolvimentista para uma política econômica 
neoliberal. 

 
137 - (UNIFOR CE/2001)      

Sobre a Era Vargas é correto afirmar que: 
a) Mesmo recebendo substancial ajuda do governo, o 

setor agrícola, durante o Estado Novo, conheceu 
um período de crise, motivado em grande parte 
pelas dificuldades econômicas da conjuntura 
internacional. 

b) O fato que mais prejudicou o processo de 
industrialização brasileiro foi a desorganização do 
comércio internacional, durante a Segunda Guerra 
Mundial. 

c) Durante o Estado Novo, o DIP (Departamento de 
Imprensa e Propaganda) procurou colaborar com 
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os meios de comunicação no sentido de assegurar 
a liberdade de imprensa. 

d) O falso Plano Cohen, elaborado com a colaboração 
do candidato à presidência da república Armando 
de Salles Oliveira, serviu de pretexto para que 
Vargas encaminhasse o país para a ditadura do 
Estado Novo. 

e) A construção da usina de Volta Redonda e a criação 
da Companhia Vale do Rio Doce foram os dois 
grandes empreendimentos do Estado Novo para o 
incentivo do processo de industrialização nacional. 

 
138 - (FGV/2005)     

Leia o discurso e observe o cartaz abaixo. Ambos são 
documentos sobre um dos mais importantes problemas 
do Brasil republicano. 
“Entendo que na República, a geração atual está no 
dever, tem obrigação de iniciar uma reação contra esse 
estado de coisas, inaugurando o período de uma política 
francamente protecionista. É preciso proteger agora 
principalmente a indústria [...] Os nossos produtos são 
exclusivamente coloniais, por isso mesmo é que somos 
um país exclusivamente agrícola, que apresenta no 
mercado internacional somente produtos coloniais, não 
passa das condições de inferioridade de uma colônia.” 

(Aristides de Queiroz. Discurso ao Congresso Nacional, 
junho de 1895.) 

 
SAGA: a grande história do Brasil. São Paulo: Abril 
Cultural, 1981. v.6 
Agora responda: 
a) A que tipos de indústria e a que épocas da história 

brasileira cada um dos documentos, texto e cartaz, 
se refere? 

b) De que formas a economia cafeeira se relacionou 
ao início do processo de industrialização brasileira? 

c) Explique o papel do Estado e das guerras mundiais 
para o desenvolvimento da indústria brasileira, em 
geral, e da usina de Volta Redonda, em particular. 

 
139 - (UNIFOR CE/2002)      

I - “O conceito de revolução implica transformações 
radicais e mais ou menos simultâneas nos vários 
níveis: econômico, social, político e cultural.” 

II - “(...) em 1930, no campo político(...)o poder 
continuou tutelado por representantes da elite 

agrária, embora já não ligada diretamente à 
cafeicultura. Para chegar ao poder, ela precisou do 
apoio de setores médios urbanos e da incipiente 
burguesia industrial, que esperava condições mais 
favoráveis para o desenvolvimento da indústria. 
Isso foi feito de forma muito lenta e gradual, sem 
ferir excessivamente os interesses dos 
proprietários, já que a estrutura agrária 
permaneceu a mesma.” 

(Roberson Oliveira. História do Brasil: Análise & Reflexão. 
São Paulo: FTD, 1997, p.200) 

Com base nos textos pode-se afirmar que no Brasil, a 
Revolução de 1930, em médio e longo prazos, 
a) Iniciou profundas mudanças na estrutura social e 

política, mas manteve a dependência do país ao 
capitalismo internacional. 

b) Deu início a uma série de mudanças econômicas, 
mas manteve intocado o fundamental da estrutura 
social do país. 

c) Preservou os privilégios da elite conservadora 
favorável ao desenvolvimento industrial e à 
valorização do modo de vida urbano. 

d) Impôs uma brutal centralização político-
administrativa, mas promoveu profundas 
mudanças na tradicional estrutura econômica do 
país. 

e) Promoveu mudanças significativas nas estruturas 
social e de poder, na medida em que implementou 
um sistema centralizado, com partido único. 

 
140 - (UNIFOR CE/2002)      

Considere a figura. 
 

 
(Com base na figura e nos seus conhecimentos de 
História, pode-se afirmar que, com a criação do 
Departamento de Imprensa e Propaganda no Estado 
Novo. 
a) os meios de comunicação pressionavam o governo 

para a realização de obras para o desenvolvimento 
do país. 

b) as ações da Polícia Secreta passaram a ser 
controladas pelos meios de informação e 
comunicação. 

c) o Legislativo encontrou um mecanismo capaz de 
garantir a industrialização brasileira. 

d) a diversificação de informações possibilitou a 
difusão de idéias contrárias ao regime autoritário. 
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e) o Executivo dispunha de instrumentos de difusão 
de informações favoráveis à ditadura e de censura 
geral. 

 
141 - (Mackenzie SP/2005)      

A meu ver, a causa principal de nossa derrota no 
Nordeste foi a precipitação do dia (...) Outro erro, mais 
clamoroso, foi o comando que não se ligou às 
organizações partidárias, para que essas mobilizassem 
seus membros e as massas trabalhadoras. Em uma 
palavra, o partido não foi mobilizado e, por isso, não 
poderia mobilizar a classe operária. 

Gregório Bezerra 
O fragmento de texto acima faz referências à revolta 
que se restringiu às cidades de Natal, Recife e Rio de 
Janeiro e foi rapidamente sufocada pelas forças leais ao 
governo. Trata-se: 
a) das Ligas Camponesas. 
b) da Greve dos Marinheiros. 
c) da Revolta da Chibata. 
d) da Intentona Comunista. 
e) da Greve Geral de 1917. 

 
142 - (UFG GO/2005)     

Em março de 1934, Luis Carlos Prestes fundou uma 
frente popular, a Aliança Nacional Libertadora, que 
objetivava atrair setores democráticos e antifascistas da 
sociedade para um programa de reformas políticas e 
sociais.  
O governo de Vargas perseguiu Prestes devido à: 
a) Emergência de regimes autoritários na Europa 

influenciando a organização partidária no Brasil. 
b) Organização da Ação Integralista Brasileira, que 

defendia um projeto de Estado autoritário para o 
país. 

c) Cooptação dos sindicatos pelo Estado, com suas 
sedes tornando-se locais da propaganda oficial. 

d) Proposta política de estabelecer um governo 
revolucionário no Brasil alinhado com a União 
Soviética. 

e) Rivalidade entre integralistas e aliancistas, os quais 
mobilizaram o país, ampliando o clima de 
confrontos. 

 
143 - (UNIFOR CE/2004)      

Analise os trechos dos programas de dois partidos 
políticos brasileiros, de 1945. 

 
Texto I 
Ao Estado cumpre estabelecer medidas para que aos 
trabalhadores seja assegurado o amparo da legislação 
social vigente, bem como propugnar pelo 
aprimoramento desses dispositivos, principalmente no 
que diz respeito ao rigor de sua aplicação. Essas medidas 
são as seguintes: 1) exigência de justa causa para a 
despedida e conseqüente indenização (…); autonomia 
das entidades sindicais; inclusão dos trabalhadores 
rurais na classe trabalhista para efeito de subordinação 
à legislação do trabalho. 

 
Texto II 
Partido da classe operária composto principalmente de 
trabalhadores, luta pela conquista da completa 
emancipação econômica, política e social do Brasil. 
Trabalhará para pôr termo à exploração do país pelo 
capital estrangeiro colonizador e pelas forças 
reacionárias internas. Lutará pela divisão e entrega 
gratuita à massa camponesa das terras abandonadas 
(…). 

(Francisco Fernando Monteoliva Doratioto e José Dantas 
Filho. De Getúlio a Getúlio. São Paulo: Atual, 1991. p. 

30–2) 
 
Considerando o contexto histórico e as idéias explícitas 
nos trechos dos programas, pode-se afirmar que os dois 
partidos são, respectivamente, 
a) Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e 

Partido dos Trabalhadores (PT). 
b) Partido Comunista do Brasil (PCB) e Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). 
c) Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). 
d) Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 
e) Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido 

Comunista do Brasil (PCB). 
 
144 - (UNIFOR CE/2005)     

Observe o cartaz da década de 1940. 
 

 
(Retrato do Brasil. São Paulo: Política Editora, 1984. p. 
408) 

 
As mudanças no atual mundo do trabalho e da produção 
suscitam à discussão sobre possíveis alterações na CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho. Uma interpretação 
do cartaz confirma: 
a) o esforço propagandístico do governo de Vargas em 

mostrar as conquistas trabalhistas como fruto da 
generosidade do presidente. 
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b) o reconhecimento do governo Vargas pelas lutas e 
reivindicações das organizações dos trabalhadores 
do setor secundário da economia. 

c) o grau de comprometimento do governo Vargas 
com as confederações trabalhistas e sindicatos de 
viés anarcosindicalista. 

d) a preocupação dos publicitários em desvincular a 
imagem do presidente Vargas das idéias 
corporativofascistas na questão do trabalho. 

e) o grau de distanciamento do governo Vargas das 
práticas populistas e trabalhistas desenvolvidas na 
América Latina nesse período. 

 
145 - (UNIRIO RJ/2005)     

“O ano de 1930 foi um divisor de águas na história do 
país. A partir dessa data, houve aceleração das 
mudanças sociais e políticas, a história começou a andar 
mais rápido. No campo que aqui nos interessa, a 
mudança mais espetacular verificou-se no avanço dos 
direitos sociais.(...) Os direitos políticos tiveram 
evolução mais complexa. O país entrou em fase de 
instabilidade, alterando-se ditaduras e regimes 
democráticos.” 
(CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo 
caminho.  
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 87.) 
 
Com relação ao momento histórico acima retratado por 
José Murilo de Carvalho, indique como podemos 
relacionar tais mudanças com a vitória do 
“corporativismo”, na Constituição de 1934. 

 
146 - (UFTM MG/2006)    

Observe a charge: 

 
O condutor ao fiscal: 
– Não marque o pequenino no estribo. Todo mundo 
sabe que ele nunca foi “passageiro”. 
(Théo, O Globo, 14.06.1945. In Isabel Lustosa, Histórias 

de presidentes) 
 
A longa permanência desse presidente no poder (1930-
1945) pode ser justificada 
a) pelo controle sobre o processo eleitoral, devido ao 

fato de o voto não ser secreto. 
b) pelo grande apoio das massas rurais e urbanas, que 

o elegeram para o cargo três vezes. 
c) pela manipulação das aspirações populares, graças 

à formação de sindicatos livres. 

d) pelo progresso econômico, baseado em uma 
política muito aberta ao capital estrangeiro. 

e) pelo contexto histórico, que favoreceu a 
centralização política e a implantação de uma 
ditadura. 

 
147 - (EFEI  SP/2000)      

O período que se estende de 1930 a 1945 é geralmente 
conhecido no Brasil, como "Era Vargas". Esse período 
teve início com a "Revolução de 30" e seu término 
ocorreu com a "derrubada" do presidente Getúlio 
Vargas ao final da Segunda Grande Guerra . Com relação 
às questões sociais, que medidas foram tomadas por 
Getúlio Vargas atendendo às reivindicações dos 
trabalhadores, tornando-o conhecido como o 
verdadeiro "pai dos trabalhadores brasileiros"?  

 
148 - (EFOA MG/2001)      

Em 1937, com a instauração do Estado Novo por Getúlio 
Vargas, o Brasil passou a viver sob uma nova 
Constituição, que ficou conhecida como Polaca, em 
virtude de sua clara inspiração na Constituição da 
Polônia. Essa Constituição deu ao presidente Getúlio 
Vargas os poderes para a organização política, 
econômica e administrativa do Estado Novo.  
Dentre as alternativas abaixo assinale a que apresenta 
uma característica da Constituição de 1937: 
a) Instauração do direito de livre associação em 

sindicatos oficialmente reconhecidos. 
b) Instauração do direito de greve e de locaute. 
c) Descentralização administrativa. 
d) Internacionalização da economia. 
e) Instauração de princípios democráticos e de livre 

associação política. 
 
149 - (FATEC SP/2002)      

Com relação ao Estado Novo (1937), nos seus aspectos 
fundamentais, é correto afirmar que: 
a) se caracterizou pela aliança entre Vargas, os EUA e 

as forças democráticas da Alemanha. 
b) se marcou pela preocupação de Vargas em definir 

ideologicamente o regime para obter o apoio dos 
EUA. 

c) se caracterizou pela não intervenção do Estado no 
campo econômico e social, criando condições para 
o agravamento da luta de classes. 

d) se iguala ao fascismo pela grande mobilização 
popular e existência de um grande partido de 
massas (PTB). 

e) se caracterizou pela centralização absoluta do 
poder nas mãos do Executivo, representado por 
Vargas e seus auxiliares mais próximos, anulando a 
autonomia federalista dos estados. 

 
150 - (FUVEST SP/2006)     

Olhando para esta tela do pintor brasileiro, Candido 
Portinari, Família de Retirantes, de 1944, pode-se 
estabelecer relações com: 
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a) as idéias integralistas dos nacionalistas. 
b) a doutrina social da hierarquia da Igreja católica. 
c) a propaganda oficial da política de Vargas. 
d) a desesperança típica do pós-guerra. 
e) a postura de engajamento e crítica social. 

 
151 - (Mackenzie SP/2006)     

(...) Parecera-me então que a demagogia tenentista, 
aquele palavrório chocho, nos meteria no atoleiro. Ali 
estava o resultado: ladroagens, uma onda de burrice a 
inundar tudo, confusão, mal-entendidos, 
charlatanismo, energúmenos microcéfalos vestidos de 
verde a esgoelar-se em discursos imbecis, a semear 
delações. O levante do 3º Regimento e a revolução de 
Natal haviam desencadeado uma perseguição feroz. 
Tudo se desarticulava, sombrio pessimismo anuviava as 
almas, tínhamos a impressão de viver numa bárbara 
colônia alemã. Pior: numa colônia italiana. 
 
Este trecho das Memórias do cárcere, de Graciliano 
Ramos, se refere a um período dos mais conturbados da 
vida política brasileira. Trata-se: 
a) da luta das tropas federais de Artur Bernardes 

contra os militares da Coluna Prestes, em 1927. 
b) das agitações de rua e prisões provocadas pela 

deposição do presidente Washington Luís, em 
1930. 

c) da repressão movida pelo governo de Getúlio 
Vargas contra seus adversários políticos, em 
seguida à Intentona Comunista de 1935. 

d) das prisões de militantes do movimento integralista 
após a tentativa fracassada de golpe contra o 
Estado Novo, em 1938. 

e) da perseguição política aos militares de esquerda e 
aos intelectuais comunistas após a instauração do 
regime militar, em abril de 1964. 

 
152 - (EFOA MG/2003)      

Vejam só! 
A minha vida como está mudada 
Não sou mais aquele 
Que entrava em casa alta madrugada 
Faça o que eu fiz 
Porque a vida é do trabalhador 
Tenho um doce lar 
E sou feliz com meu amor 
 

O Estado Novo  
Veio para nos orientar 
No Brasil não falta nada 
Mas precisa trabalhar 
Tem café, petróleo e ouro 
Ninguém pode duvidar 
E quem for pai de quatro filhos 
O presidente manda premiar 
É negócio casar! 
(Citado por SALIBA, Elias Thomé. A dimensão cômica da 
vida privada na República. In: SEVCENKO, Nicolau (org.). 
História da Vida Privada no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. v. 3. p. 355.) 
 
Os versos acima são de um samba composto por Ataulfo 
Alves e Felisberto Martins, em 1941. Nele se encontra 
expressa, de forma irreverente, a ideologia do Estado 
Novo, conhecida como: 
a) Trabalhismo. 
b) Tenentismo. 
c) Queremismo. 
d) Paternalismo. 
e) Totalitarismo. 

 
153 - (PUC RS/2003)      

Em março de 1931, o decreto número 19.770 criava, no 
Brasil, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
Considerando-se o contexto histórico, pode-se afirmar 
que esse ato do Poder Executivo tinha como um de seus 
objetivos: 
a) Promover a expansão do setor primário. 
b) Desregulamentar o sistema de contratação e de 

impostos. 
c) Concentrar a renda nacional nas camadas médias 

urbanas. 
d) Acabar com a organização autônoma do 

movimento operário. 
e) Intervir nas relações de trabalho no campo. 

 
154 - (UEPB/2003)      

Analise as seguintes proposições sobre o governo 
Vargas (1930–1945): 
I. Durante esse período, o estado se tornou 

extremamente presente na mediação das relações 
sociais, através da criação das leis trabalhistas. 

II. Com a iminência do confronto entre capital x 
trabalho presente no campo, os trabalhadores 
rurais foram os primeiros a se beneficiar das leis 
trabalhistas. Com isso. Vargas conseguiu o apoio 
irrestrito dos camponeses e controlar o êxodo rural. 

III. Em 10 anos de governo (1931 e 1940), foram 
decretadas 150 leis trabalhistas e sindicais e toda 
essa legislação foi reunida na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) ainda sob o governo Vargas no 
ano de 1943. 

a) Apenas I e III estão corretas 
b) Apenas II e III estão corretas 
c) Apenas I está correta 
d) Todas as proposições estão corretas 
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e) Apenas I e II estão corretas 
 
155 - (UEPG PR/2003)      

Após a 1a Guerra Mundial observou-se um quadro geral 
de emergência de regimes totalitários no mundo 
ocidental, que teve influência na organização do Estado 
Novo e na constituição de sua ideologia.  
Sobre o Estado Novo, assinale o que for correto. 
01. Sua organização sindical recebeu forte influência da 

Carta del Lavoro, vigente na Itália de Mussolini. 
02. Na defesa dos interesses dos trabalhadores, o 

Estado Novo aboliu o imposto sindical por 
considerá-lo elemento de subordinação dos 
sindicatos ao Estado. 

04. As mudanças político-institucionais do Estado Novo 
sustentaram-se nas idéias de Oliveira Viana, 
Francisco Campos e Azevedo Amaral, expoentes do 
pensamento autoritário brasileiro. 

08. No Estado Novo adotou-se a política de substituição 
de importações e de fomento à indústria de base. 

16. A crise de 1929 possibilitou a intensificação das 
críticas do capitalismo liberal à liberdade de 
expressão e à liberdade partidária, com base na 
suposição de que levariam o País à desordem. 

 
156 - (UFLA MG/2003)      

São acontecimentos que marcaram o governo 
revolucionário provisório de Getúlio Vargas (1930-
1934), EXCETO: 
a) Revolução Constitucionalista liderada pela "Frente 

Única Paulista". 
b) Nomeação de interventores nos Estados em 

substituição aos governadores. 
c) Formação das "legiões revolucionárias" formadas 

por tenentes que se simpatizavam com o fascismo. 
d) Promulgação da "Constituição Polaca". 
e) Eliminação física dos estoques de café através da 

queima. 
 
157 - (UFMT/2003)      

Entre os projetos propostos por Getúlio Vargas durante 
sua administração, de 1930 a 1945, encontra-se a 
Marcha para o Oeste.  
Em relação a este projeto, julgue os itens. 
00. A ocupação e a colonização da Amazônia Legal por 

meio da reforma agrária eram propostas desse 
projeto. 

01. Um importante objetivo era transformar o 
território brasileiro em um bloco homogêneo. 

02. Pretendia garantir a modernização do país com um 
agressivo plano de estímulo à industrialização nos 
estados mais distantes da capital federal. 

03. A Expedição Roosevelt, financiada com capital 
multinacional, demonstrou a ambigüidade do 
projeto. 

 
158 - (Mackenzie SP/2006)  

À tarde, compareci ao Catete, despachando com os 
ministros da Fazenda e Trabalho, recebi várias outras 

pessoas e regressei ao Guanabara, trabalhando até as 
oito horas da noite, quando pronunciei pelo rádio o 
Manifesto à Nação. 

Getúlio Vargas, Diário, 10/11/1937 
 
A respeito do regime instaurado por Vargas, é correto 
afirmar que: 
a) as oligarquias apoiavam o governo, já que ele 

garantia a grande propriedade e não estendia as leis 
trabalhistas ao campo. 

b) o SNI e os DOI-CODIs constituíam órgãos de 
segurança e sustentação do regime. 

c) contava com o apoio dos tenentes por causa das 
nomeações de militares como Juarez Távora, em 
São Paulo, e Luis Carlos Prestes, em Alagoas, como 
interventores federais. 

d) a vitória da Aliança Liberal nas eleições viabilizou a 
união das principais forças políticas em torno de um 
presidente de consenso. 
e) a legislação trabalhista garantia autonomia aos 

sindicatos, permitindo que o Estado ficasse 
afastado das negociações entre o capital e o 

trabalho. 
 
159 - (UFRN/2003)      

O fragmento abaixo serve de apoio à questão. 
A supremacia de um chefe político municipal, na 
Primeira República, não estava correlacionada com o 
número de votantes, mas com a capacidade de controlar 
e impor a coerção. O coronelismo sofre um certo 
impacto no início dos anos trinta, mas em 1932 já estava 
recomposto sem aquela arrogância do senhor absoluto 
de outrora. A centralização política de Vargas significou 
para os coronéis a perda parcial do controle de coerção, 
principal fonte de seu poder político na Primeira 
República. Após 45, a presença das massas urbanas na 
política torna-se um fato muito mais importante do que 
se poderia pressentir sob a ditadura. O golpe de 1964 foi 
recebido pelo coronelismo moribundo com extrema 
animação. Mas, a recuperação do coronelismo foi 
apenas parcial. Males irreversíveis continuaram 
afetando-o progressivamente. 

Adaptado de: DANTAS, Ibarê. Coronelismo e dominação. 
Aracaju: UFSE, 1987. p. 23-35. 

A ascensão de Vargas ao poder, após o movimento de 
1930, trouxe mudanças nas práticas coronelísticas 
típicas da República Velha. Entre essas mudanças, 
podemos citar: 
a) os coronéis perderam o poder de mobilizar milícias 

na defesa de seus interesses, mas fortaleceram as 
práticas de mandonismo local, mesmo contra a 
vontade de Vargas. 

b) as velhas e novas oligarquias foram derrotadas por 
Vargas, que acreditava serem elas incompatíveis 
com os seus projetos inovadores orientados para a 
modernização social e econômica. 

c) os interventores, nomeados pelo novo regime, 
reduziram o poder dos coronéis, mesmo que, 
posteriormente, a política de cooptação de 



 

 
36 

www.historiaemfoco.com.br 

Era Vargas 

36 

lideranças locais, adotada por Vargas, tenha lhes 
devolvido parte desse poder. 

d) os governantes indicados por Vargas destituíram os 
coronéis do poder, criando as bases de uma 
reforma agrária, com o intuito de alterar as arcaicas 
estruturas rurais. 

 
160 - (Mackenzie SP/2006)  

A respeito do Estado Novo (1937-1945), são feitas as 
seguintes afirmações. 
 
I. O golpe de Estado, que em novembro de 1937 

instaurou a ditadura de Getúlio Vargas, lançou mão, 
para sua legitimação, do pretexto da  iminência da 
revolução comunista no Brasil pelos agentes de 
Moscou. 

II. Durante o Estado Novo, o governo foi conduzido de 
maneira fortemente personalista, o que se 
evidenciava na supressão dos partidos políticos, 
como a ANL e a AIB. 

III. A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada em 
1933, foi revogada pela ditadura varguista, que 
adotou uma política meramente de repressão ao 
movimento operário. 

 
Assinale: 
a) se apenas I é correta. 
b) se apenas II é correta. 
c) se apenas III é correta. 
d) se apenas I e II são corretas. 
e) se I, II e III são corretas. 

 
161 - (UFG GO/2004)     

O bonde de São Januário 
leva mais um sócio otário 
sou eu que não vou trabalhar. 

BATISTA, W.; ALVES, A. In: BERCITO, Sônia de Deus 
Rodrigues. Nos 

tempos de Getúlio: Da Revolução de 30 ao fim do 
Estado Novo. São Paulo: Atual, 1990. p. 43. 

O trecho acima é um samba de Wilson Batista e Ataulfo 
Alves, composto em 1940, cuja letra evidencia uma 
forma de resistência política ao: 
a) Contrapor-se à cultura do trabalho, principal foco 

de intervenção estadonovista. 
b) Associar trabalho e música na constituição da 

identidade nacional. 
c) Conciliar trabalho e cultura popular, articulando as 

relações entre Estado autoritário e trabalhadores. 
d) Estabelecer relação entre símbolos da 

modernização com a valorização do trabalhador. 
e) Criar uma relação de cumplicidade entre o Estado 

autoritário e os dissidentes da sociedade brasileira. 
 
162 - (Mackenzie SP/2006)  

Os movimentos armados de novembro de 1935 foram 
fatos históricos tipicamente nacionais, que eclodiram a 
partir de situações gestadas e desenvolvidas no 
contexto da sociedade brasileira da época, baseados nas 

tradições das lutas populares e na significativa 
participação de setores e lideranças políticas oriundas 
das camadas médias urbanas, principalmente os 
militares. 

Marly de Almeida G. Vianna, Revolucionários de 35 
O trecho acima refere-se aos movimentos armados 
conhecidos como Intentona Comunista. Partindo da 
afirmação contida no trecho, assinale a alternativa cujo 
conteúdo NÃO tenha relação direta com a origem e as 
causas destas insurreições. 
a) A existência de uma tradição insurrecional dos 

tenentistas e de setores populares, ligados ao PCB 
e à ANL, e o prestígio de sua figura principal, Luís 
Carlos Prestes. 

b) A revolta, em 1932, contra o governo de Getúlio 
Vargas, organizada pelos grupos ligados à 
oligarquia cafeeira paulista, reunidos em torno das 
idéias constitucionalistas.  

c) A organização de um movimento popular e de 
classe média contra o Integralismo, no plano 
nacional, e contra o Nazifascismo, no internacional. 

d) A oposição de setores do meio operário e de 
intelectuais a Getúlio Vargas, visto por eles como 
um ditador, simpatizante dos governos de Hitler e 
Mussolini. 

e) A organização, pela ANL, de uma “frente 
antifascista” que deveria unir operários, 
profissionais liberais e Forças Armadas. 

 
163 - (UFRJ/2005)     

“Após o advento do Estado Novo, deu-se a consolidação 
de uma política de massas que vinha se preparando 
desde o início da década. Constituídos a partir de um 
golpe de Estado, sem qualquer participação popular, os 
representantes do poder buscaram legitimação e apoio 
de setores populares mais amplos da sociedade através 
da propaganda [...]. Além da busca de apoio, a 
integração política das massas visava ao seu controle em 
novas bases.”  
Fonte: CAPELATO, Maria Helena. “O Estado Novo: o que 
trouxe de novo?”, in: Ferreira, Jorge (org.).  
O Brasil republicano. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 2003, vol. 2, p.110. 
 
O Estado Novo correspondeu ao período do Governo 
Vargas iniciado em 1937, com um golpe de Estado, e 
encerrado com a deposição do presidente. 
 
a) Identifique duas medidas adotadas pelo Governo 
Vargas, durante o Estado Novo, que buscavam 
assegurar a realização dos objetivos mencionados pela 
autora do texto. 
b) Explique um fator ligado à conjuntura internacional 

que tenha contribuído para o fim do Estado Novo. 
 
164 - (UFSE/2003)     

Analise as informações sobre a chamada "Era Vargas". 
00. O Estado de Sergipe teve a autorização para realizar 

eleições diretas para governador, em razão da 
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política de privilégios que Vargas concedeu ao 
Nordeste durante o Estado Novo. 

01. O governo de Vargas, de 1951 a 1954, foi marcado 
pela falta de garantias constitucionais, por prisões 
arbitrárias e pela censura prévia, controladas pelo 
Departamento de Imprensa e Propaganda. 

02. Ainda que seu discurso fosse nacionalista, Vargas 
desenvolveu esforços concretos na busca de 
financiamento externo para a construção de 
infraestrutura industrial para o país. 

03. Com o objetivo de controlar politicamente a classe 
trabalhadora, Vargas concedeu direitos trabalhistas 
e atrelou os sindicatos ao poder estatal, 
especialmente durante o Estado Novo. 

04. O governo Vargas, de 1937 a 1945, contribuiu para 
a implantação do ideal liberal no Brasil, já que 
restabeleceu a harmonia política entre os três 
poderes constituídos. 

 
165 - (UFRRJ/2005)     

Leia o trecho selecionado do “Manifesto de Outubro”, 
documento básico da Ação Integralista Brasileira, 
tornado público em 1932. 
Pretendemos realizar o Estado Integralista, livre de todo 
e qualquer princípio de divisão: partidos políticos; 
estadualismos em luta pela hegemonia; lutas de classes; 
facções locais; caudilhismos; economia desorganizada; 
antagonismos de militares e civis; antagonismos entre 
polícias estaduais e o Exército; entre o governo e o povo; 
entre o governo e os intelectuais; entre estes e a massa 
popular. (...) Pretendemos criar, como os elementos 
raciais, segundo os imperativos mesológicos, e 
econômicos, a Nação Brasileira, salvando-a dos erros da 
civilização capitalista e dos erros da barbaria comunista. 
(...) FENELON, Déa Ribeiro. 50 Textos de História do 
Brasil. São Paulo: Hucitec, 1974. p. 156-158. 
 
Partindo deste texto: 
a) Contextualize a Ação Integralista Brasileira no 

cenário político e ideológico internacional dos anos 
30. 

b) Estabeleça uma relação entre a Ação Integralista 
Brasileira e o Estado Novo. 

 
166 - (UNICAMP SP/2004)     

Em um samba da década de 1930, o compositor Noel 
Rosa dizia: 

 
Amor lá no morro é amor pra chuchu. 
As rimas do samba não são ‘I love you’. 
E esse negócio de alô, ‘alô, boy’, ‘alô, Johnny’ 
Só pode ser conversa de telefone. 
(Noel Rosa, Não tem tradução, Mestres da MPB — Noel 

Rosa e Aracy de Almeida. Continental/Warner, 
1994). 

 
a) Identifique nesse samba o fenômeno cultural 

criticado pelo autor. 

b) Indique dois dos principais meios de comunicação 
de massa ligados a esse fenômeno cultural. 

c) Caracterize o contexto histórico de que esse 
fenômeno cultural faz parte. 

 
167 - (UNICAP PE/2004)     

O governo de Vargas que tomou posse em 1930 fez 
concessões aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, 
exerceu sobre eles forte controle. Em março de 1931, 
foi assinada a Lei da Sindicalização, com objetivos bem 
claros: 
00. Transformar o sindicato em colaborador do Estado; 
01. Disciplinar o trabalho, considerado mero fator de 

produção; 
02. Evitar a luta de classes, usando o sindicato como 

pára-choque entre capital e trabalho; 
03. Evitar que o sindicato se transformasse em 

colaborador do Estado; 
04. Os sindicatos poderiam filiar-se às organizações 

sindicais internacionais. 
 
168 - (UNIFOR CE/2003)     

No início da Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas 
manteve o Brasil em posição de neutralidade, 
procurando obter vantagens político-econômicas. A 
partir de 1941, porém, começou a fazer acordos 
internacionais para apoiar os aliados. Em troca desse 
apoio o Brasil obteve dos Estados Unidos grande parte 
do financiamento para a construção da: 
a) Usina Siderúrgica de Volta Redonda. 
b) Indústria Nacional Automotiva. 
c) Usina de Energia Nuclear de Angra. 
d) Cidade Satélite de Brasília. 
e) Usina Hidroelétrica Três Marias. 

 
169 - (UNIFOR CE/2004)     

A Constituição federal brasileira de 1934, a segunda da 
República, manteve a base liberal e democrática da 

anterior, mas incorporou novidades importantes.  
Dentre elas, 
a) A implantação do sufrágio universal e secreto, o 

voto direto e obrigatório para todos os cidadãos e 
independência dos três Poderes da República. 

b) O regime representativo e federativo, a autonomia 
dos estados, o direito ao habeas-corpus, a criação 
do casamento civil e do serviço militar obrigatório. 

c) A dissolução dos partidos políticos e do Parlamento, 
a instituição do imposto sindical, a criação da Polícia 
Secreta e do Ministério do Trabalho. 

d) O estabelecimento da jornada de trabalho de 44 
horas semanais, o amplo direito de greve, o seguro 
desemprego e a criação do pluripartidarismo. 

e) O direito de voto feminino, a legislação trabalhista, 
o salário mínimo para os trabalhadores e a criação 
das justiças Eleitoral e do Trabalho. 

 
170 - (UEPB/2005)     

A relação capital-trabalho no Brasil, que começou a ser 
regulamentada nos anos 30 do século passado, foi 
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reunida em uma legislação única no ano de 1943. A 
denominação dada a esse conjunto de normas 
constitucionais foi: 
a) Consolidação das Leis Trabalhistas 
b) Reforma Tributária 
c) Estatuto do Trabalhador Urbano e Rural 
d) Reforma Trabalhista e Previdenciária 
e) Welfare State 

 
171 - (UEPB/2005)     

O ano de 2004, nos distancia em 40 anos do Golpe 
Militar. Sobre o regime implantado pelos militares no 
pós 1964, assinale a alternativa correta: 

 
a) Os Atos Institucionais que serviam para 

democratizar o país foram abolidos pelo regime. 
b) O General Golbery do Couto e Silva, por suas 

posições nacionalistas, foi um dos primeiros 
militares a ter seus direitos políticos cassados. 

c) O aumento do petróleo no mercado internacional 
fortaleceu a política econômica dos governos 
militares. 

d) O período de maior crescimento econômico, 
conhecido como o período do milagre econômico, 
foi, também, o período de grande repressão 
política. 

e) A partir de 1982 os militares romperam com o FMI 
e isso facilitou a democratização e a aliança destes com 
os setores progressistas internos. 

 
172 - (UNIMONTES MG/2005)     

A Companhia Vale do Rio Doce atingiu a posição de 
maior empresa privada da América Latina e passou a 
ocupar o terceiro lugar na lista dos gigantes da 
mineração no mundo. 

 (Folha de São Paulo, 10-03-2005 – B12) 
 
Sobre a história da Companhia referida acima, é 
CORRETO afirmar que 
a) foi criada para atender aos objetivos do Plano de 

Metas, com ampla abertura ao capital 
internacional. 

b) foi criada durante a Segunda Guerra, como 
empresa de economia mista com capital nacional, 

inglês e americano. 
c) foi criada durante o Estado Novo, atendendo às 

pressões dos alemães, interessados na importação 
de minério de ferro para a indústria naval e bélica. 

d) foi criada na década de 50, após intensa campanha 
nacional, e privatizada durante o governo de Itamar 

Franco, devido a pressões de multinacionais 
japonesas. 

 
173 - (FGV/2003)      

Sobre a política externa desenvolvida pelo governo 
brasileiro durante o Estado Novo (1937-1945), é correto 
afirmar: 
a) Um dos objetivos centrais da política externa do 

período foi a procura de recursos, em forma de 
capital e tecnologia, para promover a 
industrialização do país. A estratégia adotada foi a 
da barganha com Estados Unidos e Alemanha. 

b) A prioridade da política externa do período foi a de 
encontrar mercados para os produtos brasileiros de 
exportação, especialmente o café, de forma a 
contornar os efeitos da crise econômica deflagrada 
em 1929. A estratégia adotada foi a do alinhamento 
incondicional com a Alemanha. 

c) Para atender ao seu principal objetivo – a obtenção 
de recursos externos para promover a 
industrialização do país – Vargas optou desde 1939 
pelo alinhamento incondicional aos Estados 
Unidos, então maior potência ocidental. 

d) O alinhamento incondicional aos Estados Unidos foi 
a estratégia adotada para garantir um novo 
mercado consumidor para o café brasileiro. Em 
troca do apoio às proposições norte-americanas 
nos organismos internacionais, o Brasil obteve 
isenção de taxas alfandegárias para o café 
exportado para os Estados Unidos. 

e) As relações diplomáticas nesse período 
caracterizaram- se pelo alinhamento incondicional 
à Alemanha, em função da convergência ideológica 
que aproximava a ditadura varguista do nazismo 
alemão. 

 
174 - (UFTM MG/2003)      

Leia o trecho literário: 
 
“– Nós já combinamos, um grupo de senhoras das mais 
distintas de São Paulo: vamos nos vestir de luto 
enquanto durar a visita [de G].. (...) Quem for paulista 
de verdade se veste de preto nesses dias... 
(...) 
– Vocês estão do lado do ditador... Teu pai não foi 
nomeado Procurador-geral do Estado? 
– Ah! isso não quer dizer nada, menina. Papai pode ir 
receber o homem e eu botar-me de negro... Agora é até 
moda essa divisão política nas famílias. Veja os Almeida: 
o velho é “democrático”, jura pelo Dr. Armando: o 
irmão, doutor Ambrósio é integralista; o filho mais 
velho, Mundinho, é getulista, e Cícero é comunista...” 

(Jorge Amado, Os subterrâneos da liberdade, vol. I (Os 
ásperos tempos).) 

Referindo-se aos tempos de Getúlio Vargas, Jorge 
Amado expressa: 
a) O apoio da maioria dos paulistas ao governo. 
b) A diversidade ideológica existente na época. 
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c) A identidade de idéias entre comunistas e 
integralistas. 

d) A autonomia do funcionalismo público. 
e) O pretexto para o golpe contra a ditadura. 

 
175 - (FUVEST SP/2000)      

“São Paulo não está apenas descontente. Está ferido na 
sua sensibilidade. O que a Revolução lhe pediu ele lho 
deu... Por que a Revolução tarda em restaurá-lo na sua 
autonomia e no governo direto de seus filhos? Cansado 
de viver como terra conquistada, São Paulo... pede 
apenas, à frente da administração de seus negócios, um 
de seus filhos que lhe compreenda o espírito e não lhe 
golpeie o coração”. 

O Estado de S.Paulo, 27 de janeiro de 1932. 
Explique os impasses políticos discutidos por esse jornal 
e indique seus desdobramentos. 

 
176 - (FUVEST SP/2004)      

Com respeito à Ação Integralista no Brasil, na década de 
1930, é correto afirmar que: 
a) Foi uma cópia fiel do fascismo italiano, inclusive nas 

cores escolhidas para o uniforme usado nas 
manifestações públicas. 

b) Foi um movimento sem expressão política, pois não 
tinha líderes intelectuais, nem adesão popular. 

c) Tinha como principais marcas o nacionalismo, a 
base sindical corporativa e a supremacia do Estado. 

d) Elegeu católicos, comunistas e positivistas como 
antagonistas mais significativos. 

e) Foi um movimento financiado pelo governo 
getulista, o que explica sua sobrevivência. 

 
177 - (FUVEST SP/2004)      

Reprodução de Cartaz da Revolução de 1932. 
  

 
 
Observando o cartaz: 
a) Identifique os três personagens. 
b) Explique a frase “Abaixo a Ditadura”. 

 
178 - (PUC RS/2004)      

A política externa brasileira, na segunda metade da 
década de 1930, caracterizou-se principalmente: 
a) Pela dependência política e pela prioridade das 

relações comerciais com a Inglaterra. 
b) Pelo alinhamento e apoio ao eixo Berlim-Roma-

Tóquio. 
c) Pela defesa da democracia e pela oposição às 

potências fascistas. 
d) Pela neutralidade e por negociações econômicas 

com os EUA e com a Alemanha. 

e) Pelo alinhamento com os países terceiro-mundistas 
africanos e asiáticos. 

 
179 - (UEG GO/2004)     

Em 1938, a polícia de Alagoas venceu o bando de 
Lampião e degolou seus dez principais integrantes, 
inclusive a célebre Maria Bonita. Desde então, criou-se 
um rico imaginário popular sobre o cangaço.  
Sobre a organização política nordestina e sua relação 
com o cangaço, marque a alternativa CORRETA:  
a) A derrota de Lampião foi considerada um ato de 

justiça, uma vez que o cangaço ameaçava, 
sobretudo, os pequenos proprietários e a 
população de agregados que viviam nas fazendas.  

b) A derrota de Lampião teve como contrapartida o 
estabelecimento de uma nova ordem política em 
que os direitos dos cidadãos no campo, 
principalmente no que diz respeito à legislação 
trabalhista, foram assegurados na forma da lei.  

c) No Nordeste, predominavam as relações familiares 
e de compadrio. Lampião associara-se, muitas 
vezes, a fazendeiros e era percebido como um 
justiceiro no sertão nordestino.  

d) A morte de Lampião representou uma derrota para 
a oligarquia nordestina, pois Lampião era um 
servidor dos ricos coronéis do sertão.  

e) A morte de Lampião propiciou a formação de um 
pacto político entre fazendeiros e autoridades, 
visando a fomentar uma política de distribuição de 
terras para evitar a formação de novos bandos 
armados.  

 
180 - (UEM PR/2005)     

"Em 1932, nasceu a Ação Integralista Brasileira, dando 
início ao fascismo no Brasil. Seus membros repudiavam 
a democracia liberal, propondo, em seu lugar, um 
governo autoritário, chefiado por um líder 'inspirado', 
que pudesse levar a nação ao progresso." 

(VICENTINO, C. & DORIGO, G. História do Brasil. São Paulo: 
Scipione, s/d). 

A respeito da Ação Integralista Brasileira, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01. A Ação Integralista Brasileira era um movimento de 

militantes comunistas que queriam implantar o 
socialismo leninista no Brasil. 

02. A Ação Integralista Brasileira era uma organização 
que lutava em prol da liberação sexual e da 
preservação da natureza. 

04. A Ação Integralista Brasileira era uma organização 
que defendia a adoção do Estado Integral, em 
oposição ao capitalismo liberal e ao socialismo. 

08. A Ação Integralista Brasileira era uma organização 
fascista, liderada por Plínio Salgado, que tinha como 
inspiração os governos de Benito Mussolini, da 
Itália, e de Adolf Hitler, da Alemanha. 

16. A Ação Integralista Brasileira era uma organização 
política de militantes uniformizados com camisas 
verdes e que ostentavam o sigma como símbolo, 
em uma pálida cópia da suástica nazista. 
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181 - (UEM PR/2005)     

A respeito do governo de Getúlio Vargas e do regime 
político por ele instaurado em novembro de 1937, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01. O governo de Getúlio Vargas, ao instituir o Estado 

Novo, nomeou interventores para governar os 
Estados. 

02. O Estado Novo foi um período da história marcado 
pela imprensa livre e pela ampla liberdade sindical. 

04. O governo de Getúlio Vargas promulgou muitas leis 
trabalhistas, inclusive a CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho). 

08. Podemos dizer que o Estado Novo foi um regime 
inspirado no nazi-fascismo e marcado por forte 
repressão aos que se opunham ao governo. 

16. O Estado Novo criou o DIP (Departamento de 
Imprensa e Propaganda) para apoiar os meios de 
comunicação privados e para impedir ataques à 
liberdade de expressão. 

 
182 - (UFAC/2002)      

Em fins de setembro de 1937, a imprensa brasileira 
estampava a notícia de que os comunistas tinham um 
plano de tomada do poder da nação. Tudo não passava 
de uma grande farsa, montada pelo capitão Olímpio 
Mourão Filho, membro das milícias integralistas, 
propiciando as “justificativas” necessárias para que o, 
então, presidente Getúlio Vargas, prolongasse um 
“pouco mais” sua permanência no cargo. 
Poucos dias depois, as eleições previstas para o início de 
1938 estavam suspensas e o governo mandava publicar, 
no Diário Oficial, a “nova Constituição Brasileira”: estava 
decretado um violento processo de perseguições 
políticas e restrições de todas as liberdades no Brasil, 
que ficou conhecido como: 
a) Nova República 
b) Estado Novo 
c) Aliança Libertadora Nacional 
d) Intentona Comunista 
e) Revolução de 1930 

 
183 - (UFAC/2003)      

A chamada “Revolução Constitucionalista de 1932”, 
movimento paulista de oposição à “Revolução de 1930” 
que levou Getúlio Vargas à presidência da república, 
constituiu-se numa “desesperada” tentativa de retorno 
da “velha mentalidade oligárquica” e assentava-se em 
dois pilares ou temas básicos, a saber: 
a) A luta por São Paulo e pelo retorno de Luís Carlos 

Prestes ao Brasil. 
b) A luta contra o comunismo e pela defesa do 

governo da “República Nova”. 
c) A luta por São Paulo e pela ordem. 
d) A luta por São Paulo e pelo fortalecimento do 

governo Vargas. 
e) A luta por São Paulo e pela liberdade de imprensa. 

 
184 - (UFTM MG/2005)     

Em 1942, o Brasil declarou guerra aos países do Eixo; 
em 1945, terminavam a Segunda Guerra Mundial e o 
Estado Novo. A relação entre esses fatos está: 
a) Na contradição gerada por um país que lutava, no 

exterior, contra o totalitarismo, o que aumentou 
as pressões contra a ditadura getulista. 

b) No compromisso que Getúlio Vargas assumiu com 
os EUA, de lutar contra o nazifascismo e, ao 
mesmo tempo, redemocratizar o Brasil. 

c) Na organização do movimento conhecido como 
Queremismo, favorável à imediata eleição direta 
para a presidência da República. 

d) Na adesão do regime ditatorial vigente no Brasil à 
causa da democracia, o que fortaleceu o 
presidente Getúlio Vargas. 

e) No apoio do governo getulista ao nazifascismo no 
conflito mundial, o que motivou a oposição de 
setores liberais da sociedade ao presidente. 

 
185 - (UFSM RS/2003)      

 
TEIXEIRA, F. M. P. "Brasil - História e Sociedade". São 
Paulo: Ática, 2000. p. 287. 

 
Legenda 
Pt - População total 
Pr - População rural 
Pu - População urbana 
Sp - Setor primário 
Ss - Setor secundário 
St - Setor terciário 

 
Analise os gráficos no que se refere ao período do 
governo de Juscelino Kubitschek. 
a) Os investimentos realizados priorizaram as 

atividades industriais e urbanas, base do projeto 
de modernização. 

b) Os investimentos priorizaram a produção de 
energia para aumentar a produção agrícola 
mecanizada e moderna. 

c) A economia brasileira cresceu preocupada com a 
distribuição da riqueza entre as atividades urbanas 
e o setor primário. 

d) O crescimento ocorreu baseado na indústria de 
base, permitindo uma maior distribuição da 
riqueza do país. 

e) O projeto de modernização desprestigiou o setor 
primário, gerando crises do abastecimento e 
decréscimo populacional. 
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186 - (UERJ/1999)       
GLOBALIZAÇÃO E REVISÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
"Engana-se quem vê na globalização apenas o obscuro 
mundo da mercantilização que leva a extremos 
despudorados na esfera das relações trabalhistas. É 
preciso reconhecer que há uma dinâmica social em 
andamento, da qual faz parte a busca de novas formas 
de diálogo entre empregados e empregadores. 
(...) É nesse quadro de referências (...) que se deve 
situar a preparação, pelo governo federal, de um 
projeto de lei de demissão temporária (lay off), na 
seqüência de medidas anteriores destinadas a 
flexibilizar a legislação trabalhista - o contrato de 
trabalho por tempo determinado e o banco de horas. 
(...)" 

  ("Folha de São Paulo", 09/10/98) 
 

A base da legislação trabalhista que ainda hoje vigora, 
apesar da pressão de setores políticos e empresariais, 
como demonstra a matéria acima, foi fruto do seguinte 
momento da história brasileira: 
a) Redemocratização de 1946, quando se pôs abaixo 

a política sindicalista do Estado Novo 
b) República Velha, quando se instituiu a 

sindicalização de trabalhadores urbanos 
c) Estado Novo, quando se implementou a 

Consolidação das Leis do Trabalho 
d) Nova República, quando se garantiu a estabilidade 

por tempo de serviço 
 
187 - (FURG RS/2005)     

Na História do Brasil, o período conhecido como Estado 
Novo foi caracterizado 
I – pela vigência de uma constituição outorgada; 
II – pela centralização político-administrativa; 
III – por um modelo exacerbadamente federativo; 
IV – pela concentração de poderes nas mãos do 

Executivo; 
V – por um forte sistema de censura e repressão 

mantido pelo Serviço Nacional de Informações. 
Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III, e V. 
d) I, II e IV. 
e) III, IV e V.  

 
188 - (UCG GO/2005)      

Escolhido para disputar o Oscar 2005 na categoria de 
melhor filme estrangeiro, o filme brasileiro Olga (Brasil, 
2004) foi baseado no livro de Fernando Morais e dirigido 
por Jayme Monjardim. Conta a história da 
revolucionária Olga Benário que se tornou esposa de 
Luís Carlos Prestes. Da infância burguesa na Alemanha à 
morte numa câmara de gás de Hitler, entregue grávida 
aos nazistas por Getúlio Vargas, as imagens retratam um 
período específico da história contemporânea.  
Sobre as referências históricas contidas no filme. 

01. Olga participou da efetivação do ideal 
revolucionário iniciado em 1917. A vanguarda 
revolucionária liderada por Lênin, Trotsky e Stalin 
tomou o poder na Rússia e se propôs a construir o 
socialismo com base nas doutrinas marxistas. O 
período Stalinista (1924 –1923) foi o momento de 
estruturação do estado revolucionário forte 
instaurado às custas de muitas perseguições e da 
eliminação da oposição trotskista. 

02. A União Soviética (URSS), nascida oficialmente em 
1923, comprovou ser um regime totalitário, que 
ampliou domínios e zonas de influência. A Segunda 
Guerra Mundial facilitou a expansão do 
comunismo. A recém - criada Alemanha Oriental e 
a Polônia passaram a ter governos sob a orientação 
de Moscou.  

03. Pouco tempo depois da Revolução Russa, vários 
grupos se movimentaram para formar partidos 
comunistas. No Brasil, foi fundado, em 1922, o 
Partido Comunista do Brasil (PCB), conquistando, 
em sua trajetória, o revolucionário Luis Carlos 
Prestes, considerado o principal líder da rebelião 
tenentista. O tenentismo insurgiuse contra a ordem 
política estabelecida durante a República Velha. 

04. A Coluna Prestes (1925 –1927) percorreu mais de 
24 mil quilômetros do território brasileiro com o 
objetivo de estimular levantes e defender o poder 
oligárquico. Foi um destacamento de militares e 
civis liderados por Luís Carlos Prestes. Havia, 
contudo, uma forte base popular no movimento, o 
que fez com que os seus objetivos fossem 
plenamente alcançados. 

05. O governo constitucional de Vargas foi marcado por 
instabilidades políticas ligadas à direita com 
características fascistas, e à esquerda, através da 
Aliança Nacional Libertadora (ANL). A ANL foi 
liderada pelo Partido Comunista Brasileiro e caiu na 
ilegalidade em 1935. Mesmo sob essa conjuntura, 
estimulou um levante, a Intentona Comunista. 
Iniciado no Rio Grande do Norte, o levante não 
obteve sucesso, sendo derrotado e severamente 
reprimido com base na Lei de Segurança Nacional.. 

06. Em 1989 caiu o Muro de Berlim, ícone da Guerra 
Fria, erguido em 1961. Posteriormente, as 
Alemanhas voltam a ser uma só e a U.R.S.S. acaba 
em 1991. Renasce a Rússia e surgem conflitos de 
libertação. O século XX termina com apenas dois 
países que ainda reivindicam o título de 
comunistas: a Coréia do Norte e a ilha de Cuba. 

 
189 - (UCG GO/2005)     

Metrópole do Oeste 
Os dias passam lentos , lerdos, lerdos, 
até que enfim surge a triunfal manhã de outubro, 
molhada de chuva, 
lavada de sol. 
Claros clarins no ar rabiscam 
O canto da vitória! 
Aliança Liberal. 
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Getúlio Vargas, Pedro Ludovico! 
De novo se abre a boca de cenário 
e no palco aparece Goiânia. 

(ROCHA, B. Revista Oeste, 1944) 
O trecho do poema acima, publicado na Revista Oeste, 
em 1944, fala sobre Goiânia e o panorama da mudança 
da capital.  
Sobre o contexto histórico a que se refere, as 
representações do ideal mudancista e a construção de 
uma nova cidade. 
01. A menção do mês de Outubro no poema refere-se 

a 1930, ocasião em que, motivado por uma 
conjuntura socioeconômica em transição, houve a 
deposição de Washington Luís e o estabelecimento 
do governo federal provisório, chefiado por 
Getúlio Vargas. 

02. “Aliança Liberal, Getúlio Vargas”. O trecho inspira-
se na composição do grupo de oposição à 
candidatura oficial à presidência, lançada por 
Washington Luís, formado por Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Paraíba. A Aliança Liberal indicou 
Getúlio Vargas à presidência da República com o 
apoio dos tenentistas, com o objetivo de romper 
com a política do “café com leite”. 

03. A “Revolução de Trinta”, encarada como golpe por 
muitos autores, teve como resultado o 
deslocamento da tradicional oligarquia mineira do 
centro de poder. Ocorreram rupturas de ordem 
constitucional, uma revolução, de fato. Houve 
ampla participação popular e verdadeiras 
mudanças sócio- econômicas no Brasil, após este 
período. 

04. O poema exalta Getúlio Vargas como símbolo de 
um novo tempo, e o interventor designado para 
administrar a nova capital, Pedro Ludovico. 
Carismático, Pedro Ludovico foi peça importante 
na política de interiorização e construção de uma 
nova capital, Goiânia. Este ato deslocaria o centro 
de poder, retirando-o das oligarquias regionais 
ligadas à Cidade de Goiás e seria encarado como 
marco de modernidade e desenvolvimento . 

05. Além da mudança das elites políticas e oligarquias 
goianas, Goiânia também será considerada um 
resultado das novas tendências da economia, 
antes fundamentadas na mineração do ouro e, 
depois, no desenvolvimento da pecuária e da 
agricultura. Nessa condição, vai suceder a Cidade 
de Goiás, fundada em 1727 pelo bandeirante 
Bartolomeu Bueno da Silva Filho e capital desde 
então. 

06. Fundada em 24 de outubro de 1933, Goiânia vai, 
portanto, representar os novos paradigmas 
regionais e nacionais, os que afirmavam 
paulatinamente os valores capitalistas. Assim, será 
uma cidade de traçado urbano planejado e 
arquitetura fundamentada na arte déco e nas 
idéias européias modernas de cidade-jardim. 

 
190 - (UDESC SC/2005)     

No ano de 2004, a imprensa deu grande destaque aos 
50 anos da morte de Getúlio Vargas. Político de 
múltiplas facetas, Vargas transformou-se num dos 
grandes personagens da política brasileira.  
Acerca dos acontecimentos e ações do período em que 
ele ocupou a presidência, todas as alternativas estão 
corretas, exceto a: 
a) Estabeleceu uma legislação trabalhista, 

destacando-se a criação do salário mínimo. 
b) Deu ampla autonomia ao Poder Judiciário e 

instituiu o catolicismo como religião oficial do 
Brasil. 

c) Reprimindo os comunistas que articulavam ações 
contra o seu governo, prendeu e deportou para a 
Alemanha nazista a militante Olga Benário, 
companheira de Luís Carlos Prestes. 

d) Declarou guerra ao Eixo (Alemanha, Itália e Japão), 
aliando-se aos Estados Unidos durante a Segunda 
Guerra Mundial e permitiu que os norte-
americanos utilizassem bases militares no Nordeste 
brasileiro. 

e) Foi líder do movimento que pôs fim à República 
Velha, depondo o presidente Washington Luís. 

 
191 - (UEM PR/2005)     

"O ano de 1935 marcou nosso processo histórico, 
através da primeira tentativa dos comunistas brasileiros 
de chegar ao poder através das armas. Iludidos pela 
existência de uma falsa 'situação revolucionária' e 
estribados no prestígio e na popularidade da 
organização política denominada 'Aliança Nacional 
Libertadora', tentaram realizar um golpe armado que, 
ao ser esmagado, abriu caminho para a ditadura de 
Vargas."  

(MENDES Jr., Antonio & MARANHÃO, Ricardo. Brasil 
História. São Paulo: Editora de Humanismo, 1981, 

p.139). 
A respeito desse conturbado período da História do 
Brasil, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01. Durante a vigência do Estado Novo, Getúlio Vargas 

desenvolveu uma forte campanha de repressão aos 
opositores do governo, em especial aos 
comunistas, que resultou inclusive na prisão de seu 
maior líder, Luís Carlos Prestes, e na deportação de 
Olga Benário à Alemanha, onde morreu em um 
campo de concentração. 

02. Além da Aliança Nacional Libertadora, foi 
organizado também o movimento da Ação 
Integralista Brasileira (AIB), de orientação fascista, 
chefiada por Plínio Salgado, que objetivava chegar 
ao poder e estabelecer no Brasil um regime 
corporativo do estilo do fascismo implantado por 
Benito Mussolini na Itália. 

04. O governo de Getúlio Vargas, aproveitando o clima 
de instabilidade gerado pela Intentona Comunista, 
decretou o Estado Novo e se consolidou no poder 
com a efetiva implantação de um regime ditatorial. 

08. A implantação do Estado Novo foi motivada pelo 
desejo de Getúlio Vargas em compor um novo 
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Estado no qual pudesse imperar a democracia 
plena. 

16. A organização da chamada Intentona Comunista foi 
arquitetada em colaboração com o movimento 
comunista internacional e contou, inclusive, com 
um grande número de soldados soviéticos que 
combateram as tropas fiéis ao governo Vargas. 

 
192 - (UEPG PR/2005)     

"O ano de 1942 permanece como um marco sugestivo 
pela ambigüidade política que passou a dominar o clima 
do Estado Novo. Esta ambigüidade está sendo 
entendida aqui como o esforço de abrir mão de um 
regime autoritário, sem abrir mão das posições de poder 
então detidas por seus mentores. Para tanto, era 
preciso garantir a condução do processo de saída do 
próprio autoritarismo. Neste sentido, tornava-se 
fundamental a capacidade destas elites de gerar idéias 
novas sobre sua continuidade política em uma ordem 
democrática. E, sobretudo, tornava-se crucial o cuidade 
na execução de políticas capazes de proceder à 
transição. (Gomes, Angela de Castro. A invenção do 
trabalhismo)." 
A partir deste texto, sobre o Estado Novo, assinale o que 
for correto. 
01. O Estado Novo, implantado em 1937, bania os 

partidos políticos, os regionalismos e pretendia 
estruturar no Brasil, uma sociedade em que o poder 
central eliminasse as inseguranças e as incertezas 
dos princípios liberais. 

02. A propaganda oficial e as iniciativas culturais do 
governo procuravam transmitir a imagem de um 
país unido em torno de seu líder. 

04. As práticas políticas adotadas no Estado Novo, 
contudo, não escondiam plenamente suas 
contradições e ambigüidades. 

08. A posição de Vargas, relativa à Segunda Guerra 
Mundial, e a vitória dos aliados nesse conflito, 
foram elementos decisivos para a manutenção de 
Vargas no poder. 

16. Esse período, que se estendeu de 1937 a 1945, foi 
marcado por conspirações de comunistas, 
integralistas e liberais, todas fortemente reprimidas 
pela ditadura. 

 
193 - (PUC RS/2005)     

INSTRUÇÃO: Responda à questão, considerando o 
contexto de polarização das forças políticas do Entre-

Guerras no Brasil, relacionando as agremiações 
políticas mencionadas na coluna I com as 

características arroladas na coluna II. 
 

Coluna I 
(1) Aliança Nacional Libertadora 
(2) Ação Integralista Brasileira 
Coluna II 
(  ) Tinha como base política setores conservadores da 

intelectualidade, da classe média urbana, do 
exército e das elites. 

( ) Defendia um Estado autoritário, nacionalista, 
corporativista, antiliberal e anticomunista, dirigido 
pelas elites esclarecidas. 

(  ) Tinha características de uma frente popular 
antifascista, composta por ex-tenentes, 
democratas, sindicalistas, socialistas e comunistas. 

(  ) Defendia a constituição de um governo popular 
nacional. 

(  ) Defendia o não-pagamento da dívida externa e a 
luta contra o imperialismo. 

 
A correta numeração da segunda coluna, de cima para 
baixo, é 
a) 1 – 1 – 2 – 2 – 2 
b) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 
c) 1 – 2 – 1 – 1 – 1 
d) 2 – 2 – 1 – 1 – 1 
e) 2 – 1 – 2 – 2 – 1 

 
194 - (UFAM/2005)     

Luiz Roque, professor e poeta, escreveu os versos a 
seguir, ao saber da morte de Chael Shreler, seu aluno, 
morto sob tortura em novembro de 1969:  
 

  “A liberdade no olhar 
 Então eles te espancavam, 
 te mutilavam, 

porque trazias a liberdade no olhar. 
 Quando  te matavam por etapas (...) 
 A cada golpe, a cada choque elétrico, 
 eles te viam crescer, distanciar-se (...) 
 Chael, Chael, explica ao mundo esta causa 
 que pôde exigir de ti tal sacrifício (...)”  

(Vagas Luzes, p.13) 
 
Considerando o contexto histórico mundial no período 
aludido e sabendo que Chael foi militante da Vanguarda 
Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), 
pode-se afirmar que a causa a que se refere o poeta era 
a: 
a) Derrubada da ditadura militar e sua substituição 

por uma república socialista. 
b) Luta pela liberdade democrática e anistia aos 

presos políticos através da ação política. 
c) Revolução armada infiltrada na Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade. 
d) Instauração do comunismo por meio do foquismo e 

da Operação Bandeirantes (Oban). 
e) Combate ao capitalismo burguês e defesa da 

Doutrina de Segurança Nacional. 
 
195 - (PUC RS/2006)     

Zé Carioca, personagem de histórias em quadrinhos e 
filmes de Hollywood, foi criado por Walt Disney a partir 
de uma interpretação da figura popular do malandro 
carioca ligado ao samba e ao carnaval. A criação desse 
personagem caricatural para representar a identidade 
nacional brasileira está relacionada a qual dos contextos 
abaixo? 
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a) À Primeira Guerra e ao esforço de penetração 
comercial dos EUA no Brasil. 

b) Ao esforço de aproximação e alinhamento do Brasil 
aos EUA, no contexto da II Guerra Mundial. 

c) À internacionalização da economia brasileira da Era 
JK. 

d) À expansão da cultura pop de influência 
norteamericana na Guerra Fria. 

e) Ao imperialismo cultural dos EUA no contexto da 
ditadura militar. 

 
196 - (UFRRJ/2005)     

Getúlio Vargas até hoje é um nome conhecido por 
muitos brasileiros. A maneira de Getúlio Vargas 
governar, nas décadas de 30 a 50, modo esse típico da 
América Latina, denominou-se Populismo. O Populismo 
varguista também é chamado de Trabalhismo, uma 
forma específica (própria dele) de Getúlio lidar com a 
questão dos trabalhadores. 
 
Em relação ao Trabalhismo de Vargas é correto se 
afirmar que: 
I - As leis trabalhistas de Getúlio só valiam para os 

trabalhadores urbanos. Porém sabe-se que, na 
época, 60% dos brasileiros viviam no campo. 

II - O campesinato brasileiro foi amplamente 
beneficiado pelas leis trabalhistas, visto que Getúlio 
defendia a Reforma Agrária. 

III - A concessão de direitos trabalhistas estava voltada 
a evitar greves, uma vez que o pacto populista, 
proposto por Getúlio aos trabalhadores, buscava 
inibir o avanço das forças trabalhistas com vistas a 
uma revolução socialista igual à da Rússia. 

IV - Getúlio concedeu o direito de greve aos 
trabalhadores, subordinando os sindicatos ao 
Ministério das Relações Exteriores. 

V - O Estado Novo se valia do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP). A propaganda 
política tentava convencer os brasileiros de que 
Getúlio era o “pai dos pobres”. 

 
Estão corretas as afirmações: 
a) I, II e III. 
b) I, II e IV. 
c) I, III e V. 
d) II, III e V. 
e) III, IV e V. 

 
197 - (UEPB/2006)     

Os anos 30 do século XX foram marcados por disputas 
ideológicas, por propostas revolucionárias e pela 
emergência de regimes centralizadores e autoritários. 
No Brasil, a polarização ideológica intensificou-se em 
1935, opondo: 
a) a social-democracia, representada pelo Partido 

Democrático, de São Paulo, às tendências políticas 
autoritárias do movimento tenentista. 

b) os anarco-sindicalistas, líderes do movimento 
operário em toda primeira república, ao Partido 

Comunista do Brasil, de tendência revolucionária 
bolchevista. 

c) os católicos ultramontanos do Centro Dom Vital, 
situado no Rio de Janeiro, aos partidários do 
fascismo italiano e, sobretudo, do nazismo 
hitlerista. 

d) a Ação Integralista Brasileira, partido simpatizante 
do fascismo, à Aliança Nacional Libertadora, que 
lutava pela instalação de um governo popular 
revolucionário. 

e) os constitucionalistas paulistas, que haviam 
combatido na Revolução de 32, ao Estado Novo, 
dominado pelo presidente Getúlio Vargas. 

 
198 - (UFC CE/2006)     

Em  07 de maio de 1933, o  jornal O Legionário, porta-
voz da Legião Cearense do Trabalho, defendia  a 
instauração  de  “uma  nova  ordem  social,  repelindo  a  
oligarquia  burguesa  e  a  oligarquia  proletária, 
repudiando o liberalismo grotesco e o socialismo 
anárquico”.  

(Citado por Raimundo Barroso Cordeiro Júnior. “A 
Legião Cearense do Trabalho” in Simone de  

Souza (org.) Uma nova história do Ceará. Fortaleza: 
Edições Demócrito Rocha, 2000, p. 329).  

 
A partir desse  trecho e de seus conhecimentos, assinale 
a alternativa correta sobre a Legião Cearense do 
Trabalho e suas idéias políticas.  
a)  Abraçou  plenamente  os  princípios  do  

liberalismo,  propondo  uma  sociedade  com  a  
mínima intervenção do Estado.  

b)  Surgiu  no  contexto  da  implantação  do  Estado  
Novo  e  foi  uma  cópia  fiel  da  Ação  Integralista 
Brasileira, fundada por Plínio Salgado.  

c)  Tinha  lideranças  provenientes  dos  círculos  
operários  e  de  outras  organizações  católicas  e  
estava ligada ao projeto de recristianização da 
sociedade moderna.  

d)  Baseando-se em  temas como a  família e a  
tradição, ela  trouxe para as suas  fileiras a elite e a 
classe média, mas não conseguiu atingir seu alvo 
principal, os trabalhadores.  

e)  Reuniu  os  vários  setores  profissionais  
organizados  do Ceará,  encontrando  por  isso  a  
simpatia  tanto do trabalhismo varguista quanto de 
grupos ligados ao Partido Comunista.  

 
199 - (UFG GO/2006)     

A cidadania expressa-se no usufruto de direitos civis, 
políticos e sociais. Vargas, no Estado Novo (1937 a 
1945), atendeu às demandas sociais com a legislação 
trabalhista. Porém, ao iniciar seu governo, restringiu o 
exercício da cidadania no que concerne aos direitos 
políticos, ao: 
a) submeter a administração dos Estados ao controle 

dos órgãos federais. 
b) centralizar o poder, governando com base em 

medidas provisórias e decretos-leis. 
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c) fechar o Congresso, extinguindo os partidos 
políticos e outorgando uma nova Constituição. 

d) fortalecer a liderança pessoal do presidente junto 
aos trabalhadores por meio de garantia de direitos 
sociais. 

e) nomear militares para postos no governo dos 
estados nordestinos, limitando o poder dos antigos 
oligarcas. 

 
200 - (UFRN/2006)     

No final do período do Estado Novo, o Queremismo 
eclodiu em São Paulo. Sobre esse movimento, o 
historiador Jorge Ferreira afirma: 
[o Queremismo] surgiu no cenário político da transição 
democrática como um movimento de protesto dos 
trabalhadores, receosos de perderem a cidadania social 
conquistada na década anterior. Inicialmente, eles 
projetaram na pessoa de Getúlio Vargas a única garantia 
de preservar as leis sociais e trabalhistas. 
FERREIRA, Jorge. A democracia de 1945 e o movimento 

queremista. In: FERREIRA, Jorge;  DELGADO,  
Lucilia de A. N. (Org.). O tempo da experiência 

democrática:  da democratização de 1945  
ao golpe civil-militar de 1964. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003. p. 43. 
 
Considerando-se o fragmento textual acima, pode-se 
afirmar que, com o Queremismo, 
a) a classe operária passou a apoiar Vargas em sua 

campanha para retornar à presidência da 
República, por meio de eleições diretas. 

b) a classe trabalhadora foi manipulada politicamente 
por Vargas, o qual, desse modo, conseguiu se 
manter no poder. 

c) os comunistas consolidaram-se como força política 
junto ao operariado urbano, propondo lutas 
coletivas em favor dessa classe social. 

d) os trabalhadores urbanos mobilizaram-se como 
classe social com consciência de uma identidade 
coletiva. 

 
201 - (UFRN/2006)     

No Brasil, até os anos 30 do século XX, a malandragem 
constituiu o tema predileto de compositores urbanos. 
O samba Cabide de Molambo, composto por João da 
Baiana, gravado em 1932, alcançou grande sucesso. 
Seus versos dizem:   
 
Meu Deus, eu ando com o sapato furado 
Tenho a mania de andar engravatado 
A minha cama é um pedaço de esteira 
E é uma lata velha que me serve de cadeira 
Minha camisa foi encontrada na praia 
A gravata foi achada na ilha da Sapucaia 
Meu terno branco parece casca de alho 
Foi a deixa de um cadáver do acidente do trabalho 
[...] Quando eu saio a passeio as damas ficam falando 
– Trabalhei tanto na vida pra malandro estar gozando. 

NADAI, Elza; NEVES, Joana. História do Brasil. São 
Paulo: Saraiva, 1997. p. 338. 

 
Nesses versos, o malandro defende um determinado 
modo de vida, expressando um ponto de vista que se 
generalizou na sociedade carioca. Nesse período, essa 
tendência da música popular 
a) aliou-se à ação do Estado, que estava interessado 

na organização do mercado de trabalho, criando, 
para isso, a legislação trabalhista e interferindo nos 
órgãos sindicais. 

b) tornou-se um canal de difusão de uma estratégia 
político-ideológica centrada na promoção do valor 
do trabalho como solução para os problemas do 
País e para inserção na cidadania. 

c) criticou, de maneira cômica, a vida urbana e 
encontrou ressonância entre os trabalhadores 
pobres, pois traduziu para essa população o 
descrédito na ascensão social através do trabalho 
regular. 

d) difundiu uma ideologia do trabalho, procurando 
incutir, nos trabalhadores, um padrão de 
comportamento pautado pelo produtivismo e pela 
dignidade do trabalho como fator de elevação 
moral e humana. 

 
202 - (UFSC/2006)     

Joel Silveira, correspondente dos Diários Associados, 
assim se refere ao cotidiano dos pracinhas brasileiros na 
Itália: “Sofremos bastante lá nos Apeninos. Medo, frio–
muito frio–, desconforto e aquele constante odor de 
sangue velho e óleo diesel, que é o cheiro da guerra”.  

(SILVEIRA, Joel. O Inverno da Guerra. Apud AUGUSTO, 
Sérgio. No front, só com máquina de escrever.  

O Estado de São Paulo. São Paulo: 14 maio 2005, 
Caderno 2, página D7.) 

 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) a respeito da 
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 
01. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, ao 

lado das potências Aliadas, em guerra contra o Eixo. 
02. O governo brasileiro entrou na luta antifascista em 

meados de 1939, quando a Alemanha invadiu a 
Polônia. 

04. A decisão do governo Vargas de declarar guerra ao 
Eixo foi influenciada por uma grande pressão 
popular, devido ao afundamento de navios 
brasileiros. 

08. No Brasil, Getúlio Vargas, fortalecido com o sucesso 
da FEB na Itália, dissolveu o Congresso e instaurou 
o Estado Novo. 

16. Apesar das dificuldades que encontrou, a FEB teve 
uma importante participação na luta pela conquista 
dos Apeninos. A tomada de Monte Castelo foi uma 
de suas grandes vitórias. 

 
203 - (UNAERP SP/2006)     

Dentre as opções abaixo, assinale a que não constitui 
uma inovação trazida pela Constituição de 1934: 
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a) O voto secreto. 
b) O voto feminino. 
c) O salário mínimo. 
d) A criação da Justiça do Trabalho. 
e) A eleição direta para Presidente da República. 

 
204 - (UNAERP SP/2006)     

O período histórico iniciado com a Revolução de 1930 e 
que se estendeu até 1945 pode ser denominado Era 
Vargas ou Período Getulista. Foi marcado por medidas 
de proteção social, dentre elas: 
a) a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio e Ministério da Educação e Saúde. 
b) a inclusão da educação no Plano de Metas, 

Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste. 

c) as Reformas Institucionais de Base, criação do 
Estatuto do Trabalhador. 

d) a Lei Orgânica da Previdência Social, Programa de 
Alfabetização de Adultos. 

e) o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Banco 
Nacional de Habitação. 

 
205 - (UNIFESP SP/2006)    

Benedito Valadares, em suas Memórias (Tempos Idos e 
Vividos, 1966), assim descreve os fundadores de um dos 
partidos políticos que surge no fim do Estado Novo: 
… os que não aceitaram a Revolução de 30; os que a 
fizeram e se sentiram traídos...; os que a fizeram e se 
desentenderam com o presidente...; os que assinaram o 
“Manifesto dos Mineiros”; todos aqueles que por 
questões políticas e/ou pessoais não aceitavam a 
organização ditatorial montada sob a Constituição de 
37. 
 
O partido em questão chama-se: 
a) Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 
b) Partido Comunista Brasileiro (PCB). 
c) Partido Social Democrático (PSD). 
d) União Democrática Nacional (UDN). 
e) Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

 
206 - (UERJ/2005)     

 
 

O objetivo do governo Lula com a reforma trabalhista 
(...) é (...) adequar a CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), criada por Getúlio Vargas em 1943, à nova 

realidade do país.  Esta será a posição do secretário de 
Relações do Trabalho, Osvaldo Bargas, na coordenação 
do Fórum Nacional do Trabalho (FNT). (...) 
– A reforma trabalhista não é para ampliar direitos. Isso 
se conquista na luta. Foi assim que aprendi – disse 
Bargas, ex-sindicalista que se iniciou nas greves do ABC. 

( Jornal do Brasil, 22/08/2004) 
 

A legislação trabalhista e sindical brasileira, cuja base foi 
criada durante o primeiro período em que Getúlio 
Vargas governou o país (1930-1945), foi fruto, dentre 
outros, da luta organizada dos trabalhadores brasileiros. 
O Brasil tem hoje como presidente da república um ex-
operário que começou a se destacar no cenário 
brasileiro como líder sindical em meados da década de 
1970. 
Cite: 
a) uma característica da legislação trabalhista-sindical 

aprovada durante o primeiro governo Vargas e uma 
mudança da legislação em vigor nessa área que 
esteja sendo proposta pelo governo Lula; 

b) duas características que diferenciem o movimento 
sindical na primeira metade da década de 1940 
daquele verificado nos anos de 1970. 

 
207 - (UERJ/2006)     

 
 

As mudanças no modelo econômico brasileiro, 
ocorridas a partir do final da década de 1920, não 
provocaram o abandono da política agroexportadora, 
conforme indicam as tabelas acima. Contudo, as 
transformações do cenário político-econômico 
produziram um novo projeto de nação implementado 
pelo Estado, que vigorou de 1930 a 1945. 
Considerando esses dados, cite: 
a) duas ações do Estado brasileiro, no período de 

1930-1945, que comprovem a permanência d e 
uma política de defesa do setor agroexportador; 

b) duas características do projeto de nação 
implementado pelo Estado nesse período. 

 
208 - (UFPEL RS/2006)     

*Marechal Joseph Stalin 
“* JOSEPH STALIN, Marechal da União Soviética, 
portador da Ordem de Lênin, Comissário da Defesa do 
Povo, Presidente do Conselho Supremo e Comandante 
em Chefe do Exército e da Marinha, é, talvez, o homem 
que enfeixa a maior soma de responsabilidade em todo 
o mundo. É o homem de quem a Rússia precisava no 
momento mais trágico e mais glorioso de sua história. 
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É um dos “leaders” das Nações Unidas [...]. Da 
inteligência e coragem desses líderes depende a 
completa vitória das forças aliadas contra os opressores 
da civilização e da paz do mundo.” 

O CRUZEIRO, 5 de fevereiro de 1944. 
 

Com base no documento acima, percebese 
a) que a expressão “contra os opressores da 

civilização e da paz” comprova que Getúlio Vargas 
e Stalin pautaram-se pelos princípios democráticos, 
mesmo antes da Batalha de Stalingrado. 

b) como o governo de Getúlio Vargas, durante a 
Segunda Guerra Mundial, identificou-se com o 
comunismo e a democracia soviética, objetando 
qualquer aproximação com o nazismo. 

c) que, durante o “Estado Novo”, período ditatorial de 
Vargas, o Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP) liberou uma exaltação ao ditador Stalin 
enquanto perseguia os comunistas no Brasil. 

d) por que o Partido Comunista Brasileiro, liderado 
por Luís Carlos Prestes, recebeu apoio soviético e 
de Getúlio Vargas, na luta antifascista na Guerra 
Civil Espanhola. 

e) por que a Ação Integralista Brasileira e a Aliança 
Nacional Libertadora apoiaram Vargas em suas 
relações internacionais, durante a Grande Guerra – 
caracterizada pelo embate entre nações 
unicamente democráticas e nações ditatoriais. 

 
209 - (UNIMONTES MG/2006)     

“Art. 70  São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos, 
que se alistarem na forma da lei 

§ 1º  Não podem alistarse eleitores para as 
eleições federais, ou para as dos Estados: 

1º  Os mendigos; 

2º  Os analfabetos; 

3º  Os praças de pré, excetuados os 
alunos das escolas militares de ensino superior; 

4º  Os religiosos de ordens monásticas, 
companhias, congregações ou 
comunidades de qualquer denominação, 
sujeitas a voto de obediência, regra ou 
estatuto que importe a renúncia da 
liberdade individual. 

§ 2º  São inelegíveis os cidadãos não alistáveis.” 

(artigo 70 da Constituição da República dos estados Unidos 
do Brasil. In: DANTAS, José. História do Brasil: das  

origens aos dias atuais. São Paulo: Moderna, 1989. p. 180) 
 

Ao analisar o dispositivo constitucional que estabelece 
quais eram os cidadãos que não poderiam ser eleitores 

nos pleitos estaduais e federais, percebese que o 
mesmo não faz referência ao impedimento do voto 
feminino.  O que explica, então, que as mulheres 
tenham sido impedidas de votar até 1934? 

 
210 - (UERJ/2006)     

O populismo brasileiro surge sob o comando de Vargas 
e os políticos a ele associados. Desde 1930, pouco a 
pouco, vai-se estruturando esse novo movimento 
político. Ao lado das medidas concretas, desenvolveu-se 
a ideologia e a linguagem do populismo. 

(IANNI, Otávio. In: MOTA, Myriam Becho e BRAICK, Patrícia 
Ramos. História: das cavernas ao Terceiro  

Milênio. São Paulo: Moderna, 1997.) 
 

Duas ações representativas do populismo varguista 
estão apontadas em: 
a) implantação de organizações econômicas e 

redistribuição de terras aos camponeses 
b) estatização das indústrias de bens de capital e 

limitação dos investimentos estrangeiros 
c) modernização das estruturas econômicas e 

concessão de direitos aos trabalhadores urbanos 
d) adoção de discurso antiimperialista e estímulo ao 

alistamento contra a ingerência norte-americana 
 
211 - (EFOA MG/2006)     

Durante o chamado “Estado Novo” (1937-1945), Getúlio 
Vargas governou o país suprimindo as liberdades 
democráticas e promovendo novas formas de política 
sindical e trabalhista. Ao final do Estado Novo, assistese 
à emergência de um movimento denominado 
“queremismo”. Sobre o “queremismo”, assinale a 
afirmativa CORRETA: 
a) Expressava os movimentos de oposição a Vargas, e 

seu documento central foi o “Manifesto dos 
Mineiros”, exigindo uma constituição democrática. 

b) Constituiu um movimento de apoio à continuidade 
de Vargas no poder, apoiado por setores do regime 
e pelos comunistas. 

c) Foi um movimento milenarista camponês, que 
acreditava no retorno iminente do messias, 
ocorrido no início da década de 1940 em Goiás. 

d) Foi um movimento fascista, que desejava o 
alinhamento do Brasil com as potências do Eixo 
durante a Segunda Guerra Mundial. 

e) Representava as insatisfações das classes populares 
urbanas em relação à carestia dos alimentos e do 
transporte, e aspirava por maior liberdade sindical. 

 
212 - (FURG RS/2006)     
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A Constituição da República dos Estados Unidos do 
Brasil, promulgada em 1934, teve vida efêmera, tendo 
em vista 
a) a Revolução Constitucionalista promovida pelos 

paulistas. 
b) a Intentona Integralista que visava derrubar o 

Presidente da República. 
c) o Movimento Aliancista de 1934 que pretendia a 

unificação partidária, buscando a 
reconstitucionalização nacional. 

d) o Golpe de Estado perpetrado em 1937. 
e) a Revolução de 1936, que pretendia implantar 

reformas de cunho socialdemocrático no Brasil. 
 
213 - (FURG RS/2006)     

O político gaúcho Getúlio Vargas foi um dos governantes 
brasileiros que mais tempo permaneceu no poder. 
Podemos afirmar que as várias ascensões de Vargas à 
Presidência deram- se através 

 
I. da campanha oposicionista da Aliança Liberal que 

nas eleições derrotou o candidato governista Julio 
Prestes. 

II. da Revolução de 1930 que derrubou a República 
Velha, formando- se o novo Governo 
Constitucional. 

III. da eleição direta, promovida em 1934, após a 
promulgação da Constituição. 

IV. da vitória nas eleições de 1938, advindo daí o 
governo que ficou conhecido como Estado Novo. 

V. da eleição indireta promovida a partir da 
Assembléia Nacional Constituinte de 1946. 

 
Podemos afirmar que 
a) I, II e III estão corretos. 
b) II, III e IV estão corretos. 
c) I, IV e V estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 

 
214 - (Mackenzie SP/2006)     

Considere os itens abaixo. 
 

I. A aprovação da Lei de Sindicalização, com a qual 
começou a organizar-se o sindicalismo oficial. 

II. A criação do imposto sindical, contribuição anual do 
trabalhador destinada, em parte, ao financiamento 
dos sindicatos. 

III. O reconhecimento oficial da legalidade do PCB 
como partido representante do conjunto da classe 
trabalhadora. 

IV. A instituição da Justiça do Trabalho, a quem caberia 
decidir sobre questões trabalhistas. 

V. A assinatura da Lei do Salário Mínimo, concebido, 
este, como um valor básico necessário à 
manutenção da vida do trabalhador. 

 

Fazem parte da política trabalhista de Getúlio Vargas, 
posta em prática nos anos que se seguiram ao 
movimento político de 1930: 
a) I, II, III, IV, apenas. 
b) II, III, IV, V, apenas. 
c) I, II, IV, V, apenas. 
d) I, III, IV, V, apenas. 
e) I, II, III, IV, V. 

 
215 - (UEPB/2006)     

Na Revolução Constitucionalista de 1932, as elites e a 
classe média de São Paulo se insurgiram contra o 
governo de Getúlio Vargas. Desenvolveu-se uma guerra 
civil por quase todo o estado e uma maciça campanha 
que objetivava atrair a simpatia do povo para o 
movimento. Diante disso, assinale a única alternativa 
INCORRETA: 

 

 
 

a) Abaladas pela crise do café e inconformadas com o 
intervencionismo do governo federal, as elites 
paulistas iniciaram seus protestos defendendo a 
imediata convocação de eleições para a formação 
da Assembléia Constituinte, e só na seqüência foi 
que decidiram pegar em armas. 

b) Enquanto os trabalhadores apoiavam a nova 
política trabalhista de Getúlio Vargas, os grupos 
dominantes protestavam contra a perda de 
autonomia do estado. O principal porta-voz dessa 
insatisfação era o velho Partido Republicano 
Paulista (PRP). 

c) A conseqüência imediata do movimento foi à 
realização, em 1933, de eleições gerais para a 
Constituinte, e da promulgação desta em julho de 
1934; além do fim do governo provisório, 
estabelecido em 1930, com Vargas sendo eleito 
Presidente da República pelos deputados. 

d) Os constitucionalistas paulistas tiveram êxito total 
em seu intento, pois, além de conseguirem que 
outros Estados aderissem ao movimento, 
conseguiram forçar o governo federal a restituir 
toda a autonomia política e econômica retirada 
pela Revolução de 1930. 

e) O Partido Democrático, afastando-se de Vargas, 
uniu-se ao Partido Republicano e, juntos, formaram 
a Frente Única Paulista, que defendia a união 
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sagrada dos paulistas pela reconstitucionalização 
do país. 

 
216 - (UFCG PB/2006)    

A charge e a letra da música abaixo registram o 
significado que tinha o ócio nos anos 30 para alguns 
grupos da sociedade brasileira. 

 

 
RESENDE, Antonio Paulo & DIDIER, Maria Thereza. Rumos 

da História: História Geral 
e do Brasil. São Paulo: Atual. 2001, p. 600. 

 
Meu pai trabalhou muito 

Que já nasci cansado 
Ai patrão, 

Sou um homem liquidado. 
No meu barraco chove 
Meu terno está furado 

Aí patrão, 
 

Para combater essa idéia, Getúlio Vargas ressignificou 
os valores sobre o trabalho e adotou uma política que 

 
I. baseava-se na ordenação das relações do capital-

trabalho. 
II. enquadrava os trabalhadores urbanos no 

sindicalismo oficial. 
III. criava uma legislação para proteger os 

trabalhadores do campo. 
IV. estimulava a mão-de-obra imigrante na produção 

industrial. 
V. Incentivava o trabalhismo para superar o 

liberalismo clássico. 
 

A seqüência CORRETA é: 
a) I e III 
b) I, II e III 
c) III, IV e V 
d) I, II e V 
e) II, III e V 

 
217 - (UFPI/2006)     

“No dia 10 de novembro de 1937, tropas militares 
cercaram o Congresso e impediram a entrada dos 
congressistas. À noite, Getúlio Vargas anunciou uma 
nova fase política e a entrada em vigor de uma Carta 
Constitucional. Era o início do Estado Novo”.  

FAUSTO, Boris. História do Brasil.São Paulo: EDUSP, 
1995. p.364. 

 
Sobre o período conhecido como Estado Novo, referido 
no texto acima, podemos afirmar o seguinte: 
a) Que se caracterizou por uma política centralizadora 

que gradualmente assumiu um sentido mais 
explicitamente nacionalista e industrializante. 

b) Que foi caracterizado pelo domínio das Oligarquias 
Paulistas, Pernambucanas e Mineiras. 

c) Que teve no Partido Comunista do Brasil o principal 
aliado e defensor do Governo Varguista no 
Congresso. 

d) Que contou, desde o início, com o apoio 
incondicional da Aliança Nacional Libertadora. 

e) Todas as alternativas anteriores são verdadeiras. 
 
218 - (UFPI/2006)     

Getúlio Vargas subiu ao poder em Outubro de 1930, 
permanecendo nele por quinze anos. Como Presidente 
do Brasil, Vargas adotou importantes medidas, tais 
como: 
a) A adoção de uma Carta Constitucional, em 1937, a 

qual dava ampla liberdade ao exercício dos direitos 
políticos no País. 

b) A adoção de leis trabalhistas que garantiam alguns 
direitos aos trabalhadores, tais como o salário 
mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 
o direito a férias. 

c) A legalização do PCB a qual foi seguida pelo apoio à 
candidatura de Luís Carlos Prestes ao Senado da 
República, em 1942. 

d) A criação do DIP ( Departamento de Imprensa e 
Propaganda), o qual objetivava incentivar a 
produção artístico-cultural no Brasil. 

e) A adoção de uma política de incentivo à produção 
agrícola, particularmente de café, açúcar e gêneros 
alimentícios, os quais atenderiam ao mercado 
interno. 

 
219 - (UFMS/2006)     

Durante a Era Vargas, principalmente a partir de 1937, 
o Governo federal promoveu um movimento com o 
objetivo de colonizar parte das terras do antigo estado 
de Mato Grosso. Esse movimento ficou conhecido como 
a Marcha para o Oeste. A respeito desse assunto, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01. A Marcha para o Oeste era parte de uma geopolítica 

do governo Vargas para ampliar as fronteiras do 
Brasil na região platina, em especial sobre parte do 
atual território paraguaio. 

02. O objetivo do movimento era fazer com que as 
fronteiras econômicas e políticas do Brasil se 
correspondessem. Para isso, era necessário que o 
território nacional formasse um bloco homogêneo. 

04. O governo Vargas entendia que a Marcha para o 
Oeste era essencial para povoar os espaços “vazios” 
e promover sua política de integração política. 
Muitos desses espaços “vazios” eram territórios 
tradicionais de grupos indígenas. 
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08. Para a estratégia de ocupar os “espaços” vazios 
existentes na Região Centro-Oeste, o Governo 
federal criou a Expedição Roncador-Xingu que, anos 
mais tarde, passou a fazer parte da Fundação Brasil 
Central. 

16. a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, criada 
pelo Governo Vargas, serviu para atrair imigrantes 
japoneses para o antigo sul de Mato Grosso, os 
quais se dedicaram à cafeicultura. Esse projeto de 
colonização oficial foi a primeira experiência de 
reforma agrária na história do Brasil e serviu de 
propaganda durante o movimento Marcha para o 
Oeste. 

 
220 - (UFMS/2006)     

Regime ditatorial de feições corporativas, instaurado 
por Getúlio Vargas em 1937, o Estado Novo teve seu fim 
em outubro de 1945, devido 
a) ao fim do mandato presidencial de Getúlio Vargas. 
b) à renúncia de Getúlio Vargas ao mandato 

presidencial. 
c) à morte natural de Getúlio Vargas. 
d) ao suicídio de Getúlio Vargas. 
e) à deposição de Getúlio Vargas por golpe militar. 

 
221 - (UFTM MG/2006)     

Observe a charge: 
 

 
 

O condutor ao fiscal: 
– Não marque o pequenino no estribo. Todo mundo 
sabe que ele nunca foi “passageiro”. 

(Théo, O Globo, 14.06.1945. In Isabel Lustosa, Histórias de 
presidentes) 

 
A longa permanência desse presidente no poder (1930-
1945) pode ser justificada 
a) pelo controle sobre o processo eleitoral, devido ao 

fato de o voto não ser secreto. 
b) pelo grande apoio das massas rurais e urbanas, que 

o elegeram para o cargo três vezes. 
c) pela manipulação das aspirações populares, graças 

à formação de sindicatos livres. 
d) pelo progresso econômico, baseado em uma 

política muito aberta ao capital estrangeiro. 
e) pelo contexto histórico, que favoreceu a 

centralização política e a implantação de uma 
ditadura. 

 

222 - (UFPR/2006)     
O sentido do termo nacionalismo remonta à conjuntura 
das revoluções burguesas e de formação da sociedade e 
do estado contemporâneos. Com a emergência das 
contradições sociais do capitalismo contemporâneo 
(sociedade de massas, contradições de classes, etc.), 
surge uma nova estratégia para garantir uma nova 
coesão social, a partir da qual a idéia de nação 
desempenha um papel de grande importância no que se 
refere à propaganda favorável aos governos. No Brasil, 
principalmente na chamada Era Vargas, o nacionalismo 
se firmou como propaganda oficial. Em texto de até 10 
linhas, discuta os principais efeitos dessa propaganda no 
campo da cultura e da política nas décadas de 1930 e 
1940 do século XX. 

 
223 - (UFRRJ/2006)     

“(...) A nossa luta armada deve ser, antes de tudo, uma 
luta de massas e sempre uma resposta a ataques da 
polícia e dos integralistas. Tais lutas, no campo, poderão 
transformar-se em guerrilhas, em lutas permanentes de 
determinados grupos contra o feudalismo e a reação 
policial. Através das lutas parciais a ANL ganhará o seu 
verdadeiro caráter de massas e vencerá a ilegalidade 
porque manifestará nas ruas a sua força. (...)”.  

(Carta de Luis Carlos Prestes a Roberto Sisson – setembro 
de 1935, em Ivan 

Alves Filho, Brasil, 500 anos em Documentos, 2ª ed., 
Mauad, RJ, 1999, p.443). 

 
O líder revolucionário procura, no texto citado, 
explicitar o caráter da luta a ser levada no Brasil pelos 
que reivindicavam a Aliança Nacional Libertadora (ANL), 
então tornada ilegal pelo governo Vargas. 
a) Compare as palavras de Prestes com as ações 

desenvolvidas, em novembro daquele ano, pelo 
movimento eclodido em que ele aparecia com 
papel dirigente. 

b) Aponte duas características da ANL que a 
colocaram em contradição com o governo Vargas. 

 
224 - (UNESP SP/2006)     

 
(Álbum do DIP. Apud Sonia de Deus Rodrigues Bercito, 

Nos tempos de Getúlio.) 
 

O grosso das manifestações de fidelidade ao Estado 
Novo repousava (...) nos estivadores e nos operários das 
fábricas de tecidos de Bangu. Os estivadores porque (...) 
estavam sujeitos a um rígido controle policial e 
ministerial. As carteiras profissionais eram apreendidas 
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até a terminação da parada e só podiam trabalhar no dia 
seguinte se tivessem passado pelo visto de 
comparecimento. Quanto aos operários de Bangu, 
todos conheciam o íntimo grau de relações entre seus 
patrões e o Estado Novo. Havia livro de ponto e punição 
aos faltosos. Um verdadeiro comboio de caminhões se 
encarregava de trazê-los e levá-los depois da 
“[manifestação] trabalhista espontânea” (...) 

(Afonso Henriques, Ascensão e queda de Getúlio Vargas. 
Apud Nosso Século (1930-1945). Adaptado.) 

 
Acerca da imagem e do texto, é possível perceber, 
respectivamente, durante o Estado Novo: 
a) o isolamento do ditador das massas populares; a 

determinação política dos trabalhadores mais 
politizados em apoiar o regime autoritário. 

b) que a propaganda oficial exaltava valores da 
liberdade; que apenas os trabalhadores com 
carteira profissional participavam das 
manifestações públicas. 

c) que havia importante respeito às diversidades 
regionais; que as manifestações de apoio ao Estado 
Novo só contavam com o apoio de trabalhadores 
com baixa qualificação. 

d) a defesa da formação militarizada da juventude; 
que apenas os sindicatos presentes nos atos 
políticos do Estado Novo podiam ter representação 
nas casas legislativas. 

e) o reforço da imagem paternal do presidente 
Vargas; que  parcela das manifestações com a 
presença popular não representava a ação 
espontânea dos trabalhadores. 

 
225 - (UNESP SP/2006)     

Era a manhã ensolarada do dia 1º de maio de 1980, e as 
pessoas que haviam chegado ao centro de São Bernardo 
para a comemoração da data se depararam com a 
cidade ocupada por 8 mil policiais armados, com ordem 
de impedir qualquer concentração. (...) Pela manhã, 
enquanto um helicóptero sobrevoava os locais previstos 
para as manifestações, carros de assalto e brucutus 
exibiam a disposição repressiva das forças da ordem. É 
que aquele Dia do Trabalhador ocorria quando uma 
greve dos metalúrgicos da região alcançava já um mês 
de duração e levava o chefe do Serviço Nacional de 
Informação a prometer que “dobraria” a “república de 
São Bernardo”.  O que poderia ter permanecido um 
dissídio salarial tornara-se um enfrentamento político 
que polarizava a sociedade. 

(Eder Sader, Quando novos personagens entram em cena.) 
 

Sobre o sindicalismo desenvolvido no ABC paulista, na 
época tratada no texto, é correto afirmar que 
a) mostrou-se herdeiro direto do sindicalismo 

organizado desde os anos 1930, pois defendia a 
conciliação entre capital e trabalho. 

b) ficou conhecido como o “sindicalismo de 
resultados”, por se comportar de forma pragmática 
na defesa dos interesses dos trabalhadores. 

c) nasceu com o apoio dos governos militares, pois a 
esses interessava que a CLT fosse extinta ou 
fortemente reformada.  

d) fez o movimento operário voltar à cena política, 
além de contribuir para a luta contra o regime 
autoritário. 

e) defendeu a estrutura sindical do Ministério do 
Trabalho, e as suas principais lideranças eram 
conhecidas como “pelegos”. 

 
226 - (UNIFOR CE/2006)     

Uma organização de cunho fascista, com o lema “Deus, 
Pátria e Família” surgiu no Brasil, no decênio de 30, 
época de crise da democracia liberal, denominada 
a) PUA (Pacto de Unidade e Ação). 
b) ANL (Aliança Nacional Libertadora). 
c) AL (Aliança Liberal). 
d) AIB (Ação Integralista Brasileira). 
e) IC (Internacional Comunista). 

 
227 - (FGV/2007)     

Em muitos aspectos, a Era Vargas (1930-1945) 
implementou mudanças no país em relação à Primeira 
República (1889-1930), pois 
a) promoveu as bases da industrialização, ao 

empreender uma política econômica 
intervencionista e protecionista, além de orientar 
sua política externa na busca de recursos para 
implantar empresas nacionais. 

b) passou a tratar a questão social como caso de 
polícia, reprimindo as organizações da classe 
operária com o fechamento de jornais, associações 
e sindicatos, embora permitisse sua representação 
no Congresso. 

c) estabeleceu um Estado federativo, conferindo aos 
estados bastante autonomia ao permitir que 
contraíssem empréstimos no exterior e 
estabelecessem impostos, sem necessidade de 
consulta ao governo federal. 

d) desenvolveu uma nova política de valorização do 
café, por meio da compra e estocagem dos 
excedentes pelos governos estaduais e por 
constantes desvalorizações cambiais para favorecer 
os exportadores. 

e) autorizou a pluralidade sindical, porém os 
sindicatos ficaram atrelados ao Ministério do 
Trabalho, graças ao imposto de seus associados, e 
reuniam patrões e empregados, à semelhança do 
corporativismo fascista. 

 
228 - (FGV/2007)     

A organização do trabalho, no sentido que se deve dar, 
num momento conturbado e de profundas 
transformações como o atual, não pode realizar-se, com 
proveito para as classes patronais e benefícios para os 
operários, senão mediante inteligente, ponderada e 
sistemática coordenação para conciliar e garantir os 
seus mútuos interesses. (...) No Brasil, onde as classes 
trabalhadoras não possuem a poderosa estrutura 
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associativa nem a combatividade do proletariado dos 
países industriais e onde a desinteligência entre o 
capital e o trabalho não apresentam, felizmente, 
aspecto de beligerância, a falta, até bem pouco, de 
organizações e métodos sindicalistas determinou a falsa 
impressão de serem os sindicatos órgãos de luta, 
quando realmente o são de defesa e colaboração dos 
fatores capital e trabalho com o poder público. 

(Getúlio Vargas. Mensagem presidencial, 15 de novembro 
de 1933.) 

 
(Comemoração do Dia do Trabalho no campo do Vasco da 

Gama, no Rio de Janeiro, em 1942) 
 

A partir dos documentos acima: 
a) identifique um acontecimento do cenário 

internacional da época relacionado ao “momento 
conturbado e de profundas transformações”, 
mencionado no texto; 

b) explique um princípio que orientou a política do 
presidente Getúlio Vargas em relação à organização 
sindical dos trabalhadores. 

 
229 - (Mackenzie SP/2007)     

A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, pelo decreto de 26 de novembro de 1930, 
indicava a intenção de Getúlio Vargas, já no início do 
Governo Provisório, de 
a) combater o trabalho escravo nas zonas rurais, onde 

a inexistência de uma legislação trabalhista eficaz 
permitia constantes abusos de fazendeiros, em 
particular na exploração da mão-de-obra feminina 
e infantil. 

b) manter, sem alterações significativas, a política dos 
governos anteriores em relação ao operariado, ou 
seja, a de mera repressão policial e de proibição da 
organização sindical. 

c) criar uma política que regulamentasse tanto as 
atividades operárias quanto as patronais, e que, por 
conseguinte, permitisse reunir no Estado meios de 
controle sobre ambas as classes sociais. 

d) implantar um modelo de política trabalhista como 
o da União Soviética, cuja organização de 
trabalhadores se fazia inteiramente sob a égide do 
Estado. 

e) reduzir ao mínimo a intervenção do Estado nas 
relações litigiosas entre empresários e 
trabalhadores, cabendo ao Ministério apenas 

oficializar os acordos resultantes da livre 
negociação. 

 
230 - (Mackenzie SP/2007)     

Os agentes da polícia e do serviço de informações das 
forças armadas tinham em mira a prisão ou vigilância 
rigorosa de milhares de pessoas suspeitas como 
opositoras ao regime, na maioria esquerdistas. 
Publicações antigovernistas foram arrancadas das 
bancas de jornais e incineradas, o mesmo acontecendo 
com números antigos de muitos jornais comunistas na 
Biblioteca Nacional. Entre os que foram presos 
encontravam-se os notáveis escritores Graciliano 
Ramos e Monteiro Lobato. 

Robert M. Levine - Pai dos pobres? 
 

O trecho acima menciona medidas de cunho político-
repressivo adotadas pelo governo exercido por uma das 
mais polêmicas personagens políticas de nossa história. 
Esse mesmo governo, no plano econômico, se 
caracterizou, sobretudo, por: 
a) contrair sistematicamente vultosos empréstimos 

no exterior, como parte de um plano de longo prazo 
de valorização do café, o que atendia ao objetivo 
oficial de preservar o caráter agrário da economia. 

b) adotar uma política de substituição de importações 
pela produção nacional, concomitantemente ao 
estabelecimento de indústrias de base.  

c) implementar uma política de industrialização 
inspirada no modelo soviético, com a estatização 
absoluta das indústrias e do subsolo nacional. 

d) defender, como orientação fundamental, a 
abertura aos investimentos estrangeiros na 
indústria, sendo a indústria automobilística a que 
mais recebeu capitais externos. 

e) restringir ao máximo sua intervenção nos assuntos 
econômicos, considerando que a economia devia 
reger-se unicamente pelas leis de mercado. 

 
231 - (UFF RJ/2007)     

“Para fazer com que o povo seja presente no Estado, 
fez-se simplesmente isto, esta coisa simples, racional e 
prática: por um lado, ampliou-se o quadro da 
representação popular, instituindo-se novas formas de 
representação do povo, como sejam a representação 
sindical, a representação profissional e a representação 
dos interesses; por outro, abriu-se um largo crédito à 
técnica das autarquias administrativas, às instituições 
para-estatais e às organizações corporativas, através 
das quais o povo-massa e o povo-burguesia, o povo que 
trabalha e o povo que faz trabalhar podem partilhar, 
diretamente – sem necessidade de delegações ou 
mandatos - do governo e da administração dos negócios 
públicos (....). Esta intervenção das classes produtoras é 
um fenômeno característico da Revolução de 30, o seu 
aspecto mais original”.  
(OLIVEIRA VIANNA, Francisco José de. “A Política Social 

da Revolução de 30”. In: ______.  
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Direito do Trabalho e Democracia Social. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1948, pp. 92 – 93. 

Grifos no original). 
 

O fragmento acima, escrito por um dos mais expressivos 
ideólogos do Estado Novo, é bastante ilustrativo do 
discurso autoritário veiculado pelo regime ditatorial 
implantado em 1937, que teve como uma de suas 
características marcantes  
a) a Revolução de 1930. 
b) a intensa participação popular, autônoma e 

plurissindical. 
c) a criação exclusiva de sindicatos patronais. 
d) a inserção de todo o povo brasileiro dentro do 

Estado. 
e) a suspensão das mediações político-partidárias. 

 
232 - (UFG GO/2007)     

Ia devagar porque estava matutando. Com seus vinte 
anos fáceis, o 35 sabia, mais da leitura dos jornais que 
da experiência, que o proletariado era uma classe 
oprimida. Comunismo?... Sim talvez fosse isso. Mas o 35 
não sabia bem direito, ficava atordoado com as notícias, 
os jornais falavam tanta coisa, faziam tamanha mistura 
de Rússia, só sublime ou só horrenda, e o 35 infantil 
estava por demais machucado pela experiência pra não 
desconfiar, o 35 desconfiava. 

ANDRADE, Mário de. Primeiro de Maio. Contos novos. Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro: Itatiaia, 

1999, p. 35. [Adaptado]. 
 

O conto “Primeiro de Maio” reflete as dificuldades do 
movimento operário brasileiro, expressas nas 
desconfianças de 1935 relacionadas ao golpe 
comunista. Apresente dois argumentos dos comunistas 
sobre o quadro político brasileiro que justificaram o 
golpe. 

 
233 - (UFSC/2007)     

Leia com atenção o texto transcrito a seguir. 
“Não era brincadeira. Todo mundo andava assustado 
depois do que aconteceu com o pessoal do hotel. Era 
noitinha. O 32° Batalhão de Caçadores, que foi 
organizado em Valença, no Estado do Rio, no período da 
ditadura do Getúlio, tinha chegado a 11 de abril. 
Estávamos no ano de 1939. O terreno para a construção 
do imponente quartel, que se edificaria no bairro do 
Garcia, já fora escolhido. Getúlio tinha dado ordens 
severas para a grande campanha de nacionalização nos 
setores de maior concentração estrangeira. E Blumenau 
foi um dos pontos que primeiro sofreram as exigências 
do ditador. Tinham sido fechadas, imediatamente, as 
escolas particulares e abriram-se escolas públicas, por 
determinação municipal e estadual. A conhecida e 
excelente escola, que foi a célula renovadora dos 
métodos de ensino da escola nova no Brasil, a Neue-
Schule transformou-se em Ginásio Estadual Pedro II. 
Tudo  que era sociedade de cultura e de recreação 
mudou de nome, e os jornais também.”  

LAUS, Lausimar. O Guarda-Roupa Alemão. Florianópolis: 
Editora da UFSC, 2006, p. 88.  

 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) de acordo 
com a transcrição acima. 
01. O texto se refere às conseqüências da implantação 

da política de nacionalização em Blumenau, 
imposta por Getúlio Vargas. 

02. Desde sua fundação, a população dos núcleos de 
colonização alemã e italiana no Brasil  recusou-se 
sistematicamente a admitir escolas públicas, 
preferindo as escolas privadas que ensinavam em 
alemão e italiano. 

04. A “concentração estrangeira” à qual o texto faz 
referência era composta por uma população de 
descendentes de alemães frutos da primeira 
colônia alemã, iniciada em SC por Hermann 
Blumenau em 1829. 

08. Considerando que se tratava de uma população que 
revelava dificuldades em falar a língua portuguesa, 
o Estado Novo proporcionou uma nacionalização 
gradual, através da implantação de uma rede de 
escolas públicas. 

16. Em 1939, por ter uma considerável população de 
origem alemã, Blumenau foi alvo da política de 
nacionalização, enquanto as demais áreas de 
colonização alemã e italiana do sul do Brasil não 
sofreram qualquer intervenção na sua vida 
cotidiana. 

32. Como em 1939 a população de origem alemã no 
Brasil havia aderido maciçamente ao ideário do 
partido Nacional-Socialista Alemão (Nazismo), 
justificava-se a intervenção violenta do Estado 
Novo no cotidiano dessas populações. 

64. O texto evidencia uma ação concreta do Estado 
Novo, cuja marca foi o autoritarismo e centralismo 
político, com o fechamento do Congresso e a 
extinção dos partidos políticos. 

 
234 - (UNIFESP SP/2007)     

O Secretariado do CSN (Conselho de Segurança 
Nacional), em 11.05.1939, admite a indústria estatal 
como solução para o problema em decorrência da 
imperiosa força maior e em caráter transitório. 
Com base no texto, pode-se afirmar que 
a) o regime do Estado Novo decidiu-se pela 

construção da siderúrgica de Volta Redonda, por 
causa da pressão do Exército brasileiro, então sob 
controle de generais progressistas. 

b) Getúlio Vargas aproveitou-se das circunstâncias 
favoráveis da época, como a iminência da guerra 
entre as potências capitalistas, para implantar no 
país a indústria de base. 

c) o Exército acabou por concordar com a criação de 
uma indústria estatal de base, em troca de sua 
permanência no poder e da garantia dada por 
Getúlio Vargas de que o Brasil não entraria em 
guerra. 
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d) o país estava seguindo uma tendência dominante 
naquele momento, estimulada pelos Estados 
Unidos, visando criar infra-estrutura econômica 
para absorver seus produtos. 

e) o projeto visando criar a primeira companhia 
estatal brasileira, no ramo da siderurgia, resultava 
tanto da abundância do minério de ferro no país 
quanto da pressão da opinião pública nesse 
sentido. 

 
235 - (FURG RS/2007)    

A grande preocupação do Estado Novo foi a organização 
dos trabalhadores brasileiros em sindicatos, que eram 
caracterizados pela: 
a) participação ativa do proletariado no contexto 

político. 
b) rejeição do modelo fascista italiano. 
c) atitude reivindicatória junto ao patronato. 
d) oposição à ditadura de Getúlio Vargas. 
e) supervisão e controle governamental. 

 
236 - (PUC RS/2006)    

Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, foi um 

sambaexaltação composto num contexto 
caracterizado pela censura às letras de música que 
falassem da malandragem e pela utilização política do 
samba através do rádio – inclusive com a composição de 
marchinhas de carnaval – no sentido de forjar o 
consenso político ao redor de um projeto de 
modernização populista e autoritário, que caracterizou 
o governo de 
a) Juscelino Kubitschek 
b) Eurico Gaspar Dutra 
c) Castelo Branco 
d) Jânio Quadros 
e) Getúlio Vargas 

 
237 - (UEL PR/2007)    

O fascismo brasileiro, criado em 1932, foi um 
movimento social de extrema direita. Assinale a 
alternativa que indica a denominação que lhe foi dada 
no Brasil: 
a) Nazismo. 
b) Integralismo. 
c) Populismo. 
d) Autoritarismo. 
e) Totalitarismo. 

 
238 - (UEPB/2007)    

Sobre o período de nossa história conhecido como 
Estado Novo (1937/1945), analise as proposições 
abaixo: 

 
I. Surpreendentemente, Vargas adotou uma política 

econômica baseada na industrialização por 
substituição de importações e, mesmo sendo 
ferrenho anti-comunista, adotou o modelo da 
União Soviética de planificação total da economia. 

II. Dois poderosos instrumentos foram utilizados para 
consolidar a ditadura varguista: O Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP) e o Departamento 
Administrativo do Serviço Público (DASP). O 
primeiro cuidava da imagem do governo e 
censurava os órgãos de comunicação, e o segundo 
controlava a atuação dos órgãos públicos. 

III. Um dos principais instrumentos usados pelo Estado 
Novo para fortalecer-se foi a aproximação de 
Getúlio Vargas dos trabalhadores urbanos, através 
do atendimento às reivindicações em torno de uma 
legislação trabalhista que contemplasse direitos 
mais amplos. 

IV. A mais séria e ousada tentativa de pôr fim ao Estado 
Novo varguista partiu, paradoxalmente, de 
membros da Ação Integralista (fascista) Brasileira 
que tentaram, em 1938, assaltar o Palácio do 
Governo. 

 
Estão corretas as proposições: 
a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) I e III, apenas 
d) II e IV, apenas 
e) I e IV 

 
239 - (UESC BA/2006)    

O Brasil, na primeira metade do século XX, 
I. alcançou pleno desenvolvimento industrial, devido 

à política econômica implantada na República 
Velha. 

II. conviveu com movimentos sociais urbanos e rurais, 
dentre os quais se destacam o tenentismo e o 
cangaço, respectivamente. 

III. adotou uma política “paternalista”, que, no plano 
trabalhista, atuou como um instrumento de rígido 
controle sobre os sindicatos. 

IV. intensificou, através do Conselho Nacional do 
Petróleo, a pesquisa de jazidas de petróleo após as 
descobertas do minério no Recôncavo baiano.  

V. manteve-se distante da política européia, adepta 
da ideologia nazi-fascista durante o período entre-
guerras. 

 
Para responder a essa questão, identifique as 
afirmativas verdadeiras e, em seguida, marque o 
número correspondente à alternativa correta, de 
acordo com o seguinte código: 
01. I, II e IV. 
02. I, II e V. 
03. I, III e IV. 
04. II, III e IV. 
05. III, IV e V. 

 
240 - (UFAC/2007)    

Getúlio Vargas criou pelo decreto 5.452 as leis 
trabalhistas, em 1943, reunindo e sistematizando as leis 
afins existentes no Brasil, articuladas através da CLT: 
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Consolidação das leis do Trabalho. As leis trabalhistas 
criadas por Vargas, no período, representaram: 
a) Conquista evidente do movimento operário sindical 

e partidariamente organizado desde 1917, 
defensor de projetos socialistas e responsável pela 
ascensão de Vargas ao poder. 

b) Participação do Estado como árbitro na mediação 
das relações entre patrões e trabalhadores de 1930 
em diante, permitindo a Vargas propor a 
racionalização e a despolitização das reivindicações 
trabalhistas. 

c) Inspiração notadamente fascista, que orientou o 
Estado Novo desde sua implantação em 1937, 
desviando Vargas das intenções nacionalistas 
presentes no início de seu governo. 

d) Atuação controladora do Estado brasileiro sobre os 
sindicatos e associações de trabalhadores, 
permitindo a Vargas criar, a partir de 1934, o 
primeiro partido político de massas da história do 
Brasil. 

e) Pressão norte-americana, que se tornou mais clara 
após 1945, para que Vargas controlasse os grupos 
anárquicos e socialistas presentes nos movimentos 
operário e camponês. 

 
241 - (UFAC/2007)    

Uma das formas de participação do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial, foi através da produção e exportação 
de borracha da Amazônia em grande escala, mas para 
que esse objetivo fosse atingido milhares de pessoas 
foram enviadas para a Amazônia na condição de 
“soldados da borracha”.  
Sobre a chamada “batalha da borracha”, defina as 
alternativas verdadeiras: 

 
I. Os responsáveis pelo recrutamento de 

trabalhadores utilizaram, entre outros argumentos, 
para convencer as pessoas a se deslocarem para a 
Amazônia: quem optasse em não se deslocar para 
os seringais amazônicos como “soldado da 
borracha” iria servir no front de guerra. Outro 
argumento: vir para a Amazônia como soldado da 
borracha significava cumprir um dever moral de 
servir a pátria. Outra promessa: quem viesse para 
Amazônia teria assistência financeira e assistência 
médico-sanitária. 

II. Com base em dados confiáveis pode-se afirmar que 
morreram mais “soldados da borracha” de malária 
na Amazônia do que brasileiros enviados para os 
campos de batalhas na Europa, integrando a Força 
Expedicionária Brasileira - FEB. 

III. Os “soldados da borracha” realmente contribuíram 
com os esforços de guerra, embora só tenham sido 
reconhecidos pelo governo brasileiro 
recentemente, quando passaram a receber uma 
aposentadoria.  

IV. Na composição dos “soldados da borracha”, tinha 
gente apenas do nordeste e caboclos residentes na 
Amazônia, embora alguns estudiosos afirmem que 

cariocas, paulistas, mineiros, goianos, capixabas e 
pessoas de todas as profissões classes sociais 
também viveram a mesma realidade. 

V. Os chamados “Acordos de Washington”, assinados 
em março de 1942, pelos governos do Brasil e dos 
Estados Unidos da América tiveram como objetivo 
principal não a ampliação e exportação borracha 
para atender os aliados, mas a oficialização da 
entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial.  

 
Analisando as afirmativas acima, assinale as alternativas 
que estão corretas: 
a) As alternativas I, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
c) As alternativas I,II e III estão corretas 
d) As alternativas III, IV e V estão corretas. 
e) As alternativas I, IV e V estão erradas. 

 
242 - (UFPE/2007)    

Uma série de fatos contribuiu para o processo que levou 
à renúncia de Vargas, em 1945, e à convocação de 
eleições para presidente da República. Entre esses fatos, 
destaca-se:  
00. o Manifesto dos Mineiros que exigia uma definição 

política do governo.  
01. a renúncia do ministro Oswaldo Aranha, o que 

aumentou as insatisfações da oposição.  
02. a falta de base de apoio político, deixando Vargas 

isolado, sem sustentação partidária.  
03. as pressões internacionais lideradas pelos Estados 

Unidos, com apoio da opinião pública.  
04. as grandes greves operárias em defesa das 

liberdades democráticas.  
 
243 - (UFRN/2007)    

Em novembro de 1935, em Natal, Recife e Rio de 
Janeiro, eclodiu o levante conhecido como Intentona 
Comunista. 
O governo de Getúlio Vargas utilizou-se de tal evento 
para  
a) instituir a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 

esvaziando a pauta de reivindicações da luta 
sindical. 

b) decretar o estado de sítio e reprimir violentamente 
os movimentos de esquerda, acelerando o processo 
que culminaria no Estado Novo. 

c) proibir qualquer tipo de organização operária, 
transformando o Ministério do Trabalho em 
substituto dos sindicatos. 

d) legalizar os partidos de esquerda e permitir sua 
participação em eleições, inibindo as ações 
armadas comunistas. 

 
244 - (UNICAMP SP/2007)    

Durante o Estado Novo (1937-1945), entidades ligadas à 
imigração italiana, alemã, síria, libanesa, japonesa, 
entre outros grupos, foram forçadas a “nacionalizar” 
seu nome e eleger uma diretoria de “brasileiros natos”. 
Um dos exemplos mais conhecidos de nacionalização do 
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nome são os clubes de futebol como o Palestra Itália, 
que mudou seu nome, em setembro de 1942, para 
Sociedade Esportiva Palmeiras.  

(Adaptado de Roney Cytrynowicz, “Além do Estado e 
da ideologia: imigração judaica, Estado-Novo 

 e Segunda Guerra Mundial”. Revista Brasileira de 
História, vol. 22, n. 44, dez. 2002, p. 408-422.) 

 
a) Explique por que o Palestra Itália mudou seu nome. 
b) Qual o uso político dos estádios de futebol durante 

o Estado Novo. 
c) Cite duas funções do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) durante o Estado Novo. 
 
245 - (UNIFOR CE/2007)    

Considere o cartaz. 

 
(In: Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo. 

História para o ensino médio. São Paulo: 
Scipione, 2002. p. 543) 

 
A política externa do governo Getúlio Vargas sofreu 
alterações de acordo com suas conveniências políticas. 
No entanto, num determinado momento, o 
Departamento de Imprensa e Propaganda divulgou esse 
cartaz mostrando que Vargas resolveu declarar guerra 
contra 
a) os socialistas na Primeira Guerra Mundial. 
b) os comunistas na Segunda Guerra mundial. 
c) as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. 
d) os países imperialistas na Primeira Guerra Mundial. 
e) as forças fascistas na Segunda Guerra Mundial. 

 
246 - (UNIOESTE PR/2007)    

Sobre o período da História do Brasil conhecido como 
Estado Novo (1937-1945), é correto afirmar: 
a) O regime instaurado abarcou uma série de 

mudanças no eixo político brasileiro, em particular 
transferindo o poder central do Nordeste para o Rio 
Grande do Sul, terra do então presidente Vargas. 

b) Mediante o apoio do PCB (Partido Comunista 
Brasileiro) e de seu principal líder, Luiz Carlos 
Prestes, o Governo Vargas implantou uma ferrenha 
ditadura, apesar do oposição dos trabalhadores 
descontentes com a criação da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho). 

c) Apesar de seu cunho autoritário, o regime de 
Vargas apoiou, desde o início da Segunda Guerra 
Mundial, a luta dos Aliados (Alemanha, Itália e 
Japão) contra os países do Eixo (França, Inglaterra, 
Rússia e EUA). 

d) Este período foi caracterizado por uma visível 
transição de uma economia de base industrial para 
uma economia agrário-exportadora. 

e) Com a intenção de barrar as críticas ao regime e de 
veicular propaganda a favor do Governo de Getúlio 
Vargas, em 1939, foi criado o DIP (Departamento de 
Imprensa e Propaganda). 

 
247 - (UFMG/2007)    

Observe atentamente esta imagem: 
 

 
 

Trata-se de um cartaz de propaganda produzido pela 
Ação Integralista Brasileira (AIB), partido político, de 
inspiração fascista, que teve existência legal no Brasil 
entre 1932 e 1937. 
1. ANALISE a mensagem política contida nesse cartaz, 

relacionando-a a um dos principais pontos do 
ideário integralista. 

2. CITE e EXPLIQUE outro ponto da doutrina integralista, 
diferente do argumento central contido nesse 
cartaz. 

 
248 - (FFFCMPA RS/2007)    

Durante a ditadura do Estado Novo (19371945), 
Getúlio Vargas governou com mãos de ferro, fechou o 
Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas e 
Câmaras Municipais. O Poder Judiciário ficou 
subordinado ao Poder Executivo, os Estados passaram a 
ser governados por interventores e a Polícia Especial 
agiu com completa liberdade de ação contra opositores 
do governo. 
A instauração do Estado Novo por Getúlio Vargas teve 
como justificativa 
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a) evitar que através da implementação do “ Plano 
Cohen” os comunistas tomassem o poder. 

b) opor-se à Intentona Integralista organizada por 
Plínio Salgado desde maio de 1936. 

c) reorganizar as finanças públicas diminuindo a 
participação do Estado na economia. 

d) fortalecer os militares de tendência liberal, 
originários da revolução de 1930. 

e) garantir a tranqüilidade das eleições presidenciais 
marcadas para janeiro de 1938. 

 
249 - (Mackenzie SP/2007)    

Assinale a alternativa que apresenta uma informação 
correta a respeito do Integralismo, movimento político 
surgido no Brasil em 1932. 
a) Participou de uma frente comum de organizações 

contra o fascismo europeu então ascendente, a 
cuja ideologia se opunha frontalmente. 

b) Reuniu, em sua ideologia, concepções anti-
socialistas, antiliberais e até mesmo anti-semitas 
(como as defendidas por Gustavo Barroso, um de 
seus ideólogos). 

c) Formou-se a partir da união de intelectuais de 
classe média e lideranças revolucionárias de 
trabalhadores rurais em sua antiga luta pela 
reforma agrária. 

d) Combinou sua oposição ao Estado liberal com a 
mesma oposição feita pelos comunistas, 
permitindo assim uma aliança duradoura entre a 
AIB e o PCB. 

e) Apoiou incondicionalmente Getúlio Vargas, 
sobretudo nos anos que se seguiram ao golpe de 
novembro de 1937, o que tornou a AIB partícipe do 
poder no Estado Novo. 

 
250 - (UFC CE/2007)    

O Presidente Getúlio Vargas, em discurso proferido em 
1934, afirmava:  
“Ora, entre os mais úteis fatores de instrução, de que 
dispõe o Estado moderno, inscreve-se o cinema.  
Elemento de cultura, influindo diretamente sobre o 
raciocínio e a imaginação, ele apura as qualidades de 
observação, aumenta os cabedais científicos e divulga o 
conhecimento das coisas (...). O cinema será assim o 
livro das letras luminosas, no qual as nossas populações 
praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, 
acrescendo a confiança nos destinos da Pátria.”   
(VARGAS,  Getúlio.  “O  cinema  nacional  elemento  de  

aproximação  dos  habitantes  do  país.  A  nova  
política  do Brasil. Rio  de  Janeiro:  José Olympio,  v.  III,  

s/d,  p.  183-9  apud SIMIS, Anita. Estado e  
cinema no Brasil. São Paulo: Annablume, 1996, p. 30.)  

 
Tomando por base a  fala de Vargas e o histórico das  
relações entre o Estado e os meios de comunicação de  
massa,  na  História  do  Brasil  do  século  XX,  pode-se  
afirmar  corretamente  que  esta  relação caracterizou-
se:  

a) na  ditadura  militar  (1964-1985),  pela  criação  do  
DPDC  (Departamento  de  Propaganda  e  Difusão 
Cultural),  órgão  com  as  mesmas  funções  e  
atribuições  do  DIP  (Departamento  de  Imprensa  
e Propaganda), surgido durante o Estado Novo.  

b) no  governo  varguista,  pela  estatização  da  
imprensa,  do  rádio  e  do  cinema,  a  fim  de  
controlar  a oposição ao poder instituído.  

c) no  Estado  Novo,  pela  utilização  do  rádio,  do  
cinema  e  da  imprensa  como mecanismo  de  
coesão social e meio de transmissão dos valores 
estabelecidos pelo Estado.   

d) nos  governos  ditatoriais  (militar  e  varguista),  pela  
adoção  de  políticas  culturais  distintas  para  a 
cidade e o campo, em decorrência do desnível entre 
os índices de alfabetização.  

e) no  governo  Vargas,  pela  valorização  do  rádio  e  
do  cinema  como  elementos  da  indústria  de 
entretenimento em detrimento de seu uso em 
projetos educativos. 

 
251 - (UFJF MG/2007)    

Os trechos que se seguem foram extraídos do “Diário de 
Getúlio Vargas” (publicado pela FGV, em 1995) e se 
referem a um episódio político ocorrido no Brasil 
durante o I Governo Vargas. Leia-os atentamente e, em 
seguida, responda ao que se pede.  

 
“Irrompe o movimento revolucionário em São Paulo. 
Todo o tempo absorvido nas providências para 
combatê-lo. Morosidades, confusões, atropelos, 
deficiências de toda ordem, felonias, traições, inércia. 
Algumas dedicações revolucionárias. Um ato 
impressionante a solidariedade do Rio Grande, através 
de Flores da Cunha. A unanimidade do Norte, a 
solidariedade e colaboração dos demais estados...” (10 
e 11 de julho de 1932)  

 
“Verificada a rendição incondicional dos rebeldes, 
deposto o governo, assumiu a interventoria do coronel 
Herculano de Carvalho. Passadas as primeiras 
demonstrações de alegria, começa-se a tratar da 
desmobilização, do regresso das tropas às suas sedes, 
do socorro à população de São Paulo, do 
restabelecimento da correspondência e dos transportes 
etc.” (3 de outubro de 1932)  

 
a) A que episódio Getúlio Vargas se refere?  
b) No que diz respeito à estruturação do sistema 

político-administrativo, qual é a principal mudança 
operada no Primeiro Governo Vargas e de que 
modo isso afetou o poder político de São Paulo?  

c) Qual era a principal reivindicação feita pelos 
revolucionários?  

 
252 - (UFMA/2006)    

Assinale a alternativa que apresenta as características 
do Estado Novo, regime implantado por Getúlio Vargas 
entre 1937 e 1945. 
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a) Estabeleceu a censura e a repressão política; 
adotou um rígido controle sobre os sindicatos, 
inspirado no fascismo italiano; promulgou leis 
trabalhistas que contribuíram para criar o mito de 
Vargas como o pai dos pobres. 

b) Estabeleceu a liberdade de expressão e de 
organização sindical; adotou uma política 
econômica nacionalista, defendida pela Aliança 
Nacional Libertadora; realizou uma reforma agrária, 
visando a melhoria das condições de vida do 
camponês. 

c) Estabeleceu o controle estatal sobre os meios de 
produção; incentivou a participação popular, 
através dos sindicatos de inspiração integralista; 
promoveu a modernização da economia, com a 
implantação da indústria de base. 

d) Estabeleceu uma ditadura militar, baseada na 
Doutrina de Segurança Nacional; adotou uma 
política externa independente, não participando da 
2ª Guerra Mundial; promoveu a integração 
nacional, por meio do investimento em transportes 
e comunicações. 

e) Estabeleceu uma república popular, de inspiração 
nazi-fascista; combateu as oligarquias e o 
coronelismo, defendendo uma ampla reforma 
eleitoral; ampliou a participação do Estado na 
economia, com a criação da Companhia Siderúrgica 
Nacional. 

 
253 - (UFMS/2007)    

Leia atentamente o texto abaixo. 
Os anos 30 constituíram o solo propício ao surgimento 
da ideologia do trabalhismo. Esta, evidentemente, não 
nasce do nada nem é uma mera “invenção” do Estado. 
Antes de tudo, seu significado só é passível de ser 
apreendido se relacionado a circunstâncias históricas 
especialíssimas, como parte inseparável da reação de 
um Estado capitalista que não podia continuar 
subestimando a questão social 

(PARANHOS, A. - O roubo da fala. Origens da Ideologia do 
Trabalhismo no  

Brasil. São Paulo: Boitempo, 2000, p. 17). 
 

O texto refere-se à formulação da realidade trabalhista 
implantada no Brasil a partir dos anos 1930. 
Sobre a atuação do Estado nessa nova realidade, 
assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 
01. Promoveu intensa repressão às tentativas de 

organização independente por parte do movimento 
operário, conjugada a uma legislação trabalhista 
cuja criação justificava-se, no plano do discurso 
estatal, como forma de proteção aos trabalhadores. 

02. Exerceu estrito controle do movimento sindical 
que, a partir da Constituição de 1937 e da Lei 
Sindical de 1939, ficava proibido de realizar greves 
e obrigado a submeter-se à tutela do Estado. 

04. Criou, em 1940, a Lei do Salário Mínimo, cujos 
valores obedeciam a uma escala variável conforme 
a região do país. 

08. Aboliu definitivamente o imposto sindical, o que 
garantiu a autonomia econômica política dos 
sindicatos. 

16. Desenvolveu uma política trabalhista de feição 
inovadora e liberal, sem qualquer precedente na 
América Latina e na Europa, uma vez que o 
populismo varguista, fortemente influenciado pelo 
fascismo, constituiu-se num fenômeno 
genuinamente brasileiro. 

 
254 - (UFPE/2007)    

Nos anos de 1930, a sociedade brasileira passou por 
transformações econômicas e sociais importantes. 
Com o golpe político de 1937, estabeleceu-se o Estado 
Novo, sob a liderança de Getúlio Vargas, que: 
a) reorganizou a vida dos partidos políticos dentro do 

modelo francês. 
b) centralizou as decisões políticas no Poder 

Executivo, seguindo o modelo italiano. 
c) criou condições para fazer uma ampla reforma 

política democrática. 
d) deu grande poder ao Legislativo e aos partidos 

nacionalistas e parlamentaristas. 
e) homologou uma constituição centralizadora e 

autoritária, imitando a Itália. 
 
255 - (UFPEL RS/2007)    

 
In: Sampaulo: 30 anos vistos a lápis. 1958. 

 
A charge relaciona-se ao 
a) final do Estado Novo e às ações políticas do Partido 

Comunista de Luís Carlos Prestes, dos integralistas 
e dos movimentos tenentistas. 

b) último governo de Vargas e aos movimentos 
insurrecionais como o Levante dos Dezoito do Forte 
de Copacabana, a Coluna Prestes e o “Putsch” 
integralista. 

c) Governo Provisório de Vargas, quando ocorreram 
as Intentonas Comunista e Integralista, 
representadas, respectivamente, pelas figuras de 
Luís Carlos Prestes e Plínio Salgado. 

d) Governo Constitucional de Vargas, momento que 
coincide com a Segunda Guerra Mundial, e 
movimentos militares, como a República do Galeão 
e o Levante de Aragarças. 

e) Governo Provisório e ao Constitucional de Getúlio 
Vargas, quando ocorreram a Ação Integralista, a 
Revolução Constitucionalista, a Intentona 
Comunista e o Plano Cohen. 
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f) I.R. 
 
256 - (UFRGS/2007)    

Com a instituição do Estado Novo, em 1937, Getúlio 
Vargas inaugurou um novo regime político no Brasil, 
marcado pelo autoritarismo. Entre as características e 
mecanismos de controle da ditadura varguista, pode–se 
citar 
a) a mobilização das massas em grande escala através 

da atuação de um partido único controlado pelo 
líder do governo 

b) a opção pelo modelo de desenvolvimento 
econômico liberal, com a privatização dos meios de 
produção e a abertura do mercado ao capital 
internacional 

c) a difusão e veiculação de propagandas e ideais do 
novo regime através de programas de rádio como o 
Repórter Esso e a Hora do Brasil 

d) o alinhamento contínuo e incondicional da política 
externa do país às diretrizes norte–americanas 

e) o reforço das unidades federativas, que passaram a 
dispor de ampla autonomia político–econômica e 
administrativa, com vistas a garantir a soberania e 
a integridade territorial frente a ameaças 
imperialistas 

 
257 - (UFRGS/2007)    

Observe a charge abaixo. 

 
Arquivo de O Cruzeiro / O Estado de Minas 

 
No contexto da evolução do cenário político mundial, 
esta charge faz alusão 
a) à radicalização integralista do estado Novo 
b) ao processo de esquerdização de Getúlio Vargas 
c) ao dogmatismo político de Getúlio Vargas 
d) à inflexibilidade ideológica do estado Novo 
e) ao pragmatismo político de Getúlio Vargas 

 
258 - (UFTM MG/2007)    

Em comparação com a Primeira República (1889-1930), 
o Estado Novo de Getúlio Vargas 
a) distinguiu-se por adotar uma política de 

distanciamento dos Estados Unidos e por estocar os 
excedentes de café. 

b) manteve a grande autonomia dos estados, mas 
inovou com a criação do salário mínimo e da CLT. 

c) diferenciou-se por priorizar a industrialização e 
estabelecer uma relação populista com as massas 
urbanas. 

d) preservou o voto aberto e as eleições diretas, 
porém foi um período mais nacionalista na 
economia. 

e) destacou-se pelo estabelecimento de sindicatos 
livres do governo e pela dissolução do Congresso e 
dos partidos. 

 
259 - (UNIFOR CE/2007)    

O governo brasileiro criou uma nova legislação sindical, 
que estabeleceu as bases para o corporativismo, e criou 
o imposto sindical, com o qual subsidiava os sindicatos 
oficiais. Este governo tornou-se conhecido por 
a) romper a ordem política constitucional, 

instaurando um regime ditatorial. 
b) restabelecer os princípios de uma sociedade 

democrática e constitucional. 
c) garantir a igualdade econômica e social entre as 

diferentes classes sociais. 
d) estabelecer uma política econômica de acordo com 

os interesses imperialistas. 
e) pregar a democracia como um princípio 

fundamental para o exercício do poder. 
 
260 - (FGV/2008)    

Foi regulamentada a atividade dos jogadores 
estrangeiros no Brasil, não pelas entidades do futebol e 
sim pelo DIP. De fato. Segundo a imprensa carioca, ‘os 
jogadores estrangeiros só poderão ingressar no futebol 
brasileiro desde que tenham contrato firmado com um 
clube nacional, sendo o documento visado pelo 
consulado, no país de origem’. Assim, o controle pelo 
Departamento será perfeito, pois ele ficará de posse da 
2.ª via do contrato, ao mesmo tempo, a do documento 
de entrada em nosso país, exigido pela lei, o que provará 
a situação legal do profissional. O que se depreende é 
que os profissionais estrangeiros continuarão a ser 
equiparados aos artistas contratados. Findo o prazo de 
permanência, estipulado em contrato, são obrigados a 
retornar aos seus países. 

(A Gazeta, 03.12.1940) 
Além do apresentado, esse departamento tinha ainda 
como funções 
a) centralizar a censura e popularizar a imagem do 

presidente Vargas. 
b) controlar a ação dos sindicatos e estabelecer metas 

para a educação básica. 
c) definir programas de assistência social e organizar 

a Juventude Brasileira. 
d) gerir o imposto sindical e garantir a autonomia e a 

liberdade dos sindicatos. 
e) reprimir os opositores do regime ditatorial e 

assessorar os interventores estaduais. 
 
261 - (Mackenzie SP/2008)    
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A fotografia acima, de 1° de maio de 1942, revela um 
traço fundamental da história política da época. Trata-
se 
a) da radicalização ideológica, ao tempo das eleições, 

entre os que apoiavam os candidatos do 
movimento operário e os que apoiavam os 
representantes das oligarquias agrárias. 

b) da “militarização” da sociedade, ou seja, da difusão 
– por meio da propaganda oficial – de um 
patriotismo exacerbado com o intuito de preparar 
as camadas populares para a guerra iminente. 

c) do apoio ao Estado por parte de segmentos 
importantes da classe trabalhadora, alcançado 
sobretudo graças à adoção de uma legislação 
trabalhista, de amplo efeito propagandístico.  

d) da ocorrência de manifestações públicas de 
operários, professores e estudantes, nas quais se 
exprimia abertamente o repúdio ao regime 
ditatorial de então. 

e) da crescente mobilização popular de apoio ao 
projeto oficial de estatização da exploração dos 
recursos minerais do país, como no caso do 
petróleo. 

 
262 - (UEM PR/2008)    

Durante o Estado Novo, em plena Segunda Guerra 
Mundial, o governo Vargas promoveu uma redivisão 
territorial do Brasil, criando vários Territórios Federais 
em áreas de fronteiras, sob a justificativa de que a 
federalização impulsionaria o desenvolvimento e 
garantiria a segurança nacional naqueles territórios. 
Assinale a alternativa correta sobre o impacto dessa 
medida no estado do Paraná. 
a) Em 1943, foi criado o Território Federal de Iguaçu, 

formado com áreas desmembradas do Paraná e de 
Santa Catarina. Com a queda do Estado Novo, 
Paraná e Santa Catarina conseguiram extinguir esse 
Território Federal e recuperar os respectivos 
territórios. 

b) O Paraná teve de ceder ao então estado de Mato 
Grosso as terras situadas entre os rios Paraná e 
Ivinhema, perdendo, assim, cerca de 1/6 de seu 
território original. 

c) Foi criado o Território Federal do Contestado, no 
sudoeste do Estado, para pôr fim às divergências 
entre Paraná e Santa Catarina sobre questões de 
limites territoriais. 

d) Foi criado o Território Federal de Urubupungá, na 
Tríplice Fronteira, região em que a soberania 
brasileira estava ameaçada pela imigração de 
populações de origem paraguaia. 

e) Parte do território paranaense localizado na 
margem norte do Rio Paranapanema foi 
incorporada ao estado de São Paulo, em um gesto 
político de Getúlio Vargas para reduzir os 
ressentimentos paulistas depois da derrota destes 
na Revolução Constitucionalista. 

 
263 - (UFPEL RS/2008)    

 
Greve em São Paulo, abril de 1953: a polícia reprime o 

trabalhador,  
fato recorrente em toda a história republicana. 

 
O documento retrata uma circunstância das relações 
entre Estado e trabalhador, no período histórico 
correspondente à (ao) 
a) último governo de Vargas, quando foi eleito através 

do voto direto. 
b) Estado Novo, momento ditatorial do governo 

Vargas. 
c) Ditadura Militar, que perseguiu os sindicalistas. 
d) República Velha, quando a questão operária era 

“caso de polícia”. 
e) governo do general Eurico Gaspar Dutra, 

representante das forças conservadoras, eleito pelo 
PSD. 

f) I.R. 
 
264 - (UFRRJ/2008)    

Vamos retroceder no tempo: 
“A década de 30 (1931-1940)... foi a década do 
rádio...Possuir um rádio era estar em contato com o 
mundo. O Próprio governo de Getúlio Vargas criou, em 
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1934, com objetivos políticos, o programa Hora do 
Brasil...” 
SIEBERT, Célia. História do Estado do Rio de Janeiro. São 

Paulo: 
FTD, 2005, p.18, 19 e 20. 

 
Através da radiodifusão, Getúlio Vargas pretendia 
aproximar-se cada vez mais das massas populares. Com 
o rádio, era possível estar perto do povo, sem mesmo 
ter contato físico com ele. Ciente disso, em 1937, Vargas 
cria o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda).  
Levando em consideração seus conhecimentos sobre o 
período, explique a importância do DIP na consolidação 
da Ditadura de Vargas (1937-45). 

 
265 - (UFTM MG/2008)    

“Quando as competições políticas ameaçam degenerar 
em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional 
perdeu o seu valor prático, subsistindo, apenas, como 
abstração. A tanto havia chegado o país. A complicada 
máquina de que dispunha para governar-se não 
funcionava. Não existiam órgãos apropriados (...). 
Restauremos a Nação na sua autoridade e liberdade de 
ação: na sua autoridade, dando-lhe os instrumentos de 
poder real e efetivo com que possa sobrepor-se às 
influências desagregadoras, internas ou externas; na 
sua liberdade, abrindo o plenário do julgamento 
nacional sobre os meios e os fins do Governo e 
deixando-a construir livremente a sua história e o seu 
destino.” 

(Mensagem de Getúlio Vargas em 10.11.1937) 
 

Nessa mensagem, o presidente Getúlio Vargas 
a) justifica a implantação da ditadura como 

necessidade, diante do perigo de uma guerra civil. 
b) argumenta que a liberdade de ação é incompatível 

com as disputas entre grupos políticos. 
c) apóia a manutenção do regime constitucional, dada 

a complexidade da máquina governamental. 
d) defende os valores democráticos, em resposta às 

influências desagregadoras da nação. 
e) delega aos militares o poder de estabelecer os 

meios e os fins do governo autoritário implantado. 
 
266 - (UNIFESP SP/2008)    

A política do Estado brasileiro, depois da Revolução de 
1930, nas palavras do cientista político Décio Saes, “será 
combatida, pelo seu caráter ‘intervencionista’ e pelo 
‘artificialismo’ dos seus efeitos; de outro lado, a política 
de reconhecimento das classes trabalhadoras urbanas 
será criticada pelo seu caráter ‘demagógico’, ‘massista’ 
e ‘antielitista’”. 
(in: História Geral da Civilização Brasileira, III, 3, 1981, p. 

463.) 
 

As críticas ao Estado brasileiro pós-1930 eram 
formuladas por setores que defendiam 
a) os interesses dos usineiros e, no plano político, o 

coronelismo. 

b) posições afinadas com o operariado e, no plano 
político, o populismo. 

c) os interesses agro-exportadores e, no plano 
político, o liberalismo. 

d) as burguesias comercial e financeira e, no plano 
político, o conservadorismo. 

e) posições identificadas com as classes médias e, no 
plano político, o tenentismo. 

 
267 - (UNIFOR CE/2008)    

Analise o texto. 
A partir de 1940, o poder de Getúlio Vargas foi 
consolidado por um verdadeiro culto à personalidade e 
pela construção de imagens idealizadas a seu respeito, 
como a de “pai dos pobres”. Pela primeira vez, nesse 
ano, desfiles, manifestações e programas de rádio se 
encarregavam de comemorar seu aniversário em 19 de 
abril, enaltecendo suas qualidades pessoais de 
“coragem, magnanimidade e singeleza”. Centenas de 
obras apologéticas encomendadas pelo DIP, como 
Sorriso do Presidente Vargas, Getúlio Vargas e sua vida, 
passaram a ser distribuídas nas escolas primárias. Sua 
fotografia oficial, de casaco e meio sorriso passou a ser 
distribuída não só a todas as repartições públicas, mas a 
todos os colégios, clubes esportivos, estações 
ferroviárias, bancos, casas comerciais, invadindo o 
cotidiano do brasileiro. 

(Tânia Regina de Luca. Indústria e trabalho na História  
do Brasil. São Paulo: Contexto, 2001. p. 60) 

 
A autora expressa seu ponto de vista sobre o governo 
de Getúlio Vargas. Uma análise do texto permite 
concluir que a autora 
a) defende o governo quando reconhece que Vargas 

se preocupava com a qualidade dos serviços 
públicos e da educação. 

b) critica o governo por utilizar mecanismos de 
propaganda oficial para forjar a popularidade do 
presidente. 

c) enaltece a figura do presidente por considerá-lo um 
nacionalista fervoroso na defesa dos símbolos da 
nação. 

d) reconhece que o presidente realizou grandes obras 
de interesse econômico, social e cultural para a 
população. 

e) censura o presidente por ele não ter realizado 
mudanças econômicas que beneficiassem o povo 
pobre. 

 
268 - (UNIMONTES MG/2008)    

“Pior que morrer de fome no deserto, é morrer de fome 
em Canaã. (...) A melhor forma de abafar os gritos de 
revolta é encher a boca dos famintos. Ninguém grita de 
boca cheia. (...) 
Eduquemos a pobreza, a fim de que ela compreenda o 
seu papel nessa nova civilização brasileira de valores 
espirituais, morais e econômicos.” 

José Américo de Almeida. 31 de julho de 1937.  
Discurso na Esplanada do Castelo [Rio de Janeiro].  
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Disponível em www.franklinmartins.com.br. 
 

Leia as afirmativas abaixo e assinale cada uma com C 
(CORRETa)ou I (INCORRETA). 
O discurso de José Américo de Almeida, durante a sua 
campanha à Presidência da República em 1937, e a sua 
própria candidatura produziram suspeitas e rejeição por 
parte do/das 
(  ) elites econômicas que passaram a desconfiar de sua 

ideologia política. 
(  ) camadas mais pobres da população que se 

manifestaram publicamente, através de passeatas, 
contra o seu pensamento. 

(  ) Forças Armadas que temiam o avanço do 
comunismo no Brasil e apoiavam a quebra da 
legalidade constitucional liderada por Vargas. 

(  ) Presidente Getúlio Vargas que era impedido de se 
recandidatar, mas desejava permanecer no cargo. 

 
Você obteve 
a) C, C, C e C 
b) I, I, I e C. 
c) C, I, C e C. 
d) I, C, C e I. 

 
269 - (UNIMONTES MG/2008)    

“Ela quer o cancelamento das dívidas imperialistas; a 
liberdade em toda a sua plenitude; o direito de o povo 
manifestar-se livremente; a entrega dos latifúndios ao 
povo laborioso que os cultiva; a libertação de todas as 
camadas camponesas da exploração dos tributos 
feudais pagos pelo aforamento, pelo arrendamento da 
terra, etc.; a anulação total das dívidas agrícolas; a 
defesa da pequena e média propriedade contra 
agiotagem, contra qualquer execução hipotecária (...)” 

(Disponível em www.franklinmartins.estaçãohistoria. 
Acessado em abril de 2007) 

 
Esse documento produzido na década de 1930 é parte 
do discurso defendido pelo/pela 
a) Ação Integralista Brasileira. 
b) Bloco Operário Camponês. 
c) Aliança Nacional Libertadora. 
d) Movimento Queremista. 

 
270 - (URCA CE/2007)    

A legislação trabalhista foi implantada pela primeira vez 
no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. 
Considerando os objetivos da Lei de Sindicalização 
implantada por Vargas, analise as afirmativas abaixo:  
I. Transformar o sindicato em importante veículo de 

reivindicação política partidária de orientação 
comunista;  

II. Organizar a luta de classes, utilizando o sindicato 
como intermediário entre capital e trabalho;  

III. Disciplinar o trabalho, considerado mero fator de 
produção;  

IV. Transformar o sindicato em colaborador do Estado;  

V. Evitar a luta de classes, considerada negativa e 
estéril, devendo ser substituída pelo conceito 
orgânico da colaboração entre classes.  

 
Estão corretas as afirmações:  
a) I, II e V.  
b) II, III e IV.  
c) I, III e V.  
d) III, IV e V.  
e) I e V.  

 
271 - (UFAM/2008)    

Sobre o Plano Cohen é correto afirmar que: 
a) Regulamentava a troca de favores políticos 

estabelecida entre os Estados Unidos, Brasil e 
países do Cone Sul, prevendo compensação 
financeira em troca de adesão à luta contra o Bloco 
Soviético. 

b) Foi uma espécie de versão do Plano Marshall 
oferecida pelos Estados Unidos aos países da 
América Latina. Visava injetar recursos para 
soerguer as economias locais afetadas pela 
Segunda Guerra Mundial. 

c) Pacto firmado entre os governos militares do Brasil, 
Argentina e Chile, visando a troca de informações 
que facilitasse a perseguição e captura de 
militantes socialistas que atuavam nesses países.   

d) Tratava-se de documento que acusava os 
comunistas de tramarem uma revolução no Brasil. 
Forjado pelas lideranças integralistas, o documento 
visava alarmar a população e foi utilizado por 
Vargas quando da instauração do Estado Novo. 

e) Foi o nome dado a operação de apoio norte 
americano ao golpe militar que instaurou a ditadura 
no Brasil em 1964. 

 
272 - (UFAM/2008)    

De camisas verdes em uniformes que traziam o “sigma” 
como emblema, as mulheres retratadas na fotografia 
abaixo, de braços erguidos e usando a expressão 
“Anauê” fizeram parte de um importante movimento 
político brasileiro. Esse movimento era: 

 
a) Trabalhismo 
b) Anarquismo 
c) Comunismo 
d) Feminismo  
e) Integralismo 

 
273 - (UFC CE/2008)    

Leia o texto a seguir. 
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Permita Va. Excia. que uma pobre e humilde funcionária 
postal suba, diretamente, à presença de Va. Excia. para 
solicitar sua decisiva protecção para um acto que é 
também de justiça. (...)Aliás, não faço senão cumprir os 
desejos de Va. Excia. que já declarou que no Estado Novo 
não existem intermediários entre o governo e o povo. 

Citado em FERREIRA, Jorge. Trabalhadores do 
 Brasil: o imaginário popular (1930-1945).  

Rio de Janeiro: FGV, 1997, p. 26. 
 

Na carta supracitada, enviada em 1938 ao Presidente da 
República, Amerida de Mattos Diniz, uma agente postal, 
solicita audiência, a fim de obter nomeação para cargo 
concursado. A partir do trecho reproduzido, é correto 
afirmar que: 
a) os trabalhadores foram co-construtores do 

trabalhismo, obtendo, assim, parte de suas 
reinvidicações. 

b) a completa subordinação ideológica das massas, 
fenômeno típico do populismo, fazia-se notar no 
Estado Novo. 

c) a remetente se mostra possuidora de uma cultura 
política em tudo oposta à do restante dos 
trabalhadores. 

d) o governo e os trabalhadores não eram cúmplices, 
o que obrigava o primeiro a recorrer a pelegos para 
controlar os segundos. 

e) a ideologia do Estado Novo relevava o papel do 
Congresso Nacional e dos partidos, instrumentos 
fundamentais numa democracia. 

 
274 - (UFJF MG/2008)    

Baseando-se na imagem abaixo e em seus 
conhecimentos, marque a alternativa que NÃO 
corresponde ao Estado Novo no Brasil (1937-1945). 

 
Fonte: Ferreira, Jorge. O Imaginário Trabalhista 

 
a) Foi um regime autoritário, marcado pela 

prevalência do Executivo sobre os demais poderes. 
b) Usou intensamente a propaganda oficial, como 

meio de obter o apoio da população, e a censura 
visando reduzir a difusão de idéias contrárias aos 
projetos governamentais. 

c) Visando intensificar o processo de substituição de 
importações, reduziram-se os mecanismos de 

intervenção do Estado na economia, favorecendo 
os investimentos privados. 

d) Notabilizou-se pela criação de várias leis de amparo 
ao trabalhador, sistematizadas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). 

e) Com o objetivo de modernizar a atuação da 
burocracia estatal e torná-la mais eficiente, criou-se 
o Departamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP). 

 
275 - (UFOP MG/2008)    

Leia o seguinte texto: 
“Peronismo (na Argentina) e getulismo (no Brasil) iriam 
se aproximar em muitos pontos. Ambos pretendiam 
promover no plano econômico um capitalismo nacional, 
sustentado pela ação do Estado. Ambos pretendiam no 
plano político reduzir as rivalidades entre as classes, 
chamando as massas populares e a burguesia nacional a 
uma colaboração promovida pelo Estado. Desse modo, 
o Estado encarnaria as aspirações de todo o povo e não 
os interesses particulares deste ou daquela classe.” 

Fausto, Boris. História do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Editora da 
USP: 

Fundação do Desenvolvimento da Educação, 1995. pp.387-
388. 

 
Baseado na leitura e em seus conhecimentos, responda: 
a) A qual fenômeno social, político e ideológico, típico 

da América Latina contemporânea, o autor se 
refere? 

b) No caso do Brasil, quais seriam as principais 
medidas do primeiro governo de Getúlio Vargas 
que podem ser identificadas com esse fenômeno? 

 
276 - (UNIFEI SP/2008)    

Sobre o governo de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, 
é correto afirmar que: 
a) seu governo foi alicerçado nas garantias de um 

Estado Democrático. 
b) os trabalhadores rurais conquistaram o direito de 

participação social e garantiram seus direitos 
trabalhistas. 

c) Getúlio Vargas conjugou uma intensa repressão ao 
movimento operário, ao mesmo tempo em que 
criou um conjunto de leis que representaram um 
certo avanço para os trabalhadores. 

d) no seu governo, os analfabetos conquistaram o 
direito ao voto. 

 
277 - (UNIOESTE PR/2008)    

Brasil / Meu Brasil brasileiro / Meu mulato inzoneiro / 
Vou cantar-te nos meus versos... 
(...) Oi, abre a cortina do passado / Tira a mãe-preta do 
cerrado / Bota o Rei Congo no congado / 
(...) / Deixa cantar de novo o trovador / À merencória luz 
da lua / Toda a canção do meu amor / 
Quero ver essa dona caminhando / Pelos salões 
arrastando / O seu vestido rendado, / Brasil / (...) 
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Esses são alguns versos do samba-exaltação Aquarela 
do Brasil, composto em 1939 por Ary Barroso. 
Essa música passou a representar o Brasil no exterior, 
popularizando-se, inclusive, a partir de filmes 
americanos. O compositor volta-se para o passado, e 
constrói um painel que expressa a brasilidade. 
Assinale a alternativa correta: 
a) O samba-exaltação Aquarela do Brasil foi 

censurado nos tempos da ditadura militar, acusado 
de incitar o ódio racial. 

b) O saudosismo expresso na letra desse samba foi 
utilizado pelos opositores de Getúlio Vargas no 
processo de derrubada do ditador do poder. 

c) O samba, composto no período governado por 
Jucelino Kubitschek, expressa a ideologia do 
desenvolvimentismo, que abriu campo para a 
entrada de capitais estrangeiros no Brasil. 

d) O samba traz elementos do passado com o objetivo 
de incentivar o civismo, razão pela qual o 
compositor se tornou o ideólogo do regime militar. 

e) A construção poética, trazendo elementos do 
passado, expressa uma dimensão nacionalista, 
muito incentivada por uma série de medidas 
durante o período do Estado Novo. 

 
278 - (UFTM MG/2008)    

No artigo “O reencontro tardio de Lula com Getúlio”, 
Ricardo Antunes afirmou: 
“Lula aflorou no sindicalismo como criação da estrutura 
sindical getulista. Tornou-se dirigente dos metalúrgicos 
por contingência. Em pouco tempo se converteu em seu 
antípoda [oposto]: liderou greves, confrontou o 
sindicalismo oficial, deixou aturdido o peleguismo, 
ajudando a virar uma página do velho sindicalismo.” 

(Folha de S.Paulo, 03.08.2007) 
 

a) Em que contexto histórico Luís Inácio Lula da Silva 
se destacou como líder sindical? 

b) Explique a estrutura sindical criada por Getúlio 
Vargas (1930-1945). 

 
279 - (UEG GO/2008)    

Apesar de nunca comprovadas por pesquisas 
acadêmicas reconhecidas, existem versões equivocadas 
de acontecimentos da história do Brasil bastante 
difundidas que, muitas vezes, criaram uma imagem 
inadequada da nação brasileira. Todas as alternativas 
abaixo reproduzem uma afirmação histórica 
equivocada, EXCETO: 
a) A utilização da expressão “democracia racial” para 

caracterizar o período colonial brasileiro foi criada 
na década de 1930 e serviu para legitimar a idéia da 
ausência de racismo no Brasil. 

b) Os primeiros europeus a chegarem onde 
atualmente é o território brasileiro foram os 
navegadores vikings do século XI, que deixaram, 
inclusive, vestígios escritos na Pedra da Gávea no 
Rio de Janeiro. 

c) A imagem do Brasil como um belo e rico país 
tropical foi difundida no exterior, principalmente 
nos anos 1950, quando a brasileira Carmen 
Miranda encantou o cinema norte-americano com 
sua indumentária composta de frutas nativas 
brasileiras, como a banana, a laranja e a manga. 

d) A escassez de obras acadêmicas sobre a escravidão 
brasileira se deve a atitude do ministro da Fazenda 
Rui Barbosa, que, em 1890, mandou queimar todos 
os arquivos da escravidão, numa tentativa de 
esconder do mundo e da posteridade o nosso 
passado macabro. 

 
280 - (UESPI/2008)    

Numa análise do comportamento dos partidos políticos 
brasileiros, um deles se destaca pela constante oposição 
a Getúlio Vargas e a suas propostas. 
Estamos nos referindo: 
a) ao Partido Comunista do Brasil. 
b) à União Democrática Nacional. 
c) ao Partido dos Trabalhadores. 
d) ao Movimento Democrático Brasileiro. 
e) à Aliança Renovadora Nacional. 

 
281 - (UFOP MG/2008)    

A crise do Estado Novo (1937-1945) foi marcada pelos 
seguintes fatos, exceto: 
a) lançamento de um manifesto articulado por 

intelectuais mineiros em que se pedia o fim da 
ditadura. 

b) estabelecimento do bipartidarismo na política 
nacional com a criação de dois partidos: Arena e 
MDB. 

c) criação de um novo partido na política nacional 
denominado União Democrática Nacional (UDN). 

d) realização do Congresso Brasileiro de Escritores em 
favor de eleições para a presidência da República. 

 
282 - (UFU MG/2007)    

Após a chamada “Revolução de 30”, o governo Vargas 
foi marcado por disputas ideológicas e movimentos 
políticos, envolvendo facções de São Paulo, tenentes, 
comunistas e integralistas. Até o golpe do Estado Novo, 
em 1937, os acontecimentos mais expressivos foram a 
Revolta de 1932, a convocação da Constituinte de 1934 
e a Intentona Comunista, de 1935. 

 
A respeito desse contexto, marque a alternativa 
INCORRETA. 
a) A AIB (Aliança Integralista Brasileira), comandada 

por Plínio Salgado, constituiu um movimento 
suprapartidário nacionalista, contrário ao 
liberalismo e ao socialismo, defendendo um Estado 
forte e autoritário. Esta organização foi atraída por 
Vargas e incorporada ao governo logo depois de 
apoiar o Golpe de 1937.  

b) Em 1932 eclodiu em São Paulo a chamada 
Revolução Constitucionalista, liderada pela 
oligarquia cafeeira paulista e pelo Partido 
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Democrático, exigindo a convocação da Assembléia 
Constituinte a fim de limitar os poderes da 
presidência e restaurar a autonomia dos Estados. 
Apesar da derrota dos rebeldes, o governo 
convocou a Constituinte. 

c) A Constituição de 1934 manteve o princípio da 
Federação, incorporou direitos trabalhistas, criou o 
serviço militar obrigatório, o ensino primário 
gratuito e a extensão do direito de voto às 
mulheres. 

d) A ANL (Aliança Nacional Libertadora), liderada por 
Luís Carlos Prestes, aglutinava alguns tenentes, 
operários, intelectuais, membros da classe média, 
entre outros, combatendo o nazifascismo. Na 
tentativa de tomar o poder pelas armas, organizou 
a Intentona Comunista, em 1935. Derrotada, a 
rebelião serviu de pretexto para a instauração do 
estado de sítio e para a preparação do golpe de 
1937. 

 
283 - (UFU MG/2008)    

Considere os trechos I e II. 
I. “Segundo Márcia Sant’Anna, diretora do 

Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN, 
‘o registro do samba de terreiro, do partido alto e 
do samba-enredo no Rio de Janeiro se insere num 
projeto, de âmbito nacional, de reconhecimento e 
valorização das formas de samba que constituem 
referências culturais fundamentais da população 
brasileira’. Esse trabalho teve início com o registro 
do Samba de Roda do Recôncavo baiano, em 2004, 
e deverá abranger ainda o samba de coco 
nordestino, o tambor de crioula do Maranhão, o 
samba rural paulista e outras formas tradicionais 
dessa forma de expressão tão brasileira.” 

Brasil de todos os sambas. Notícia divulgada em 
30/11/2006 pelo  

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional,consultada em: 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConte
udo.do? 

id=13451&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia; 
Acesso em 01/08/2007. 

 
II. “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 

de natureza material e imaterial, [...] portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira [...]”. 

Constituição da República Federativa do Brasil, 1998, 
artigo 216. 

 
Desde a instituição oficial das políticas brasileiras de 
preservação do patrimônio, na década de 1930, até os 
recentes debates sobre a proteção de formas de 
expressão da cultura (o chamado patrimônio imaterial), 
o foco central das discussões tem sido a questão da 
memória e das identidades nacionais. Porém, nesses 
dois momentos históricos, as formas de apoio oficial a 

manifestações artístico-culturais, como o samba, 
refletem duas posturas distintas. 
A partir dos trechos (I e II) e das informações acima, 
responda as questões. 
a) A que grupos formadores da sociedade brasileira 

está associada a política do IPHAN, indicada na 
notícia? 

b) Explique duas diferenças existentes entre as 
políticas oficiais do governo em relação ao samba, 
na década de 1930 e na atualidade. 

 
284 - (UPE/2008)    

A liderança de Getúlio Vargas marcou um período 
político da sociedade brasileira e trouxe mudanças 
históricas consideradas importantes. Analisando as 
práticas políticas dos governos varguistas, registramos 
00. a prevalência do autoritarismo, apesar da 

autonomia dos sindicatos populares. 
01. as transformações na economia com modernização 

da produção industrial. 
02. o fim das alianças políticas conservadores e dos 

partidos oligárquicos. 
03. a prática de políticas populistas, evitando um maior 

avanço democrático. 
04. a modernização do sistema partidário, seguindo o 

modelo francês. 
 
285 - (ESPM/2008)    

Nos períodos de crise, como a que atravessamos, a 
democracia de partidos, em lugar de oferecer segura 
oportunidade de crescimento e de progresso, dentro das 
garantias essenciais à vida e a condição humana, 
subverte a hierarquia, ameaça a unidade pátria e põe 
em perigo a existência da nação, extremando as 
competições e acendendo o facho da discórdia civil. 

(Alzira Vargas do Amaral Peixoto. Getúlio Vargas, meu pai) 
 

O texto traz um trecho do pronunciamento de Getúlio 
Vargas quando da implantação do Estado Novo. Sobre 
isto é correto afirmar que: 
a) Foi estabelecida a Constituição de 1934, que 

manteve o pluripartidarismo e a divisão de poderes. 
b) Foi outorgada a Constituição de 1934, que eliminou 

os partidos políticos, conservando entretanto o 
Partido Integralista que apoiava Getúlio Vargas. 

c) Foi outorgada a Constituição de 1937, também 
chamada de polaca, redigida por Francisco Campos, 
que centralizava os poderes nas mãos de Getúlio 
Vargas, além de dissolver todos os partidos 
políticos. 

d) Foi promulgada a Constituição de 1937, 
dissolvendo todos os partidos políticos exceto a 
Ação Integralista, considerada por Getúlio Vargas 
como necessária para a sustentação do Estado 
Novo. 

e) Foi outorgada a Constituição de 1937, redigida por 
Francisco de Campos, que convenceu Getúlio 
Vargas a criar o Partido Nacional para mascarar a 
ditadura. 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do
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286 - (FEI  SP/2008)    

São características da Constituição brasileira de 1937, 
que instituiu a ditadura do Estado Novo de Vargas: 
 
a) o centralismo e a garantia das liberdades civis. 
b) o federalismo e a representação classista. 
c) a supressão do federalismo e a manutenção dos 

partidos políticos nacionais. 
d) o centralismo e a introdução do sufrágio censitário. 
e) o centralismo e o autoritarismo. 

 
287 - (UNIFOR CE/2008)    

Considere o texto. 
 
Um novo tipo de Estado nasceu após 1930, distinguindo-
se do Estado oligárquico não apenas pela centralização 
e pelo maior grau de autonomia como também por 
outros elementos. 

(Boris Fausto. História do Brasil. São Paulo: 
 Edusp/FDE, 1996. p. 327) 

 
Pode-se destacar como um dos elementos a que o texto 
se refere 
a) o descaso do novo governo com a questão 

trabalhista, pois os conflitos do trabalho eram 
considerados casos de polícia. 

b) o enfraquecimento do poder das forças armadas, 
que assumiram funções restritas às relações 
externas do país. 

c) a centralização da política econômica centrada em 
setores agropecuários, deixando-se de lado as 
iniciativas industriais. 

d) o fortalecimento do coronelismo local que 
interferia diretamente nas esferas estaduais e 
federais do poder executivo. 

e) a atuação econômica do novo governo, voltada 
gradativamente para os objetivos de promover a 
industrialização. 

 
288 - (UNIMONTES MG/2008)    

O SR. GETÚLIO VARGAS FOI ELEITO PARA A PRESIDÊNCIA 
CONSTITUCIONAL DO BRASIL. 
A ELEIÇÃO DO PRIMEIRO PRESIDENTE DA SEGUNDA 
REPÚBLICA. 

(Folha da Manhã, São Paulo, 18 jul. 1934, p.1) 
 

As informações acima 
a) revelam o papel da imprensa no processo de 

legitimação de um governo autoritário, uma vez 
que Vargas chegou ao poder pela via revolucionária 
e não pelas eleições. 

b) mostram o prestígio de Vargas junto aos eleitores, 
fato materializado na sua volta à presidência pelas 
vias eleitorais. 

c) indicam a crise final da República Velha, fato 
evidenciado com a ascensão de Getúlio Vargas ao 
poder. 

d) registram a eleição de Vargas para o exercício de 
um mandato de quatro anos, conforme 
estipulavam as leis então vigentes. 

 
289 - (UFMT/2009)     

O Governo Vargas, no período do Estado Novo (1937-
1945), é caracterizado por sua proximidade ideológica 
com regimes de força vigentes no mundo neste período, 
notadamente o nazi-fascismo. No Brasil, esta relação se 
expressou também a partir do uso da propaganda 
política de massa, divulgada sob controle direto do 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Em 
relação ao Governo Vargas no Estado Novo e a 
propaganda política por ele veiculada, assinale a 
afirmativa correta. 

 
a) Importou da Alemanha nazista, em todas as suas 

proporções, o seu sistema de propaganda política e 
o implantou no Brasil com caráter totalitário, com 
vistas a conseguir legitimidade às iniciativas do 
governo. 

b) Utilizou uma propaganda política inspirada no 
modelo nazista e a partir disto desenvolveu uma 
lógica de construção e divulgação da imagem do 
regime estadonovista, do seu chefe, que os 
identificasse com o sentimento nacional e com o 
povo. 

c) Direcionou sua ação propagandística em favor do 
nacionalismo, da democracia e da liberdade política 
com vistas a conseguir maior legitimidade às suas 
políticas sociais, sobretudo a partir da criação da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de 
políticas educacionais. 

d) Fez uso da propaganda política contra os 
comunistas, embora não tivesse recebido apoio da 
Igreja Católica que, naquele momento, se 
aproximava da União Soviética para combater o 
nazi-fascismo. 

e) Utilizou propaganda política feita por meio de 
rádio, cinema, TV e jornais e teve por objetivo 
contribuir para democratizar e desenvolver o Brasil. 

 
290 - (UFOP MG/2009)     

Nos anos de 1930, constituiu-se no Brasil um expressivo 
movimento social e político de caráter fascista cujo lema 
era: “Deus, Pátria e Família”. Foi caracterizado pelo 
nacionalismo de conteúdo mais cultural que econômico, 
pelo combate ao capitalismo financeiro, pela defesa do 
controle do Estado sobre a economia e pela ênfase na 
necessidade da tomada de consciência do valor 
espiritual da nação. 
Organizou-se em torno da atuação política de Plínio 
Salgado, entre outros intelectuais. 
Assinale a alternativa que apresenta a denominação 
desse movimento. 

 
a) integralismo 
b) queremismo 
c) comunismo 
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d) tenentismo 
 
291 - (UFRN/2009)     

Em uma cerimônia cívica realizada no Rio de Janeiro, em 
dezembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas 
participou da queima e da destruição das bandeiras 
estaduais e do hasteamento do pavilhão nacional. O 
cartaz abaixo foi divulgado no período e ilustra uma das 
diretrizes do governo Vargas, expressa também na 
cerimônia referida. 

 
RODRIGUE, Joelza Ester. História em 

documento: Imagem e Texto. São Paulo: 
 FTD, 2002. p.165 

 
Essa cerimônia pode ser simbolicamente identificada 
com o desejo de Vargas de 
 
a) demonstrar que o poder forte centralizado havia 

liquidado a força política dos coronéis em todos os 
estados da Federação. 

b) afrontar as lideranças políticas do Congresso 
Nacional, por ele considerado um órgão inoperante 
e distanciado dos interesses vigentes nos estados 
da Federação. 

c) distribuir a renda nacional de acordo com as 
necessidades da população, minimizando as 
disparidades entre trabalhadores e empresários 
dos diferentes estados brasileiros. 

d) instituir um Estado Nacional unificado em torno de 
padrões nacionais, em oposição às unidades 
federadas dominadas pelos interesses das 
oligarquias. 

 
292 - (UNICAMP SP/2009)     

Os animais humanizados de Walt Disney serviam à 
glorificação do estilo de vida americano. Quando os 
desenhos de Disney já eram famosos no Brasil, o criador 
de Mickey chegou aqui como um dos embaixadores da 

Política da Boa Vizinhança. Em 1942, no filme Alô, 
amigos, um símbolo das piadas brasileiras, o papagaio, 
vestido de malandro, se transformou no Zé Carioca. A 
primeira cópia do filme foi apresentada a Getúlio Vargas 
e sua família, e por eles assistida diversas vezes. Os 
Estados Unidos esperavam, com a Política da Boa 
Vizinhança, melhorar o nível de vida dos países da 
América Latina, dentro do espírito de defesa do livre 
mercado. O mercado era a melhor arma para combater 
os riscos do nacionalismo, do fascismo e do comunismo. 

(Adaptado de Antonio Pedro Tota, O imperialismo 
 sedutor: a americanização do Brasil na época 

 da Segunda Guerra. São Paulo: Companhia  
das Letras, 2000, pp. 133-138, 185-186.) 

 

 
www.museu.ufrgs.br/programacao/index.php?messelec=1

0&&anoselec=2006 
 

a) De acordo com o texto, de que maneiras os 
personagens de Walt Disney serviam à política 
externa norteamericana na época da Segunda 
Guerra Mundial? 

b) Como o governo Vargas se posicionou em relação à 
Segunda Guerra Mundial? 

 
293 - (UNICID SP/2009)     

O período constitucional do governo Getúlio Vargas 
(1934-1937) foi marcado, entre outros, pela polarização 
ideológica, materializada pelo conflito AIB X ANL. 
Embora ideologicamente antagônicas, as duas 
instituições políticas apresentavam pontos em comum, 
tais como 

 
a) defesa do partido único e da luta de classes, como 

meios legítimos para se atingir a derrocada do 
capitalismo liberal. 

b) defesa da democracia liberal, valorização do 
pluripartidarismo e culto à personalidade do líder. 

c) crítica ao Estado liberal e ao capitalismo, 
valorização da democracia e culto à personalidade 
do líder. 

d) crítica ao Estado liberal, valorização do partido 
único e culto à personalidade do líder. 

e) busca da harmonia entre as classes sociais, por 
meio da criação de um governo que representasse, 
simultaneamente, os anseios da burguesia e do 
proletariado. 
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294 - (UNISC RS/2009)     
A chamada “Era Vargas” começa com a Revolução de 30, 
que depôs Washington Luís, e termina com a deposição 
de Getúlio Vargas em 1945. O período foi marcado pelo 
aumento gradual da intervenção do Estado na economia 
e na organização da sociedade. Durante o Estado Novo 
(1937-1945), houve um crescente autoritarismo e a 
centralização do poder. 

 
Refere-se a esse período 
a) a decretação do AI-5, que fechou o Congresso e 

estabeleceu a censura prévia. 
b) a Revolução Federalista liderada pela oposição 

paulista em 1932. 
c) o suicídio de Vargas em 1945, que abriu caminho 

para a redemocratização. 
d) o controle sobre os sindicatos, com exceção das 

confederações como a CUT e a CGT. 
e) a promulgação da Constituição de 1937, que 

considerava o Executivo “órgão supremo do 
Estado”. 

 
295 - (UNCISAL AL/2009)    

Leia as afirmações sobre o Estado Novo (1937-1945), no 
Brasil. 

 
I. Os intelectuais foram considerados adversários do 

regime e perseguidos pelo Ministro da Educação, 
Gustavo Capanema. 

II. O departamento de Imprensa e Propaganda 
contribuiu para difundir a ideologia governamental. 

III. O Estado estimulou a industrialização, investindo 
em setores estratégicos, como a siderurgia. 

IV. Apesar da Constituição autoritária, os partidos 
políticos foram preservados. 

 
Estão corretas apenas as afirmações, 
a) I e IV. 
b) I, II e III. 
c) II, III e IV. 
d) III e IV. 
e) II e III. 

 
296 - (UNESP SP/2009)    

Um cartaz alusivo à Revolução de 1932 continha a 
mensagem “Você tem um dever a cumprir”, que 
conclamava 

 
a) os gaúchos à defesa do governo provisório de 

Vargas, ameaçado pelas forças separatistas dos 
estados. 

b) os paulistas e os habitantes do estado de São Paulo 
à luta pela constitucionalização do país. 

c) os jovens a ingressarem na Força Expedicionária 
Brasileira, na luta contra o nazi-fascismo. 

d) os operários à mobilização pela legislação 
trabalhista, cujo projeto fora vetado pelo 
Congresso Nacional. 

e) os empresários a defenderem a livre iniciativa 
econômica, ameaçada pelo governo da Aliança 
Liberal. 

 
297 - (FATEC SP/2008)    

Após a segunda guerra mundial, o Brasil viveu 
importantes transformações em seu sistema político. 
Em meio a esse processo, o país presenciou um 
movimento chamado queremismo que 

 
a) defendia a presença de Getúlio Vargas na condução 

da transição democrática. 
b) propunha a exclusão de Getulio Vargas do cenário 

político nacional. 
c) era liderada pela esquerda brasileira e exigia a 

legalização do (PCB) Partido Comunista Brasileiro. 
d) tinha como bandeira principal o retorno da política 

do café com leite. 
e) pedia a prisão do presidente Getúlio Vargas e de 

seus colaboradores políticos. 
 
298 - (UFTM MG/2009)    

Considere as informações: 
 

A brasileira não faz nada por si mesma, mas manda 
fazer; põe o maior empenho em não ser vista nunca em 
ocupação qualquer.  
(...) Cumpre que cada um dos escravos, chamados de 
ganho, traga à senhora a quantia designada no fim do 
dia (...). 
Como ia dizendo, uma brasileira se envergonharia de ser 
apanhada em qualquer ocupação, porque professam 
todas o maior desdém para quem quer que trabalhe. O 
orgulho dos americanos do sul é extremo. Todas querem 
mandar, ninguém quer servir. 
(Adele Toussaint-Samson, Viagem de uma parisiense ao 

Brasil, 1815) 
 

 
(Cartaz do Departamento de Imprensa e Propaganda, 1944) 
 

a) A partir do texto, explique a idéia de trabalho 
predominante no Brasil colonial e imperial. 

b) Usando o cartaz, explique a visão de trabalho 
desenvolvida na Era Vargas. 

 
299 - (FGV/2009)    
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As fotos abaixo pertencem à história do Estado Novo, 
regime que teve o presidente Getúlio Vargas, como 
ditador, governando o Brasil de 1937 a 1945; após 
observá-las com atenção, responda aos subitens — a, b, 
e c — propostos. 
 

 
Monteiro, A. “Dia do Trabalho no campo do 

Vasco da Gama.” [Fonte: Getúlio Vargas 1983 – 
Exposição de Fotografias, página 60] 

 

 
“Queima das bandeiras estaduais.” 
[Fonte: Saga: a grande história do 

Brasil, vol. 6, página 91] 
 

A.a) Quando o Estado Novo foi implantado, quais as 
principais características do cenário internacional 
no tocante à economia e à política? (1) 

A.b) Explique como o Estado Novo foi implantado e 
analise as mudanças que esse regime realizou, sob 
a égide da nova Constituição, no que tange à 
relação entre os três poderes republicanos, ao 
poder dos Estados, aos partidos políticos e aos 
direitos dos cidadãos. (2) 

A.c) Explique a política do regime varguista em relação 
ao desenvolvimento industrial, tendo em vista os 
seguintes fatores: o mercado brasileiro; a mão-de-
obra industrial; e os capitais necessários à indústria 
de base. (3) 

 
300 - (UECE/2009)    

Leia com atenção o fragmento da canção a seguir: 
 

“Meu pai trabalhou muito 
Que já nas nasci cansado 
Ai patrão 
Sou um homem liquidado 
No meu barraco chove 
Meu terno está furado 
Ai patrão 
Trabalhar, não quero mais.” 
(Wilson Batista, Nasci Cansado, Sucesso dos anos 1930). 

 
O fragmento acima expressa UMA visão do mundo do 
trabalho nas décadas de 1930/1940 no Brasil. Neste 
sentido, podemos afirmar que o fragmento acima 
sugere 

 
a) o investimento do Governo Vargas em melhorias 

significativas para os trabalhadores, contrariando 
os interesses das elites econômicas brasileiras. 

b) a dificuldade do estado Getulista em promover o 
controle da classe trabalhadora, apesar de garantir-
lhe certos direitos. 

c) o estímulo ao assistencialismo do governo federal 
em relação aos trabalhadores e também aos seus 
sindicatos. 

d) as pressões sofridas pela classe trabalhadora 
através de seus sindicatos para que apoiassem 
Vargas, incondicionalmente. 

 
301 - (UEPG PR/2009)    

"O golpe de outubro de 1930 resultou no deslocamento 
da tradicional oligarquia paulista do epicentro do poder, 
enquanto que os demais setores sociais a ele articulados 
e vitoriosos não tiveram condições, individualmente, 
nem de legitimar o novo regime, nem, tampouco, de 
solucionar a crise econômica."  

(IN: Maria Y. Linhares. História Geral do Brasil)  
 

Sobre a era Vargas, assinale o que for correto.  
 

01. A Revolução de 1930 trouxe ao centro do palco 
político outros homens, não propriamente 
neófitos, mas que não haviam ainda representado 
papéis políticos de envergadura, dentre eles o 
próprio Getúlio.  

02. Mesmo enfrentando grandes questionamentos, 
como a Revolução de 1932, Vargas promoveu um 
processo de reconstitucionalização que envolveu a 
convocação de eleições para uma Assembléia 
Nacional Constituinte, em 1933, e a promulgação 
de uma nova Constituição em 1934.  

04. No período, o país assistiu à formação de dois 
movimentos políticos com propostas distintas mas 
que tinham em comum o objetivo de uma ampla 
mobilização popular: a Aliança Nacional 
Libertadora (ANL), que apresentava um ideário da 
esquerda comunista, e a Ação Integralista Brasileira 
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(AIB), inspirada nas experiências fascistas do 
momento.  

08. A promulgação da Constituição de 1934 e a 
repressão às ações da ANL e do PCB, em 1935, 
contribuíram para o amadurecimento de uma 
proposta de Estado autoritário e corporativo, cuja 
chefia foi assumida por Getúlio Vargas: o Estado 
Novo.  

16. O período 1930-37 se define como de crise política 
aberta. Nenhuma das frações de classe envolvidas 
conseguiu hegemonia na sucessão à burguesia 
cafeeira, o que permitiu à burocracia estatal uma 
atuação relativamente autônoma face aos 
interesses em disputa.  

 
302 - (UFPA/2009)    

A paráfrase do Credo católico, abaixo transcrita, 
expressa a visão dos poetas cordelistas em relação a 
Getúlio Vargas. 

 
“Creio em Getúlio Vargas, todo poderoso, criados das 
leis trabalhistas. Creio no Rio Grande do Sul e no seu 
filho, nosso patrono o qual foi concebido pela Revolução 
de 30 [...]”. 
(CURRAN, Mark. História do Brasil em Cordel São Paulo: 

Edusp, 2001. p. 128) 
 

Sobre a relação entre o poder e prestígio de Vargas e sua 
associação com a criação da CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho), referida no texto acima, é correto afirmar: 
 
a) A CLT tornou-se um marco ao estabelecer o salário-

mínimo, férias, pensões, horas de trabalho, entre 
outras medidas, que implantram um programa de 
reforma social direcionado aos trabalhadores 
urbanos. 

b) O conteúdo das leis trabalhistas de inspiração 
fascista foi importante, pois estabeleceu direitos e 
garantias aos trabalhadores urbanos, inclusive 
permitiu que cada categoria negociasse em  
separado com os patrões, sem intermediação do 
Estado. 

c) O mundo do trabalho no Brasil, na década de 1930, 
foi beneficiado com a organização de leis que 
colocavam o capitalismo industrial subordinado aos 
interesses dos trabalhadores urbanos e rurais que 
usufruíam férias, pensões e outros benefícios 
sociais. 

d) A partir da Consolidação das Leis do Trabalho, os 
operários brasileiros, além de garantirem bons 
salários, conseguiram que o governo getulista 
concedesse ampla liberdade ao exercício da 
militância e da organização da classe trabalhadora. 

e) O Estado varguista, ao criar uma legislação 
trabalhista, não interferiu legalmente nas relações 
de trabalho cotidianas, mesmo que tenha definido 
a remuneração mínima e os procedimentos para a 
solução de disputas individuais e coletivas. 

 

303 - (UFU MG/2009)    
A década de1930 no Brasil e no mundo foi marcada por 
vários conflitos políticos. Sobre esse assunto, marque a 
alternativa INCORRETA. 

 
Um casal integralista. FAUSTO, Boris. História do Brasil. São 

Paulo: EDUSP/FDE, 2004. p. 354. 
 

a) O Partido Comunista do Brasil (PCB) representava 
um contraponto e uma estratégia de resistência ao 
espírito fascista e às práticas autoritárias do 
governo de Getúlio Vargas. No entanto, a 
implementação do Estado Novo (o golpe), a 
suspensão das liberdades civis, a censura à 
imprensa e a prisão de vários líderes comunistas 
desmantelaram o partido, que só retornaria à 
legalidade com a derrocada do Estado Novo.  

b) A Ação Integralista Brasileira combatia o 
capitalismo financeiro e negava a pluralidade dos 
partidos políticos. Sua proposta política e os rituais 
e símbolos utilizados (por exemplo, a letra grega 

sigma ) atraíram militantes e adeptos durante o 
seu período auge na década de 1930. 

c) A partir do lema “Deus, Pátria e família”, o 
movimento integralista no Brasil pregava a 
autonomia e igualdade entre homens e mulheres. 
Eram nacionalistas com fervor, porém o valor 
espiritual do casal estava acima da importância 
dada à organização do Estado, pois este não deveria 
gerir nem a economia nem a família. O Estado 
deveria limitar-se à garantia da soberania nacional. 

d) Para a espetacularização do espaço público, o 
nazismo utilizou grandes eventos, nos quais Hitler 
fazia questão de aparecer, sob aplausos das 
multidões. Palavras, músicas e imagens de efeito 
foram utilizadas para mobilizarem os sentimentos 
dos alemães de pertencimento a uma grande 
comunidade. Para Hitler, quanto mais simples, 
repetitiva e sentimental a mensagem, mais 
facilmente atingiria as massas incultas. 

 
304 - (UNIFOR CE/2009)    

Leia a seguir um trecho de um Manifesto divulgado em 
1932, no Brasil. 

 
À Nação Brasileira − Ao operariado do país e aos 
sindicatos de classe − Aos homens de cultura e 
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pensamento − À mocidade das escolas e das trincheiras 
− Às classes armadas! (...) 
A Nação Brasileira deve ser organizada, una, indivisível, 
forte, poderosa, rica, próspera e feliz. Para isso 
precisamos de que todos os brasileiros estejam unidos. 
Mas o Brasil não pode realizar a união intima e perfeita 
de seus filhos, enquanto existirem Estados dentro do 
Estado, partidos políticos fracionando a Nação, classes 
lutando contra classes, indivíduos isolados, exercendo a 
ação pessoal nas decisões do governo; enfim todo e 
qualquer processo de divisão do povo brasileiro. Por 
isso, a Nação precisa de organizar-se em classes 
profissionais. (...) Essas classes elegem, cada uma de per 
si, seus representantes nas Câmaras Municipais, nos 
Congressos Provinciais e nos Congressos Gerais. Os 
eleitos para as Câmaras Municipais elegem o seu 
presidente e o prefeito. Os eleitos para os congressos 
Provinciais elegem o governador da Província. Os eleitos 
para os Congressos Nacionais elegem o Chefe da Nação. 

(Raymundo Campos. História do Brasil. São Paulo: Atual, 
1999. p. 243) 

 
Ao associar as idéias do Manifesto ao contexto político 
de sua divulgação, é possível afirmar que ele foi 
elaborado por 

 
a) partidários da Aliança Nacional Libertadora (ANL), 

que defendiam a implantação de sociedade 
igualitária na qual caberia ao Estado socializar os 
meios de produção. 

b) sindicalistas de tendência anarquista, que exerciam 
oposição radical à estrutura de poder político 
burguês, aos diferentes partidos à religião e à 
propriedade privada. 

c) adeptos do integralismo, cujos membros 
promoveram freqüentes marchas e manifestações, 
nos moldes militaristas, sobretudo contra os 
adeptos do comunismo. 

d) partidos de tendência comunista, cujos membros 
se aliaram ao governo para elaborar, em comum 
acordo, as normas gerais e os princípios da 
legislação trabalhista. 

e) líderes do Partido Trabalhista Brasileiro, que 
pretendia instaurar uma república no país baseada 
na reestruturação da estrutura fundiária nas várias 
áreas de latifúndios. 

 
305 - (UPE/2009)    

O Movimento de 1930 emergiu da ruptura interna das 
oligarquias e do crescimento das pressões populares. O 
Getulismo consistiu na primeira grande modalidade de 
política populista no Brasil. Na prática, essa política 
traduzia-se no (na) 

 
00. tipo de ideologia e de estilo de ação, determinado 

por Vargas, garantindo, ao mesmo tempo, o perfil 
de liderança carismática, paternalista e 
personalista. 

01. criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. 

02. apoio dos assalariados à “Revolução de 1930” que 
foi uniforme e incondicional. 

03. intervenção na vida econômica e nas relações de 
trabalho, apoiando o Partido Comunista. 

04. criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio. 

 
306 - (UNCISAL AL/2008)    

No contexto histórico brasileiro da década de 1930, 
atuou um movimento de um grupo político que 
costumava usar um uniforme típico e símbolos como 
identificação ideológica, como é possível observar na 
foto dos jovens membros a seguir. 

 

 
(Helgio Trindade. Integralismo) 

 
Esse movimento 

 
a) combatia a doutrina educacional fascista e a 

intervenção do Estado na economia. 
b) identificava como inimigos o liberalismo, o 

socialismo e o capitalismo financeiro. 
c) defendia o ideal socialista, a pluralidade partidária 

e o capitalismo monopolista. 
d) reiterava apoio ao internacionalismo comunista e 

ao sistema político de caráter liberal. 
e) desprezava as ideologias totalitárias e os diferentes 

modos de exploração capitalista. 
 
307 - (UFMS/2008)    

Procurando ampliar as bases sociais do movimento 
integralista no Brasil, a Ação Integralista Brasileira 
lançou, em 1937, uma grande ofensiva de propaganda, 
na qual se insere o cartaz abaixo. A respeito da Ação 
Integralista Brasileira, assinale a(s) proposição(ões) 
correta(s). 
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01. Fundada, em 1932, pelo jornalista e escritor 
modernista Plínio Salgado, a Ação Integralista 
Brasileira era um movimento fortemente 
influenciado pelos ideais marxista-leninistas e tinha 
por objetivo implantar o socialismo no Brasil. 

02. Nascida na década de 1930, momento em que o 
capitalismo em crise abria brechas para adesões a 
formas autoritárias de Estado, a Ação Integralista 
Brasileira opunha-se ao comunismo, além de 
propor a extinção da democracia liberal como o 
imperativo capaz de acabar com a crise financeira, 
o desemprego, as revoltas operárias e as 
desigualdades sociais. 

04. Aglutinando todos os partidos de tendência nazi-
fascistas, surgidos no Brasil no início da década de 
1930, a Ação Integralista Brasileira tinha como eixos 
políticos a defesa do nacionalismo, do voto 
universal e da democracia liberal burguesa. 

08. Como movimento de viés conservador, a Ação 
Integralista Brasileira defendia a reabilitação do 
princípio da autoridade e da instituição 
fundamental da família, que, segundo os 
integralistas, havia sido proscrito pela burguesia e 
pelo comunismo. 

16. Fundada, em 1922, pelo capitão do exército Luiz 
Carlos Prestes, a Ação Integralista Brasileira, por 
suas concepções doutrinárias, pelo seu modelo de 
organização e por seus métodos de ação política, 
assemelhava-se aos movimentos fascistas 
europeus, em especial o italiano. 

 
308 - (CEFET PR/2009)    

Sindicalismo é o movimento social de associação de 
trabalhadores assalariados para a proteção dos seus 
interesses. Ao mesmo tempo, é também uma doutrina 
política segundo a qual os trabalhadores agrupados em 
sindicatos devem ter um papel ativo na condução da 
sociedade. No Brasil, com a abolição da escravatura e a 

proclamação da República, a economia se diversificou, e 
as atividades manufatureiras surgiram nos centros 
urbanos e no litoral brasileiro, atraindo levas de 
imigrantes vindos da Europa. Os trabalhadores que 
então migravam tinham uma experiência de trabalho 
assalariado e de um leque de direitos trabalhistas 
conquistados no mundo desenvolvido. Todavia, 
somente em 1930, o Governo Federal criou o Ministério 
do Trabalho e em 1931 regulamentou, por decreto, a 
sindicalização das classes patronais e operárias. Com a 
promulgação da Constituição do Estado Novo, passou a 
vigorar a maior característica do sindicalismo brasileiro, 
que é a unicidade sindical, baseada no (na): 
 
a) “Comitê Revolucionário Soviético”, de León Trótski, 

de 1919. 
b) “New Deal”, de Franklin D. Roosevelt, de 1932. 
c) “Arbeit Macht Frei”, de Adolf Hitler, de 1933. 
d) “Carta del Lavoro”, de Benito Mussolini, de 1927. 
e) “Lei Orgânica do Estado Falangista”, de Francisco 

Franco, de 1936. 
 
309 - (ESPM/2009)    

Aponte entre as alternativas apresentadas aquela que 
não pode ser considerada uma iniciativa do Estado Novo 
instituído por Getúlio Vargas em 1937: 
 
a) DASP – Departamento Administrativo do Serviço 

Público; 
b) DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda; 
c) SPI – Serviço de Proteção ao Índio; 
c) CLT – Consolidação das Leis do Trabalho; 
d) Usina de Volta Redonda – Companhia Siderúrgica 

Nacional. 
 
310 - (Mackenzie SP/2009)    

O termo ‘pelego’, com o sentido presente na crítica 
citada, foi forjado, na política brasileira, 

 
“A crítica ao pelego”, Jornal de Metalúrgicos, 1977 
 
a) na Era Vargas, quando os sindicatos foram 

legalizados, estando, entretanto, atrelados ao 
Ministério do Trabalho, resultando em um processo 
de despolitização da classe operária. 
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b) durante o governo JK, quando a intensa penetração 
de capital estrangeiro levou a mudanças na 
legislação trabalhista, em defesa da classe operária. 

c) no curto governo Jânio Quadros, quando os 
sindicatos foram fechados, em uma tentativa de 
conter as agitações de caráter socialista que 
ocorriam no país. 

d) durante o governo de João Goulart, como sendo 
uma característica de sua política social de 
esquerda, reflexo da aliança política estabelecida 
com o governo Fidel Castro. 

e) durante a Ditadura Militar, que transformou os 
sindicalistas em agentes políticos oficiais de 
repressão aos movimentos de contestação dos 
trabalhadores urbanos. 

 
311 - (UDESC SC/2009)    

Sobre o Estado Novo implantado por Getúlio Vargas em 
1937 é correto afirmar: 

 
a) Durante o período (1937-1945) se intensificou a 

participação da sociedade civil nos interesses do 
Estado, com aumento considerável dos direitos 
individuais e coletivos. 

b) Considerado o Pai dos Pobres , Vargas investiu na 
liberdade de expressão especialmente na 
concessão de autonomia aos veículos de 
comunicação, entre eles o rádio e o DIP, órgão de 
incentivo às emissoras de radiodifusão no Brasil e 
de manutenção delas. 

c) O regime de 1937 se dirigia exclusivamente aos 
trabalhadores. 

d) O Estado Novo acabou em 1945 com um golpe 
militar realizado e incentivado por forças externas ; 
Vargas foi exilado e voltou ao Brasil apenas em 
1951. 

e) Sob o aspecto socioeconômico, o Estado Novo 
representou uma aliança da burocracia civil e 
militar e da burguesia industrial, cujo objetivo 
comum imediato era o de promover a 
industrialização do país sem grandes abalos sociais. 

 
312 - (UEPB/2009)    

Como outras ditaduras contemporâneas, o Estado Novo 
varguista também tinha seu instrumento de difusão 
ideológica. O Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP) impunha estrito controle sobre a vida cultural e a 
imprensa do país. Assinale a única alternativa 
INCORRETA. 

 
a) Para criar o DIP, Vargas se inspirou no Ministério da 

Propaganda Alemã, que desde 1933 colocava os 
meios de comunicação de massa a serviço do 
governo nazista. 

b) A função primordial do DIP era expor o projeto 
cultural, social, político e ideológico do regime. Era 
uma espécie de porta-voz do governo, que defendia 
as idéias consideradas estratégicas, a exemplo do 
projeto de ocupação da região central do Brasil.  

c) O DIP propagava uma imagem positiva de uma nova 
ordem e para isso exigia a completa subordinação 
dos meios de comunicação – jornais, revistas, 
cinema e o rádio. 

d) Mesmo preservando os interesses ideológicos do 
Estado, o DIP tratava o rádio como serviço de 
utilidade pública e dava às emissoras uma relativa 
liberdade, livrando-as de restrições e controles a 
que outros meios de comunicação precisavam 
submeter-se. 

e) O DIP pautava sua atuação pela Constituição de 
1937, exercendo censura prévia à imprensa, teatro, 
cinema e rádio para manter a ordem e a segurança 
pública. 

 
313 - (UECE/2009)    

“Construído a partir de um golpe políticomilitar e, 
portanto, carente de legitimidade, o regime inaugurado 
por Vargas em 1930, disseminou por toda a sociedade 
uma produção de cunho político e cultural que afirmava 
a necessidade histórica de um novo governo”. 

Fonte: FERREIRA, Jorge. Trabalhadores do Brasil: o 
imaginário popular (1930-1945). Rio de Janeiro: 

Fundação Getulio Vargas, 1997, p. 21-24. 
 

Sobre as estratégias adotadas por este “novo governo” 
em relação aos trabalhadores, são feitas as seguintes 
afirmações: 

 
I. Para os trabalhadores, o Estado nos anos 30 e 40 

tornou-se produtor de bens materiais e simbólicos, 
a fim de obter dos mesmos a aceitação e o 
consentimento ao regime político. 

II. Com base na formulação de uma legislação social e 
trabalhista, o “novo governo” preconizava uma 
política de valorização do trabalhador que, no 
âmbito do seu discurso, visava elevá-lo à condição 
de cidadão. 

III. Este regime teceu sua auto-imagem induzindo os 
trabalhadores a identificarem-no como guardião de 
seus interesses. 

 
É correto o que se afirma 
 
a) apenas em III. 
b) apenas em I e III.  
c) apenas em I e II. 
d) em I, II e III. 

 
314 - (UFG GO/2009)    

Leia as citações a seguir. 
 

Caminhamos para a unidade, marchamos para o Centro, 
não pela força de preconceitos doutrinários, mas pelo 
fatalismo de nossa definição racial. 

VARGAS, Getúlio, 1939. In: LENHARO, A. A sacralização da 
política. São Paulo: Papirus, 1986, p. 56. 
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Somos geograficamente um dos maiores países deste 
planeta, onde vive um povo em condições de aperto. Em 
torno de nós, a vastidão, os descampados, o país por 
conquistar, sítios admiráveis e no entanto nos 
agrupamos a beira do mar, espiando as fases das marés. 
Constitui um refrão monótono dizermos que 
necessitamos ocupar o nosso país, possuir a terra, 
marchar para o Oeste, voltar as costas ao mar e não 
permanecer eternamente com o olhar fixo nas águas 
como se pensássemos em partir, em voltar. Do Brasil 
nenhum de nós partirá jamais, porque esta é a nossa 
nação e pátria. 
KUBITSCHECK, Juscelino, 1956. Coleção Brasília, tomo 4. 

Brasília: Serviço de documentação da Presidência da 
República, 1960, p. 49-50. 

 
A necessidade da unidade nacional é tema recorrente 
nos discursos políticos dos governos de Getúlio Vargas 
(1937-1942) e Juscelino Kubitscheck (1956-1960). 
Considerando o exposto e tendo como base as citações, 

 
a) quais interesses políticos sustentavam cada um 

desses discursos? 
b) cite uma realização de cada um desses governos, 

decorrente de tais interesses. 
 
315 - (UFS/2009)    

A queda de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo, 
ocorrido em outubro de 1945, foi um processo histórico 
complexo, marcado por críticas por parte dos liberais ao 
regime, tentativas de liberalização política para 
viabilizar a permanência de Vargas no poder e sua 
reaproximação com a esquerda, antes duramente 
combatida. Analise as proposições que apresentam 
eventos históricos ocorridos durante esse processo. 

 
00. Elaboração de um documento de crítica ao regime 

conhecido como “Manifesto dos Mineiros”; anistia 
política no início de 1945 e Movimento Queremista, 
que pedia “Constituinte com Getúlio”. 

01. Divulgação da represália do Senado a Getúlio 
através da “Carta aos Brasileiros”, fim do 
monopólio do Petróleo pelo Estado e nomeação de 
Luis Carlos Prestes para ministro do Trabalho. 

02. Suicídio do jornalista Líbero Badaró, em sinal de 
protesto contra a censura, criação da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e legalização do Partido 
Comunista Brasileiro. 

03. Volta dos soldados da FEB após participação na 
Segunda Guerra Mundial ao lado dos países 
democráticos como Estados Unidos e Inglaterra, 
difusão do ideário trabalhista e abrandamento da 
censura à imprensa. 

04. Assalto ao Palácio do Catete pelos membros da 
Ação Integralista Brasileira, convocação da 
Assembléia Constituite e legalização do Comando 
Geral dos Trabalhadores, dominado pelos 
comunistas. 

 

316 - (UFTM MG/2009)    
A política trabalhista de Getúlio Vargas (1930-1945) 
diferenciou- se da praticada na Primeira República 
(1889-1930), pois 

 
a) permitiu a liberdade de organização sindical, desde 

que fossem seguidas as regras do Ministério do 
Trabalho. 

b) passou a tratar a questão operária como “caso de 
polícia”, reprimindo as greves e deportando 
estrangeiros. 

c) estabeleceu uma legislação paternalista e 
assistencialista, a fim de manter o controle sobre o 
operariado. 

d) implementou medidas populistas que asseguraram 
direitos aos trabalhadores rurais e urbanos, sem 
distinção. 

e) estimulou o apoio do movimento operário ao 
Estado, por meio da divulgação de ideologias de 
esquerda. 

 
317 - (UNIFOR CE/2009)    

Reflita sobre os textos. 
 
O Estado Novo levou a sério a existência da luta de 
classes, assim como as possibilidades reais da classe 
operária no jogo do poder. A estratégia jurídica de 
aliciamento e a proposta corporativista de 
sindicalização apontam para uma política 
especialmente orientada de controle da classe operária 
e de sua reestruturação a partir da orientação 
imprimida pelo poder. 

(Alcir Lenharo. A sacralização da política. Campinas: 
Papirus/ Unicamp, 1986. p. 22) 

Entre Getúlio e o povo, não havia intermediário. Os 
sindicatos combativos, que reivindicavam autonomia 
em relação ao Estado, foram perseguidos, fechados e 
seus dirigentes conduzidos à prisão. Ele era o chefe que 
dirigia a nação e protegia os trabalhadores. 

(Agnaldo Kupper e Paulo A. Chenco. Brasil: história crítica. 
São Paulo: FTD, 1998. p. 243) 

A liquidação plena da liberdade sindical deu-se, no 
entanto, durante o Estado Novo, quando os sindicatos 
se transformavam praticamente num órgão oficial do 
governo, sujeitos à legislação governamental. 
Oficializava-se (...) a política de “amaciamento” das 
massas sindicalizadas pelos “pelegos” – burocratas 
sindicais a serviço do governo e dos empresários. 

(Francisco de Assis Silva. Historia do Brasil. São Paulo: 
Moder-na,1992. p. 254) 

 
Com base no conhecimento histórico assinale a 
alternativa que relaciona corretamente o resultado das 
estratégias de governo descritas nos textos, a uma das 
características do Estado Novo. 

 
a) O Estado favoreceu amplamente as classes ricas, 

não apenas pelo incentivo econômico que prestava 
à classe empresarial, mas também pela repressão 
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aos movimentos populares que questionavam as 
injustiças sociais e os privilégios da elite. 

b) A resistência do movimento operário autêntico à 
repressão aos críticos do regime favoreceu a 
criação de uma legislação trabalhista que ordenou 
as relações de trabalho e colocou os sindicatos 
como árbitros das disputas entre o capital e o 
trabalho. 

c) A criação das leis de proteção ao trabalhador pelo 
governo brasileiro, por meio de uma ampla 
redistribuição de renda, favoreceu igualmente 
todas as classes sociais, permitindo o 
desenvolvimento econômico industrial dos grandes 
centros urbanos. 

d) Apesar do endurecimento em relação à luta 
operária, o regime não fez qualquer restrição aos 
trabalhadores, o governo abriu entendimento com 
a classe e criou leis trabalhistas que permitiram o 
surgimento de organizações sindicais autônomas. 

e) A orientação política do governo na tarefa de 
construção do bem comum contribuiu para que a 
sociedade brasileira experimentasse uma completa 
ausência de luta de classes: os vários segmentos 
sociais viviam em harmoniosa cooperação. 

 
318 - (UERJ/2008)    

Em 1942, o governo Vargas decretou o estado de guerra 
contra os países do Eixo. Uma das conseqüências dessa 
decisão, simbolizada pela propaganda do Guaraná 
Antarctica, está apontada em : 

 
 

a) aproximação com os EUA 
b) adoção do livre-cambismo 
c) negligência com a cultura nacional 
d) desnacionalização do setor industrial 

 
319 - (UEM PR/2009)    

Assinale o que for correto sobre o envolvimento do 
Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

 
01. A neutralidade brasileira nos primeiros anos da 

guerra decorre de razões econômicas e políticas, 
uma vez que, de um lado, os Estados Unidos eram 
um grande parceiro econômico do Brasil e, por 
outro, setores ligados a Getúlio Vargas eram 
simpatizantes do nazismo alemão. 

02. O ataque à base militar norte-americana de Pearl 
Habor, no Havaí, em 1941, começou a afetar a 
neutralidade brasileira em relação à Segunda 
Guerra Mundial. 

04. A União Nacional dos Estudantes (UNE) juntamente 
com a população das grandes cidades tiveram 
importante papel na entrada do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial, ao pressionarem o governo 
brasileiro a declarar guerra contra a Alemanha. 

08. A decadência do totalitarismo e do nazifascismo 
contribuiu para as manifestações contra o 
autoritarismo do governo de Getúlio Vargas. 

16. Embora tenha apoiado os aliados, o Brasil não teve 
uma participação direta e efetiva na Segunda 
Guerra Mundial. 

 
320 - (UFPEL RS/2009)    

Considere o seguinte pensamento sobre Getúlio Vargas, 
indicado no texto: 

 
“Extremamente interativo com seu tempo, Vargas 
percebia as tendências que conduziam as ações 
republicanas e, mesmo que por influência familiar, 
afinava-se com elas. Acredita-se que Vargas conhecia 
muito bem a filosofia positivista e que dela tenha 
incorporado algumas de suas concepções acerca de 
governo e poder. Inclina-se, assim como Comte, para a 
idéia de centralização governativa e de minimização 
das atribuições parlamentares”. 

SPALLONE, Luiz Leonardo L. A influência das filosofias de 
Augusto Comte e Saint-Simon no pensamento político de 

Getúlio Vargas [...]. Pelotas: UFPEL, 2007 [monografia]. 
 
 

As considerações grifadas no texto são melhor 
aplicáveis ao período 

 
a) do Governo Provisório (1930-1934). 
b) do Governo Constitucional (1934-1937). 
c) do mandato como Presidente do Estado do Rio 

Grande do Sul (1928-1930). 
d) do último Governo de Vargas (1951-1954). 
e) do Estado Novo (1937 – 1945). 
f) I.R. 

 
321 - (UNEB BA/2009)    

Com base nos conhecimentos sobre a industrialização 
brasileira, pode-se afirmar: 

 
01. A internacionalização da indústria brasileira 

durante a década de 30 do século passado está 
relacionada à prática do tripé: capital estatal, 
capital privado nacional e capital estrangeiro e à 
política de abertura econômica. 

02. A segunda etapa do processo de industrialização 
brasileira, iniciada com a implantação do Plano de 
Metas, privilegiou obras, objetivando ampliar o 
transporte ferroviário no país. 
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03. O momento da Segunda Guerra Mundial favoreceu 
o aumento da produção interna do país, em 
decorrência da dificuldade de comercializar com os 
países europeus, o que levou o governo brasileiro a 
intensificar a política de substituição das 
importações. 

04. Os governos militares neoliberais foram 
responsáveis pela criação, infraestrutura e 
privatização das indústrias de base no país, a 
exemplo da Companhia Vale do Rio Doce. 

05. A década de 80 do século XX foi marcada pela 
globalização da economia mundial, pela política 
neoliberal, fatores que contribuíram para que a 
economia brasileira vivesse seu apogeu e 
conquistasse novos mercados. 

 
322 - (FGV/2010)    

Havia uma certa combinação (…) de que, ao Manifesto 
dos mineiros, se seguiria um manifesto dos baianos, no 
mesmo sentido. Havia contatos com alguns elementos 
baianos, professores de direito, antigos deputados 
estaduais e federais, sobretudo mais moços, como Luís 
Viana Filho e Aliomar Baleeiro. Mas diante da represália 
do governo ao Manifesto dos mineiros, os baianos 
acharam que não valeria a pena sacrifício inútil. 

[Depoimento de Dario de Almeida Magalhães in 
Valentina da Rocha Lima 

(coordenação), Getúlio – uma história oral] 
 

O Manifesto dos Mineiros 
 

a) circulou clandestinamente a partir de novembro de 
1935, em apoio aos militares desencadeadores da 
chamada Intentona Comunista. 

b) foi escrito em 1935 e publicado em 1937, defendia 
uma presença mais forte do Estado na atividade 
econômica e nos planos estratégicos. 

c) foi publicado em 1939, contou com o apoio de 
lideranças sindicais reformistas e defendia a 
imediata entrada do Brasil na guerra ao lado das 
forças aliadas. 

d) foi elaborado em 1941, por alguns interventores 
estaduais, como Adhemar de Barros, de São Paulo, 
e defendia a convocação de uma assembleia 
constituinte. 

e) foi construído e publicado no contexto do 
envolvimento do Brasil na Segunda Guerra, em 
1943, e defendia a redemocratização do Brasil. 

 
323 - (UFMG/2010)    

Leia estes versos: 
 

Mataram-nos à traição quando dormiam, 
E foram companheiros que os mataram 
Não foi a guerra, foi o crime que os matou 
Dormiam no quartel, de madrugada, 
Mas a seu lado, 
Em sinistra vigília, 
Companheiros sem alma conspiravam, 

Sem alma porque a tinham vendido 
Ao estrangeiro de vestes vermelhas.... 
Eram os filhos malditos de Caim. 
                                             MAUL, Carlos. “Toque de 
Silêncio”. 

 
É CORRETO afirmar que, nesses versos, o autor faz 
referência 

 
a) à insurreição de novembro de 1935. 
b) à Revolução Constitucionalista de 1932. 
c) à Revolução de Outubro de 1930. 
d) ao golpe civil-militar de 1964. 

 
324 - (UFC CE/2010)   

Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. 
 

“Inicialmente sintonizado com a Itália de Mussolini, a 
Espanha de Franco e Portugal de Salazar, o governo 
Vargas inflectiu para a direita. Com a Segunda Guerra, 
desenhando-se a vitória dos aliados, volta-se, 
pressionado, para uma aliança contra as potências do 
eixo”. 

MOTA, Carlos Guilherme. O Brasil do Estado Novo 
(1937-1945): matrizes politico-ideológicas. São Paulo: 

Fundação Memorial da América Latina, 2009, p. 08. 
 

a) Indique duas razões para o Governo Vargas colocar-
se, posteriormente, contra as potências do Eixo. 

b) Cite três medidas tomadas pelo Governo Vargas 
para garantir, no período em questão, a 
centralização do poder e o controle do país. 

c) Apresente o período em que o texto acima insere-
se, indicando três questões fundamentais para a 
sua desarticulação. 

 
325 - (UFT TO/2010)     

A charge ilustra as manobras políticas utilizadas por 
Getúlio Vargas para se manter no poder. Na frase, Estou 
garantido pelas duas fortes “correntes....” há uma clara 
referência à ligação com as forças armadas e as 
oligarquias. Vargas usou essas distintas correntes, que o 
acompanhava desde a revolução de 1930, para 
continuar no poder até meados de 1940.  
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Sobre a República Brasileira da era Vargas, leia 
atentamente as afirmativas abaixo:  

 
I. No Brasil de Vargas, a economia de guerra viria 

afetar profunda e especialmente os operários 
industriais. “Soldados, afinal somos todos, a serviço 
do Brasil”, proclamou Vargas no comício do 1º de 
maio de 1942. A estratégia de militarização 
psicológica converteu toda uma classe de 
trabalhadores em soldados da Pátria. 

II. Dentre os estudiosos do Estado Novo há quem 
discuta, entre suas características bem acentuadas, 
o caráter democrático e descentralizador, e o cunho 
empreendedor do Estado no que se refere ao 
impulso industrializante.  

III. Os supostos benefícios ofertados pelo Estado 
criavam a ilusão de que, cooperando, os 
trabalhadores teriam finalmente atendidas as suas 
antigas aspirações de bem-estar social. A carteira 
profissional, instituída em março de 1932, através 
da lei 21.175, era agora trunfo dos operários, 
insistentemente lembrada pelos ideólogos do 
Estado Novo.  

IV. Em 1937, enquanto o regime preparava nos seus 
porões o Plano Cohen, a Igreja lançava uma Carta 
Pastoral aos católicos do país, toda ela centrada na 
luta contra o comunismo, abrindo legitimidade 
moral para o golpe.  

 
Assinale a sequência CORRETA:  

 
a) F, V, F, F  
b) V, F, F, V  
c) V, F, V, V  
d) V, F, F, F  
e) F, V, V, F 

 
326 - (UFPB/2010)    

Um conjunto de direitos sociais conquistados pelos 
trabalhadores brasileiros, no decorrer do século XX, vem 
sendo, desde a década de 1990, objeto de debates e 
questionamentos por parte das organizações 
empresariais, especialmente através da chamada 
grande imprensa, em decorrência da hegemonia das 
ideias neoliberais. Um dos principais alvos dessas 
críticas é a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que 
assegura, entre outros direitos, carteira assinada, vale-
transporte, férias, adicional noturno, 13º salário, FGTS. 
 
Sobre a CLT, é correto afirmar que sua aprovação 
ocorreu 

 
a) em 1850, junto com a Lei de Terras, para assegurar 

os direitos dos trabalhadores imigrantes. 
b) em 1888, logo após a Lei Áurea, para garantir os 

direitos dos escravos libertos. 

c) em 1943, para reafirmar um conjunto de leis de 
proteção ao trabalho, já implantadas na década 
anterior. 

d) em 1973, para impedir o aumento da influência do 
Partido Comunista sobre os sindicatos, então, uma 
grande preocupação dos militares no poder. 

e) em 1988, pela Constituição, para restaurar a 
cidadania brasileira, depois dos anos de ditadura. 

 
327 - (UFPE/2010)    

A construção de uma identidade nacional fez parte dos 
planos de Getúlio Vargas. Muitos intelectuais e artistas 
contribuíram na elaboração de projetos e obras de 
valor. No campo da música, destaca-se Villa Lobos, que: 

 
00. conseguiu fazer uma síntese entre o popular e o 

erudito, em muitas das suas composições mais 
famosas. 

01. baseou sua obra nas composições de músicos 
europeus, não se interessando pela cultura 
brasileira da época. 

02. nos deixou um legado de reconhecido valor 
artístico, sendo muitas de suas obras gravadas por 
orquestras sinfônicas de vários países. 

03. foi um dos articuladores culturais das políticas de 
Vargas, porém suas composições ficaram restritas 
ao mundo urbano. 

04. ficou famoso pela suas Bachianas, nas quais se 
registram influências da música erudita, com 
grande criatividade na composição. 

 
328 - (UFRN/2010)    

As imagens abaixo fazem referência a duas das mais 
ativas agremiações políticas brasileiras da década de 
1930. 

 

 
Disponível em: <junior.alcantara.zip.net/images/ANL.jpg> 

Acesso em: 28 ago. 2009. 
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Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/integralista_Brasileira> 
Acesso em: 10 ago. 2009. 

 
Sobre as agremiações políticas às quais essas imagens 
estão vinculadas, é correto afirmar: 

 
a) Eram profundamente influenciadas pelos ideais 

anarquistas e comunistas, que, a partir da Europa, 
se difundiram para o Brasil. 

b) Estavam em posições ideológicas antagônicas, que 
refletiam o contexto de polarização existente na 
Europa. 

c) Participaram de um governo de coalizão com 
Vargas, após o golpe de 1937, que instituiu o Estado 
Novo no Brasil. 

d) Difundiram o ideário nazifascista, proposto pelos 
comunistas e integralistas, base ideológica do 
Estado Novo. 

 
329 - (UFRN/2010)    

No dia 10 de fevereiro de 1944, uma crônica publicada 
no jornal O Diário retratou aspectos do cotidiano da 
cidade de Natal, nos seguintes termos: 

 
“Meio displicente o cronista entrou no café. 

 
[...] tipos de uma outra raça, a que a uniformidade das 
fardas cáquis emprestava um tom militar, enchiam as 
mesas. [...] A algaravia que se falava era estranha. [...] 
Sobre a fala de alguns quepes, o brasão de Suas 
Majestades Britânicas, ou as iniciais simbólicas da RAF 
canadense. A maioria, porém, era de gente da América 
[...]. 

 
O cronista olhou para os lados, curioso. Brasileiro, ele 
apenas. Sim, também as pequenas garçonnettes [...]. 

 
 No entanto, aquele era um simples e muito nortista 

‘café’ da rua Dr. Barata, por mais que a paisagem 
humana se mesclasse de exemplares de terras 
diferentes...” 
Apud PEDREIRA, Flávia de Sá. Chiclete eu misturo com 

banana: carnaval e cotidiano de guerra em Natal. 
Natal: EDUFRN,  2005. p. 217. 

 

Considerando-se o fragmento textual acima e as 
informações históricas sobre o período a que ele se 
refere, é correto afirmar: 

 
a) Pela proximidade com a África e por ter sediado 

importantes bases militares dos Estados Unidos, 
Natal foi alvo de esporádicos ataques das tropas da 
Alemanha. 

b) Os natalenses passaram a rejeitar, paulatinamente, 
os hábitos dos estrangeiros, como os estilos 
musicais norte-americanos, o uso de roupas 
informais e de palavras da língua inglesa. 

c) O início da guerra e a ameaça de bombardeios 
aéreos mudaram o clima de festa em que Natal vivia 
e acirraram, ainda mais, as rivalidades entre 
brasileiros e norte-americanos. 

d) A presença de um grande contingente de militares 
de outros países e a circulação de moeda 
estrangeira agitaram, de forma significativa, a vida 
da outrora pacata Natal. 

 
330 - (UFV MG/2010)    

Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
característica(s) dos períodos de governo de Getúlio 
Vargas, durante o Estado Novo e após a 
redemocratização, bem como da política populista por 
ele adotada: 

 
a) Apoio político partidário do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB). 
b) Nacionalismo econômico e incentivo à indústria 

nacional. 
c) Apoio a associação com o capital internacional. 
d) Adoção de medidas de cunho social como a 

previdência social. 
 
331 - (UNIFOR CE/2010)    

A conjuntura mundial estava sob forte influência do 
nazifascismo, representado por Hitler na Alemanha e 
Mussolini na Itália. Era uma época marcada por forte 
sentimento nacionalista e pela centralização do poder 
estatal. Os ventos fascistas se faziam sentir no Brasil, por 
meio 

 
a) da Ação Integralista Brasileira (AIB), organização 

fascista liderada por Plínio Salgado, cujas ideias 
conservadoras eram resumidas no lema "Deus, 
Pátria e Família"; 

b) da Ação Integralista da América do Sul (AIAS), 
organização fascista liderada por Plínio Salgado, 
cujas ideias conservadoras eram resumidas no lema 
"Pai e Filhos Avante"; 

c) da Ação Integralista Brasileira (AIB), organização 
fascista liderada por Plínio Salgado, cujas ideias 
conservadoras eram resumidas no lema "Deus, 
Filho e Espírito Santo"; 

d) da Ação Integralista América do Sul (AIAS), 
organização fascista liderada por Plínio Salgado, 
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cujas ideias conservadoras eram resumidas no lema 
"Deus, Pátria e Família". 

e) da Ação Integralista Brasileira (AIB), organização 
nazista liderada por Plínio Salgado, cujas ideias 
conservadoras eram resumidas no lema "Deus e 
Pátria Livre". 

 
332 - (UNIR RO/2010)    

Em 1937, o Governo Vargas implantou o Estado Novo. 
Sobre esse período, é correto afirmar:  

 
a) Foi um período de intenso combate ao crime 

organizado, no qual as quadrilhas de tráfico 
internacional de armas e drogas estiveram 
desarticuladas.  

b) Foi um período de intenso avanço das liberdades 
democráticas, no qual o Partido Comunista 
Brasileiro lançou a candidatura de Luis Carlos 
Prestes a uma vaga na Câmara dos Deputados.  

c) Foi marcado por uma ditadura política violenta na 
qual os direitos e liberdades democráticos foram 
severamente limitados e os opositores presos, 
tendo sido alguns deportados.  

d) Foi um período marcado por rigorosa política de 
segurança nas ruas do Rio de Janeiro, protegendo 
os cidadãos da ação de assaltantes e inibindo a 
prostituição.  

e) Foi um período de grandes avanços na política 
externa, notadamente pelo estreitamento de 
relações entre o Brasil e os países do Leste 
Europeu.  

 
333 - (UESPI/2010)    

A primeira emissora de rádio do Piauí foi, segundo o 
historiador Alcides Nascimento, a Rádio Educadora de 
Parnaíba, inaugurada na década de 1940, cerca de 
dezoito anos após ter surgido a primeira estação de 
rádio do Brasil. Como se sabe, o rádio foi fortemente 
utilizado como instrumento de propaganda política por 
alguns governos “populistas” no Brasil, entre os quais se 
destaca o do presidente: 

 
a) Humberto Castelo Branco. 
b) Getúlio Vargas. 
c) Prudente de Morais. 
d) Ernesto Geisel. 
e) José Sarney. 

 
334 - (UNIMONTES MG/2010)    

Sobre os sindicatos brasileiros, no período 
imediatamente posterior à sua criação pela Lei 19.770, 
de março de 1931, é CORRETO afirmar que 

 
a) a instituição sindical, desde a sua organização, 

garantiu ampla independência em relação ao 
Estado. 

b) foram organizados especialmente pelos 
trabalhadores rurais, deixando desassistidas as 
massas operárias urbanas. 

c) o governo brasileiro pôde intervir nos sindicatos 
todas as vezes que julgou necessário e conveniente. 

d) a autonomia financeira dos sindicatos frente ao 
Ministério do Trabalho foi, desde o início, 
inequívoca. 

 
335 - (PUC RS/2010)    

Durante a chamada Era Vargas (1930-1945), verificase 
um progressivo processo de intervenção do Estado em 
variados setores da sociedade brasileira, o qual, no 
campo econômico, promovia prioritariamente a 
_________; nas relações produtivas urbanas, 
consolidava _________; e, na Educação pública, 
incentivava a formação de valores ligados ao 
_________. 

 
a) agricultura – a autonomia sindical – 

individualismo 
b) industrialização – a legislação trabalhista – 

nacionalismo 
c) agricultura – o corporativismo – construtivismo 
d) industrialização – a autonomia sindical – 

nacionalismo 
e) agroexportação – o corporativismo – 

construtivismo 
 
336 - (UDESC SC/2010)    

O Oeste catarinense – bem como outras partes do 
interior do Brasil, nas primeiras décadas do século XX – 
constituía-se alvo de preocupação dos governos 
estadual e federal, que viam a necessidade de eliminar 
os considerados “vazios demográficos” no País e fazer 
com que as fronteiras econômicas, geográficas e 
culturais coincidissem com as fronteiras políticas. 
 
Assinale a alternativa incorreta sobre a ocupação do 
Oeste catarinense e as preocupações das quais era 
alvo.  

 
a) O Oeste catarinense foi palco de muitas disputas. 

Inicialmente, entre Portugal e Espanha; depois, 
entre Brasil e Argentina e, por fim, entre Paraná e 
Santa Catarina, quando só então se definiu que o 
território pertencia ao Estado catarinense. Para 
manter o território conquistado era preciso 
“povoá-lo”, e, para tanto, investiu-se em um 
intenso processo de colonização.  

b) A preocupação em ocupar o Oeste catarinense foi 
também desdobramento do projeto de 
nacionalização do governo federal, levado a cabo 
nas primeiras décadas do século XX. Dentro desse 
projeto, e no contexto da “Marcha para o Oeste”, 
a ocupação das fronteiras deveria atender à 
necessidade de estabelecer e desenvolver 
rapidamente as condições para a nacionalização, 
a organização social, econômica e de segurança 
das regiões de fronteira e dos sertões.  

c) A ocupação da região também revelava o 
empenho do governo estadual em impor sua 
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autoridade sobre os poderes locais, em torno dos 
quais gravitavam grupos rivais e outros tantos 
conflitos remanescentes da Guerra do Contestado 
(1912-1916).  

d) Mesmo que, historicamente, a região Oeste tenha 
sido habitada por populações indígenas e mais 
tarde também por caboclos, os governantes a 
viam como uma grande área abandonada, com 
escassa população e que, por isso, necessitaria de 
efetiva colonização, de preferência imigrantes 
europeus e seus descendentes, para garantir a sua 
posse.  

e) Até a década de 1940, o Oeste catarinense era 
completamente despovoado, era de fato um 
“vazio demográfico”. Os poucos habitantes 
existentes pertenciam a comunidades argentinas 
e paraguaias remanescentes do período em que a 
região ficou sob o controle desses países. A não 
integração dessas comunidades ao projeto 
nacional (negavam-se a falar português e adotar 
hábitos da cultura nacional e catarinense) 
colocava em risco a segurança nacional, por isso a 
necessidade de expulsá-las e ocupar a região 
apenas com catarinenses.  

 
337 - (UEG GO/2010)    

“Nasce daí uma questão: se é melhor ser amado que 
temido ou o contrário. A resposta é de que seria 
necessário ser uma coisa e outra; mas, como é difícil 
reuni-las, em tendo que faltar uma das duas é muito 
mais seguro ser temido do que amado.” 

MAQUIAVEL. O príncipe. Disponível em: 
 <www.culturabrasil.pro.br/opríncipe.htm.>. Acesso 

em: 14 mar. 2010. 
 

Na história política brasileira, houve casos de líderes 
que, mesmo utilizando a violência como arma política, 
receberam um amplo apoio das classes populares. O 
exemplo de líder político “amado e temido”, idealizado 
por Maquiavel, foi 

 
a) Getúlio Vargas, durante o Estado Novo. 
b) Pedro II, durante a Monarquia brasileira. 
c) Jânio Quadros, durante a ditadura militar. 
d) Juscelino Kubitschek, durante o populismo. 

 
338 - (UFG GO/2010)    

Observe a imagem. 
 

 
ALÔ, AMIGOS, 1943. Disponível em: 

<edicaoextrablog.blogspot.com/ 
2010_01_01 archive.html>. Acesso em: mar. 2010. 

 
A imagem refere-se a uma cena de Alô, Amigos, filme 
lançado por Walt Disney, em 1943. Nessa cena, Zé 
Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato Donald, 
ao som da música “Aquarela do Brasil”, uma 
composição de Ary Barroso. Na cena, o encontro entre 
os dois personagens simboliza a aproximação entre 
Brasil e Estados Unidos, nos anos de 1940. Diante do 
exposto, explique: 

 
a) o principal interesse que orientou a aproximação 

entre Brasil e Estados Unidos; 
b) com base na imagem como o personagem Zé 

Carioca expressa uma visão sobre a cultura 
brasileira no período. 

 
339 - (UNESP SP/2010)    

Sobre o movimento constitucionalista de 1932, é 
possível afirmar que 

 
a) foi resultado da política federal, que impedia a 

exportação do café de São Paulo para o Ocidente 
europeu. 

b) atrasou o processo de democratização brasileira 
empreendido por Getúlio Vargas a partir de 1930. 

c) tinha, como principal objetivo, a separação do 
estado de São Paulo do restante da federação. 

d) levou o governo federal a negociar com a 
oligarquia paulista e a fazer concessões a seus 
interesses. 

e) obteve sucesso, derrotando as tropas de Vargas e 
devolvendo a presidência aos cafeicultores. 

 
340 - (UNIMONTES MG/2010)    

Entre 1932 e 1935 surgiram, em âmbito nacional, duas 
organizações políticas importantes: o AIB (Ação 
Integralista Brasileira) e a ANL (Aliança Nacional 
Libertadora). Comparando essas duas organizações, 
pode-se afirmar que 

 
a) os princípios ideológicos de ambas eram 

semelhantes, pautados em ideais nacionalistas e 
antiliberais, na luta contra o latifúndio, na defesa 
da reforma agrária, das liberdades democráticas e 
da constituição de um governo popular. 
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b) as suas bases sociais eram semelhantes, 
compostas por membros das camadas médias 
urbanas como intelectuais, inclusive católicos, 
profissionais liberais, funcionários públicos e 
militares. 

c) havia semelhança nas suas formas de atuação, 
com o comando partindo de uma liderança 
organizada rígida e hierarquicamente, as ações 
executadas pelas milícias armadas e o apoio dos 
jornais dos partidos, em âmbito local e regional. 

d) ambas fizeram ampla oposição ao governo Vargas 
e foram colocadas na ilegalidade em 1936, 
resultando na explosão de levantes armados em 
todo o território nacional, com vistas a depor o 
governo vigente e instaurar um governo popular 
revolucionário. 

 
341 - (UNIMONTES MG/2010)    

Entrar na Segunda Guerra Mundial contra os países do 
Eixo foi uma ação do Governo Getúlio Vargas que pode 
ser entendida como contraditória, uma vez que 
 
a) os soldados brasileiros combateriam regimes 

políticos semelhantes ao existente no Brasil. 
b) os regimes políticos alemão e italiano eram 

opostos ao do Brasil, e as políticas econômicas 
daquelas nações não envolviam negócios com o 
bloco capitalista. 

c) o Manifesto dos Mineiros defendia o alinhamento 
político e militar do Brasil com os países aliados. 

d) a Alemanha e a Itália haviam financiado a 
instalação de uma Usina Siderúrgica 
indispensável ao desenvolvimento econômico do 
Brasil. 

 
342 - (UNIRG TO/2010)    

A interpretação sobre o governo de Getúlio Vargas é 
controversa, embora o presidente tenha passado para 
a História identificado, dentre outros, como o “Pai dos 
Pobres”. Essa identificação relaciona-se 

 
a) à promulgação da CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), que foi considerada, à época, uma 
benesse para os trabalhadores. 

b) à origem humilde do presidente, que foi 
explorada pelos meios de comunicação 
responsáveis pela propaganda varguista. 

c) ao combate ao comunismo, que era visto pelos 
sindicatos como uma ameaça à autoridade das 
lideranças trabalhistas. 

d) ao trabalho voluntário comandado pela filha do 
presidente, Alzira Vargas, que colaborou com a 
estratégia assistencialista dos sindicatos. 

 
343 - (FGV/2010)    

“A revolta paulista, chamada Revolução 
Constitucionalista, durou três meses e foi a mais 
importante guerra civil brasileira do século XX(...) Sua 
causa era praticamente inatacável: a restauração da 

legalidade, do governo constitucional. Mas seu espírito 
era conservador: buscava-se parar o carro das reformas, 
deter o tenentismo, restabelecer o controle do governo 
federal pelos estados.” 

CARVALHO, J.M. de, Cidadania no Brasil:  
o longo caminho. Rio de Janeiro:  

Civilização Brasileira, p. 100. 
 

A respeito da situação política brasileira no início da 
década de 30, é correto afirmar: 

 
a) A maior parte da oligarquia paulista havia aderido à 

Revolução dirigida por Getúlio Vargas ansiando por 
uma modernização no país que envolvesse uma 
reforma eleitoral, a centralização política federal e 
o reconhecimento dos direitos trabalhistas. 

b) Apesar de derrotada militarmente, a revolta acabou 
levando à convocação de uma Assembleia Nacional 
Constituinte com novas regras eleitorais, como o 
voto secreto que dificultava a ocorrência de fraudes 
e o direito de voto para as mulheres. 

c) A maior parte da oligarquia paulista acabou por 
articular-se com Luís Carlos Prestes, exdirigente da 
coluna Prestes-Miguel Costa, que havia aderido ao 
comunismo e tornara-se a principal liderança 
política do Partido Comunista. 

d) Os paulistas defendiam um amplo programa 
nacionalista e procuravam garantir o retorno da 
normalidade democrática quebrada com o 
movimento revolucionário de 1930, que 
representava os interesses dos setores oligárquicos 
dos diversos estados da federação. 

e) A Revolução Constitucionalista foi inicialmente uma 
revolta da oligarquia paulista e sofreu, 
posteriormente, um processo de radicalização 
política que levaria à intensificação de greves e 
manifestações populares em todo o país, em prol 
da democracia. 

 
344 - (UECE/2010)    

Acerca da Constituição outorgada em 1937 por Getúlio 
Vargas, podemos afirmar corretamente que  

 
a) aboliu o cargo de vice-presidente da República.  
b) estabeleceu a divisão do país em províncias.  
c) instituiu a separação entre a Igreja e o Estado.  
d) propiciou o voto feminino.  

 
345 - (PUC SP/2010)    

“Com a criação dos Sindicatos Profissionais moldados 
em regras uniformes e precisas, dá-se às aspirações dos 
trabalhadores e às necessidades dos patrões expressão 
legal normal e autorizada. O arbítrio, tanto de uns como 
de outros, gera a desconfiança, é causa de 
descontentamento, produz atritos que estalam em 
greves [...] Os sindicatos ou associações de classe serão 
os pára-choques dessas tendências antagônicas.” 

COLLOR, Lindolfo, Ministro do Trabalho, 19/3/1931, 
citado por Kazumi Munakata.  
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A legislação trabalhista no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1984, p. 84. 

 
A declaração acima, de Lindolfo Collor, Ministro do 
Trabalho em 1931, é exemplar da relação entre Estado 
e trabalhadores durante o período Vargas, 
caracterizada pela 

 
a) disposição governamental de atuar como árbitro 

dos conflitos sociais e de controlar as 
organizações de trabalhadores. 

b) liberdade de reunião, ação e funcionamento das 
associações de operários, independentemente de 
sua posição ideológica. 

c) aceitação das reivindicações trabalhistas e pela 
implantação de legislação trabalhista 
francamente prejudicial aos interesses do 
patronato. 

d) proibição da unicidade sindical, o que provocou o 
surgimento de muitos sindicatos por categoria e a 
divisão na luta dos trabalhadores. 

e) repressão a toda mobilização operária e pela 
perseguição às lideranças trabalhistas de direita e 
de esquerda. 

 
346 - (IBMEC RJ/2011)    

“No início da década de 1940 , Walt Disney visitou 
alguns países da América Latina. No Rio de Janeiro, 
Disney conheceu o cartunista J. Carlos, que foi 
inspiração para a criação do personagem Zé Carioca. O 
papagaio brasileiro foi criado para o filme Alô, amigos. 
Era um desenho que mostrava a América do Sul e o Zé 
ciceroneou o Pato Donald em terras brasileiras. Ao som 
de Aquarela do Brasil e Tico-tico no Fubá, eles beberam 
cachaça e sambaram juntos e o filme popularizou as 
duas músicas no exterior. Três anos depois, o papagaio 
apareceu novamente em Você já foi à Bahia?” 

Fonte: www.guiadoscuriosos.com.br 
 

Tomando como referência o texto anterior, indique a 
opção que contém a política externa dos Estados 
Unidos para a América Latina referida pelos fatos e a 
qual período da história brasileira eles ocorreram: 

 
a) Política da Boa Vizinhança – Estado Novo; 
b) Doutrina Monroe – Primeira República; 
c) Aliança para o Progresso – Governo Dutra; 
d) Diplomacia do Dólar – 2º Governo Vargas; 
e) Política do Big Stick – República Populista. 

 
347 - (PUC SP/2011)    

“O direito às férias é adquirido depois de doze meses 
de trabalho no mesmo estabelecimento ou empresa 
(...), e exclusivamente assegurado aos empregados que 
forem associados de sindicatos de classe reconhecidos 
pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.” 

Artigo 4º do Decreto 23.768, de 1934, citado por Kazumi 
Munakata. 

A legislação trabalhista no Brasil. 
São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 82 

 
O artigo acima revela uma característica da relação 
entre o Estado e os trabalhadores industriais no 
período Vargas: o 

 
a) socialismo. 
b) militarismo. 
c) corporativismo. 
d) sectarismo. 
e) anarquismo. 

 
348 - (UESPI/2011)    

A liderança de Getúlio Vargas atravessou parte da 
história republicana do século XX. Na montagem da sua 
liderança, foi importante: 

 
a) a presença de políticos paulistas atuantes na UDN. 
b) o apoio assegurado por parte das oligarquias 

rurais. 
c) a formação de partidos políticos como a UDN e o 

PTB. 
d) a articulação com os democratas radicais em 

1930. 
e) o auxílio dos Estados Unidos desde a posse no 

governo. 
 
349 - (UFAC/2011)    

     “É impossível dissociar Oscar Niemeyer de Brasília. 
[...] Niemeyer foi escolhido para projetar todas as 
edificações monumentais da nova capital por decisão 
de Juscelino Kubitschek. Prefeito de Belo Horizonte, no 
início dos anos 1940 ele já havia pedido ao arquiteto 
desenhos para as principais instalações da Pampulha, 
um novo bairro da cidade. Juscelino viu sua realização 
estampada nos jornais, nas revistas e nas principais 
publicações de arquitetura do mundo. Entendeu, 
rapidamente, que a arquitetura de Niemeyer, por ser 
popular e de qualidade, podia trazer ganhos políticos. 
Juscelino queria o mesmo para a capital federal. [...] Era 
necessário criar um novo monumentalismo que 
simbolizasse ao mesmo tempo uma sociedade jovem, 
ousada, dinâmica e democrática.” 

VEJA: Brasília 50 anos. São Paulo:  
Abril, n. 2138, nov. 2009, p.62. 

 
Acerca dos elementos culturais e das transformações 
dos espaços que constituíram a atual capital federal, 
entendemos que: 

 
a) Significou o endividamento e crescimento do país, 

com a criação de uma obra monumental, cujo 
objetivo era a síntese das metas de campanha de 
Jango. 

b) Tinha por função, além de promover o 
deslocamento do eixo de poder político para a 
região central do Brasil, propiciar a ligação entre 
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distintas regiões do país, com a criação de 
infraestrutura. 

c) Expressou a criação de um patrimônio cultural 
tombado pelo NAFTA. 

d) Representou desperdício do erário público, 
resultando na Revolução de 1930. 

e) A construção de Brasília visava a atender as 
disposições da Constituição dos Estados Unidos 
do Brasil (1946), e também era a representação do 
desenvolvimento do litoral brasileiro. 

 
350 - (UFPR/2011)    

Com relação ao Estado Novo, de 1937 a 1945, é correto 
afirmar: 

 
a) Foi um período de desenvolvimento do 

liberalismo democrático no país, permitindo com 
isso a consolidação da liderança política de 
Getúlio Vargas. 

b) Ampliou os conflitos oligárquicos e a pressão do 
capital internacional, culminando com o suicídio 
de Vargas. 

c) A política desenvolvimentista de abertura ao 
capital estrangeiro permitiu o crescimento das 
alianças políticas e comerciais entre Brasil e 
Estados Unidos. 

d) A proximidade política de Vargas com os regimes 
totalitários nazi-fascistas levou o Brasil a apoiar 
militarmente os países do Eixo na Segunda Guerra 
Mundial. 

e) Foi marcado pela crítica à democracia liberal e 
pela organização de um estado autoritário, 
encarregado de promover o progresso dentro da 
ordem. 

 
351 - (UPE/2011)    

Operários do Brasil! No momento que se festeja o “Dia 
do trabalho”, não desejei que esta comemoração se 
limitasse a palavras, mas que fosse traduzida em fatos 
e atos que constituíssem marcos imperecíveis, 
assinalando pontos luminosos na marcha e na evolução 
das leis sociais do Brasil (...) 
O trabalho é o maior fator de elevação da dignidade 
humana. Ninguém pode viver ganhando apenas o 
indispensável para não morrer de fome! (muito bem! 
Aplausos prolongados). O trabalho justamente 
remunerado eleva-o na dignidade social. Além dessas 
condições, é forçoso observar que num país como o 
nosso, onde em alguns casos há excesso de produção, 
desde que o operário seja melhor remunerado, poderá, 
elevando o seu padrão de vida, aumentar o consumo, 
adquirir mais dos produtores e, portanto, melhorar as 
condições do mercado interno. Após a série de leis 
sociais com que tem sido amparado e beneficiado o 
trabalhador brasileiro, a partir da organização sindical 
da Lei dos Dois Terços, que terá de ser cumprida e que 
está sendo cumprida (muito bem! Palmas 
prolongadas), das férias remuneradas, das caixas de 
aposentadoria e pensões, que asseguram a 

tranqüilidade do trabalhador na invalidez e a dos seus 
filhos na orfandade, a Lei do Salário Mínimo virá 
assinalar, sem dúvida, um marco de grande relevância 
na evolução da legislação social brasileira. 

FENELON, D. R. 50 textos de História do Brasil. São Paulo: 
Hucitec, 1983. 

 
Este discurso do presidente Vargas, 1938, noticiava a 
assinatura de decretos-leis que beneficiariam a classe 
trabalhadora. No que se refere à política do governo 
Vargas, analise as afirmativas abaixo e conclua. 

 
00. Com Vargas, criou-se a imagem de que os 

benefícios sociais teriam sido “dados” à classe 
operária como um presente oferecido pelo 
Estado. 

01. A partir de 1930, a chamada “questão social” teria 
deixado de ser um caso de polícia, passando o 
Estado a disciplinar o mercado de trabalho em 
“benefício” dos assalariados. 

02. A concepção que tratava de atender algumas 
reivindicações básicas dos trabalhadores para 
melhor contenção da luta operária foi inspirada na 
“Carta Del Lavoro” do facista Benito Mussolini. 

03. A história do movimento operário antes de 1930 
deixa evidente a sua incapacidade de organização 
e mobilização de grandes massas de 
trabalhadores. 

04. A legislação sobre os direitos dos trabalhadores, 
citada por Vargas, era aplicada, nacionalmente, a 
todos os setores da população. 

 
352 - (UEM PR/2010)    

Entre 1944 e 1945, tropas brasileiras participaram, em 
solo europeu, dos combates da Segunda Guerra 
Mundial. Sobre a participação brasileira nesse conflito, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. De uma maneira geral, os estudiosos relacionam o 

fim da ditadura de Getúlio Vargas à participação 
brasileira na guerra, ao lado dos Aliados. 

02. Previamente à declaração de Guerra à Alemanha, 
os membros do governo de Getúlio Vargas 
estavam divididos. Uma parte nutria simpatias 
pelo Eixo, outra se posicionava favoravelmente 
aos Aliados. 

04. Durante a guerra (1939-1945), o Brasil viveu um 
período de grande recessão econômica, com uma 
diminuição da produção agrícola e industrial, 
sobretudo na indústria pesada. 

08. Embora o Brasil vivesse, durante a guerra, sob um 
regime ditatorial, as políticas econômicas de 
Getúlio Vargas eram liberais, predominando os 
princípios de não intervenção do Estado na 
economia. 

16. O atentado contra Carlos Lacerda, no chamado 
“crime da Rua Toneleiros”, foi o estopim para a 
entrada do Brasil na guerra. 
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353 - (PUC RS/2011)    
Considere as afirmações a seguir, sobre os diferentes 
períodos em que Getúlio Vargas esteve na presidência 
do Brasil. 
 
I. Líder revolucionário no período de 1930 a 1934, 

reformou o poder judiciário e realizou intervenção 
no Supremo Tribunal Federal; criou por decreto o 
Ministério da Educação e Saúde Pública e o 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

II. Foi Presidente eleito indiretamente, em 1934, 
quando foi aprovada a Constituição que instituía o 
voto masculino para idosos de forma facultativa, 
e para maiores de 16 anos. 

III. No período de 1937 a 1945, quando se tornou um 
ditador, promoveu forte repressão aos 
opositores, a extinção de partidos políticos e a 
cassação de mandatos. 

IV. Presidente eleito pelo voto popular (1951-1954), 
determinou o fim do monopólio da Petrobras e 
procurou garantir a igualdade de renda, justiça 
social e modernização e industrialização do país, a 
partir da distribuição do Produto Interno Bruto. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas 

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

 
354 - (UECE/2011)    

Em 1939, em Pleno Estado Novo, foi criado o DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda). No que diz 
respeito às funções deste órgão do governo, analise os 
seguintes itens.  

 
I. Centralizar, coordenar, orientar a propaganda 

nacional interna ou externa e servir 
permanentemente como elemento auxiliar de 
informação dos ministérios.  

II. Estimular a produção de filmes nacionais e 
classificar filmes educativos, bem como promover 
e organizar a propaganda turística.  

III. Organizar e dirigir o programa de radiodifusão 
nacional, fazer censura ao teatro, cinema e as 
funções recreativas de qualquer natureza, da 
literatura á imprensa.  

 
São realmente funções do Departamento de Imprensa 
e Propaganda as listadas nos itens  

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

 
355 - (UEFS BA/2011)    

[...] o fenômeno industrial da primeira fase republicana 
teve grande importância para a sociedade brasileira: 
criou condições para o desencadeamento do processo 
de industrialização nos períodos subsequentes e 
revelou que a antiga estrutura socioeconômica colonial 
estava sendo afetada nas suas bases. (NADAI; NEVES, 
1995, p. 294). 

 
A análise do texto e os conhecimentos sobre a história 
econômica da República brasileira permitem afirmar 
que o processo de industrialização, no Brasil, 

 
a) foi o grande responsável pela absorção dos ex-

escravos no mercado de trabalho. 
b) determinou o abandono do perfil agrícola 

desenvolvido no país, desde o início do regime 
republicano. 

c) construiu-se, gradativamente, desde os projetos 
industriais do Visconde de Mauá, no período do 
Segundo Império. 

d) tornou-se efetivo com a instalação da indústria de 
base, um dos componentes do projeto 
nacionalista do Estado Novo. 

e) desenvolveu-se de forma autônoma, não 
dependendo do investimento de capitais nem de 
tecnologia estrangeiros para a sua efetivação. 

 
356 - (UFF RJ/2011)    

Durante boa parte do século XIX, as interpretações 
mais globalizantes sobre o Brasil estiveram 
obstaculizadas, esbarrando nas condições da sociedade 
então vigente, cujo traço dominante era a escravidão. 
Entretanto, a partir da década de 1930, a universidade 
começa a adquirir importância, influindo nas formas de 
interpretar o país e dando margem ao surgimento não 
de ensaios, mas de analises monográficas preocupadas 
em construir grandes explicações do Brasil. Exemplos 
disso são as obras Casa Grande e Senzala de Gilberto 
Freyre (1933); Raízes do Brasil de Sergio Buarque de 
Holanda (1936) e Formação do Brasil Contemporâneo 
de Caio Prado Jr. (1942). 

 
a) Explique o porquê do surgimento, neste período, 

de obras voltadas à construção de grandes 
interpretações sobre a formação social do Brasil. 

b) Analise as razões do impacto provocado pela 
publicação de Casa Grande e Senzala de Gilberto 
Freyre. 

 
357 - (UFRN/2011)    

O sistema capitalista teve suas origens com a expansão 
comercial europeia e consolidou-se com a denominada 
“Revolução Industrial”. No Brasil, as atividades 
capitalistas industriais desenvolveram-se no período 
compreendido entre as últimas décadas do século XIX 
e a “Era Vargas”, provocando significativas mudanças 
socioeconômicas.  
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Mencione e explique três mudanças socioeconômicas 
vinculadas ao processo de industrialização que se 
estruturou no País, do final do século XIX até a “Era 
Vargas”. 

 
358 - (UFSC/2011)    

     Alta fertilidade humana, forte seleção biológica e 
ausência de oportunidades de emprego para os sem-
terra teriam que ocasionar o apelo à migração numa 
desesperada luta pela sobrevivência. Assim, a grande 
região seca brasileira passou a ter o papel histórico de 
fornecer mão de obra barata para quase todas as 
outras regiões detentoras de algum potencial de 
emprego. Nordestinos de todos os recantos 
mobilizaram-se nas mais variadas direções, seguindo a 
vaga de cada época. Para a Amazônia, nos fins do 
século passado e início do atual. Para São Paulo, desde 
a década de 1930. Para Brasília, nos anos 60. Para o 
norte do Paraná e São Paulo, por todo o tempo, 
sobretudo depois da construção da estrada Rio-Bahia. 
Finalmente, para o norte de Goiás, às margens da 
Belém-Brasília, a Transamazônica e, para o sul do Pará, 
nos anos 70.  

AB’SABER, Aziz Nacib. Sertões e sertanejos: uma geografia 
humana sofrida.  

Revista Estudos Avançados. São Paulo: IEA/USP, n. 36, 
p. 26-7, maio/ago. 1999.  

 
Com base no texto acima e sobre a migração no Brasil, 
é CORRETO afirmar que:  

 
01. fenômenos  climáticos  e  ambientais  conseguem 

interferir na história humana, originando 
movimentos migratórios e mudando o perfil de 
muitas comunidades. 

02. a “indústria da seca” é uma expressão relacionada 
com a transferência de volumosos recursos 
públicos para as áreas afetadas pela seca no 
Nordeste, mas que não resolvem o problema da 
população atingida. Ao contrário, favorecem 
empreendedores que enriquecem com a referida 
indústria.  

04. a partir dos anos 70, em função dos grandes 
investimentos governamentais no Nordeste, foi 
possível barrar os fluxos migratórios e, hoje, não 
se verifica mais migração de nordestinos para 
outras regiões do Brasil. 

08. o norte do Paraná atraiu imigrantes nordestinos 
com mais intensidade nos anos 60, motivados 
pela cultura da soja, a qual exigia grande volume 
de mão de obra. 

16. a modernização da agricultura no Brasil, com 
seguidas quebras de recordes de produção, tem 
exigido mais trabalhadores no campo, freando, 
assim, os movimentos migratórios para as 
cidades. 

32. a transposição das águas do rio São Francisco é 
atualmente uma das maiores obras e visa, 
basicamente, regularizar o regime de águas, 

revitalizando o rio, com vistas a recompor seu 
equilíbrio ecológico.  

 
359 - (UNESP SP/2011)    

A década de 1930 no Brasil é normalmente associada 
ao varguismo. Além da liderança de Getúlio Vargas, o 
período também apresentou forte radicalização 
política. Como podemos associar tal fenômeno ao 
panorama internacional de então? Cite dois exemplos 
de agrupamentos políticos radicais atuantes no Brasil 
dos anos 30 e algumas de suas principais propostas. 

 
360 - (ESPM/2011)    

Diz Maquiavel que o príncipe deve reunir em si as 
qualidades de dois animais: o leão e a raposa. Do leão, 
a força e a ferocidade para se garantir contra os lobos. 
Da raposa, a astúcia e a inteligência para agir na hora 
exata. Juízos de valor à parte: Getúlio Vargas é a 
personificação moderna e tupiniquim do príncipe 
perfeito. 

 

 
Caricatura Na porta do Catete - J. Carlos  
(Isabel Lustosa. História de Presidentes: 

 a República no Catete/1897-1960) 
 

O texto e a caricatura da revista Careta realçam a 
astúcia de Getúlio Vargas que em certas situações 
optava não pela força, mas por armadilhas que levavam 
seus adversários a escorregar. Assim, em 1937, ano da 
caricatura apresentada, foi empreendida uma manobra 
que permitiu fechar o Congresso, suprimir a 
Constituição em vigor, outorgar nova Constituição e 
não realizar a eleição presidencial prevista para janeiro 
de 1938. O pretexto para isso foi: 

 
a) Intentona Comunista; 
b) Golpe integralista; 
c) Plano Cohen; 
d) Revolução Constitucionalista; 
e) II Guerra Mundial. 

 
361 - (PUC SP/2011)    



 

 
86 

www.historiaemfoco.com.br 

Era Vargas 

86 

“(...) após o bombardeio da base americana de Pearl 
Harbor, pelos japoneses, em dezembro de 1941, a 
neutralidade já não era possível. Sobretudo porque, em 
1940, o governo do Brasil assinara um empréstimo com 
bancos norteamericanos para a construção da 
siderúrgica de Volta Redonda.” 

Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do 
Brasil: uma interpretação. 

São Paulo: SENAC, 2008, p. 692 
 

O texto se refere aos acontecimentos que precederam 
a entrada do Brasil, em 1942, na Segunda Guerra 
Mundial. Pode-se afirmar que o governo brasileiro, 
antes de romper sua neutralidade, 

 
a) apoiara publicamente os países Aliados que, 

liderados por Inglaterra e Estados Unidos, 
pretendiam preservar a democracia e derrotar o 
totalitarismo nazifascista. 

b) oficializara, perante órgãos internacionais, sua 
simpatia por Alemanha e Itália, países do Eixo, 
com quem havia assinado, no final da década de 
1930, acordos de colaboração militar. 

c) endossara as iniciativas pacifistas da Liga das 
Nações e havia tentado compor, juntamente com 
a Argentina, um pacto para a defesa militar do 
Atlântico Sul. 

d) sustentara posição ambígua diante do conflito, 
pois havia se aproximado comercialmente dos 
países do Eixo e, ao mesmo tempo, sofria pressões 
norte-americanas para que apoiasse os Aliados. 

e) temera que seu apoio aos Aliados ou ao Eixo fosse 
considerado uma adesão aos projetos totalitários 
que havia nos dois lados do conflito e que eram 
representados, respectivamente, por União 
Soviética e Alemanha. 

 
362 - (UDESC SC/2011)    

Alguns dos historiadores brasileiros identificam uma 
parte de nossa República como Estado Getulista. 
Acordando para o período compreendido entre 1930 e 
1945, analise as proposições e assinale (V) para 
verdadeira ou (F) para falsa. 

 
(  ) Getúlio chegou ao poder em 1930, sendo 

presidente em um governo provisório; foi eleito 
pelo voto indireto e depois governou por um 
período de quinze anos. 

(  ) Embora as iniciativas do governo varguista para a 
educação fossem de inspiração autoritária, em 
seu primeiro governo foi criado o Ministério da 
Educação. 

(  ) Durante o Estado Novo a relação com o Congresso 
Nacional foi bem articulada: Plínio Salgado, líder 
integralista, foi nomeado Ministro da Educação; e 
o integralismo, considerado base de apoio da 
ideologia varguista. 

(  ) O regime de 1937 se preocupou exclusivamente 
com os trabalhadores e foi incentivada então a 
formação de uma opinião pública de classe média. 

(  ) No segundo mandato, Getúlio Vargas fez uma 
declaração pública concordando com sua saída e, 
em vez de exílio, retirou-se para São Borja (RS), 
sua cidade natal. 

 
Assinale a sequência correta de cima para baixo. 

 
a) F – V – V – V – F 
b) V – F – V – F – F 
c) V – V – F – F – F 
d) V – F – V – V – F 
e) F – F – V – F – V 

 
363 - (UERJ/2012)    

O personagem Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato, 
tornou-se mais conhecido na década de 1930, por meio 
de anúncios publicitários, como o ilustrado abaixo: 

 

 
Adaptado de www.miniweb.com.br 

 
Esse anúncio retratava aspectos da sociedade brasileira 
da época, expressando críticas principalmente às 
condições de: 

 
a) acesso à escolarização 
b) assistência médico-hospitalar 
c) salubridade nas áreas rurais 
d) integração econômica regional 

 
364 - (UERJ/2012)    

O presidente Roosevelt, que governou os E.U.A. entre 
1933 e 1945, solicitou a inclusão de Walt Disney na lista 
de visitas de celebridades hollywoodianas aos países 
sul-americanos. Após a visita, Disney retornou aos 
Estados Unidos e produziu os desenhos animados “Alô, 
amigos” (1942) e “Os três cavaleiros” (1945), mais 
conhecido no Brasil como “Você já foi à Bahia?”. Essas 
criações de Disney pretendiam resumir, no plano 
simbólico, os laços de afeto e de cooperação que uniam 
os E.U.A. ao Brasil. 

Adaptado de SIDNEY FERREIRA LEITE 
 

http://www.miniweb.com.br/


 

 
87 

www.historiaemfoco.com.br 

Era Vargas 

87 

 
Cartaz do filme 

In: TERRA, Lygia et al. Conexões: estudos de geografia 
do Brasil. 

São Paulo: Moderna, 2009. 
 

As artes são frequentemente utilizadas como 
instrumento de propaganda política e ideológica. Os 
desenhos de Disney, por exemplo, foram peça 
importante para a estratégia geopolítica dos E.U.A. 
para a América Latina, como se observa no texto acima. 

 
Essa estratégia geopolítica norte-americana foi 
concretizada na década de 1940 por meio de um 
conjunto de ações que ficou conhecido como: 

 
a) Aliança para o Progresso 
b) Política da Boa Vizinhança 
c) América para os Americanos 
d) Doutrina do Destino Manifesto 

 
365 - (UFG GO/2011)    

Leia o documento a seguir. 
 

[…] Liberdade completa ninguém desfruta: começamos 
oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a 
Delegacia de Ordem Política e Social, mas, nos estreitos 
limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos 
podemos mexer. […] Não caluniemos o nosso 
pequenino fascismo tupinambá; se o fizermos, 
perderemos qualquer vestígio de autoridade e, quando 
formos verazes, ninguém nos dará crédito. De fato ele 
não nos impediu de escrever. Apenas nos suprimiu o 
desejo de entregar-nos a esse exercício. 

RAMOS, Graciliano. Memórias do cárcere. 
Rio, São Paulo: Record, v. I, 1977. p. 34. 

 
Em Memórias do cárcere, Graciliano Ramos narra sua 
experiência na prisão para onde foi levado em 1936. 
Considerando a leitura do documento, explique: 

 
a) o contexto político que possibilitou a prisão de 

cidadãos, sem nenhum processo jurídico. 

b) de que forma o regime político, implantado em 
1937, utilizaria os meios de comunicação para 
assegurar o controle político. 

 
366 - (UFU MG/2011)    

Sobre a Era Vargas (1930-1945), assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
a) Durante a Era Vargas, foram criados vários 

ministérios, como o Ministério dos Negócios da 
Educação e Saúde Pública e o Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio. 

b) O governo Vargas representou uma alternativa 
democrática à ditadura militar que estava se 
estabelecendo a partir do governo de Júlio 
Prestes, candidato à Presidência da República em 
1930. 

c) Durante a Era Vargas, iniciou-se um dos mais 
ousados projetos para a industrialização do Brasil, 
contando com grandes investimentos por parte 
do governo. 

d) A política trabalhista da Era Vargas, ao mesmo 
tempo em que atendeu a algumas demandas da 
classe trabalhadora, procurou silenciá-la em suas 
demais reivindicações. 

 
367 - (UNESP SP/2011)    

O movimento constitucionalista de 1932, em São Paulo, 
pode ser interpretado como uma 

 
a) tentativa de impedir o avanço de projetos 

políticos radicais de direita no país. 
b) disputa entre grupos sociais hegemônicos no 

Brasil desde o final do século XIX. 
c) reação da oligarquia paulista frente às medidas 

socialistas tomadas pelo governo de Getúlio 
Vargas. 

d) mobilização popular contra o poder da elite 
cafeeira que dominava o país. 

e) defesa dos interesses econômicos dos estados do 
sudeste brasileiro contra a hegemonia nordestina. 

 
368 - (UNCISAL AL/2011)    

Entre 1937 e 1945, o presidente Getúlio Vargas 
governou o Brasil de forma ditatorial, no chamado 
Estado Novo. Nesse período, 

 
a) ocorreu a Coluna Prestes que, com cerca de 1 800 

homens, saiu pelo interior do Brasil buscando o 
apoio do povo para a luta contra o governo. 

b) ampliou-se o direito ao voto feminino por meio da 
Constituição democrática de 1937, o que gerou 
uma participação decisiva das mulheres na 
atividade pública. 

c) houve uma reorientação na economia, pois a 
indústria deixou de ser priorizada, e a ação do 
Estado voltou-se para o apoio da agroexportação 
de açúcar. 
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d) instituiu-se a chamada democracia relativa, na 
qual os artistas e os intelectuais participavam 
ativamente das decisões de governo. 

e) foi criado o Departamento de Propaganda e 
Imprensa (DIP), subordinado diretamente ao 
presidente, que exercia a censura aos meios de 
comunicação. 

 
369 - (FGV/2011)    

“Desde a independência, as instituições colegiadas e as 
assembléias, tanto a assembléia nacional como as 
câmaras municipais, configuram-se como lugares 
privilegiados de conciliação entre as diferentes 
oligarquias regionais. No decorrer de quase dois 
séculos de história nacional, passando por todas as 
ditaduras e pelos diversos regimes constitucionais, 
pelas guerras e pelas insurreições, o país não conheceu 
mais do que uma quinzena de anos de interrupção das 
atividades parlamentares (...) Esboçam-se aqui os 
traços históricos originais que marcam o autoritarismo 
brasileiro: a prática de um jogo parlamentar restrito 
que permite a conciliação das elites, excluindo as 
camadas populares dos centros de decisão (...).” 

ALENCASTRO, L.F. “O fardo dos bacharéis”. Revista Novos 
Estudos Cebrap, 19, 1987, pp. 69-70. 

 
Assinale a alternativa que confirma as ideias do autor: 

 
a) Após o AI-5 de dezembro de 1968, o Congresso 

Nacional foi fechado e permaneceu inativo até 
1978, quando foram realizadas eleições para o 
Senado e para a Câmara dos Deputados. 

b) Sob o regime republicano, o maior período de 
interrupção das atividades parlamentares ocorreu 
durante o Estado Novo, sistema político dirigido 
por Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945. 

c) A principal marca da história brasileira é a 
frequente quebra da normalidade institucional 
seguida de longos períodos de controle do 
Executivo sobre o Legislativo. 

d) Durante o período regencial, entre 1831 e 1840, 
as atividades parlamentares foram suspensas, e as 
decisões políticas passaram a ser exclusividade do 
Poder Executivo. 

e) As instâncias parlamentares deixaram de ser 
espaços privilegiados para a conciliação das elites 
brasileiras com o fim da ditadura militar em 1985. 

 
370 - (ESCS DF/2012)    

O Estado Novo instalado por Vargas no Brasil ocorreu 
em um contexto político internacional de crescente 
avanço dos regimes de extrema direita na Europa. Uma 
ideia que aproxima o Estado Novo das ideias políticas 
da extrema direita na Europa é a:  

 
a) defesa do liberalismo econômico;  
b) luta contra o comunismo;  
c) promoção do intercâmbio racial entre os povos;  
d) valorização do pluripartidarismo;  

e) defesa do poder descentralizado. 
 
371 - (FGV/2012)    

O texto abaixo é o relato do então presidente Getúlio 
Vargas a respeito da reunião ministerial de 27 de 
janeiro de 1941, quando o governo brasileiro rompeu 
suas relações diplomáticas com os países do Eixo. Leia-
o com atenção e depois responda às questões 
propostas. 

 
“Hoje deve realizar-se a reunião do Ministério para 
decidir sobre a ruptura das relações com os países do 
Eixo. 
Sabendo que o ministro da Guerra pretendia exonerar-
se, promovi (...) uma reunião (...) do general Góis e do 
ministro da Guerra (...). 
Às 15 e meia, instalou-se a reunião do Ministério. Fiz 
uma exposição da situação criada pelos 
acontecimentos, do instante apelo que o governo 
americano fazia ao Brasil, das conveniências em 
atendê-lo, das desvantagens de qualquer 
procrastinação e das consequências que poderia ter 
uma atitude negativa. 
Dei a palavra depois a cada um dos ministros, que 
justificaram seus votos pelo rompimento. Quando 
chegou a vez do ministro da Guerra, este justificou sua 
atitude, alegando nossa falta de preparação militar 
para a guerra, a culpa dos americanos não nos 
atendendo, o receio de que tal atitude não se 
modificasse, a conveniência de um adiamento, mas 
terminando pela sua solidariedade para comigo. (...) 
Ao encerrar essas linhas, devo confessar que me invade 
uma certa tristeza. Grande parte desses elementos que 
aplaudem essa atitude, alguns poucos que até me 
caluniam, são adversários do regime que fundei, e 
chego a duvidar que possa consolidá-lo para passar 
tranquilamente o governo ao meu substituto.” 
VARGAS, Getúlio. Diário, volume II (1937-1942). Rio de 

Janeiro: Siciliano/FGV Editora, 1995, p. 457 
 

a) Quais foram as características da política externa 
brasileira de 1939 a 1942? 

b) Aponte três características do regime brasileiro 
nesse período. 

c) Ao final do texto, Vargas revela uma certa tristeza 
porque adversários do Regime por ele fundado 
estariam de acordo com o rompimento com o 
Eixo. Há relações entre a participação do Brasil na 
Segunda Guerra e o fim desse regime? Justifique. 

 
372 - (FGV/2012)    

Leia o texto. 
 

     Classicamente, existem três grandes formas de 
abordagens analíticas do populismo. Ele pode ser 
estudado como um fenômeno de origem social, como 
uma forma de governo ou como uma ideologia 
específica. Em qualquer de suas formas, o populismo 
necessita de alguns elementos básicos para se 
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concretizar: independente das particularidades das 
ocorrências, ele surge quando há uma massificação de 
amplas camadas da sociedade que desvincula os 
indivíduos de seus quadros sociais de origem e os reúne 
na massa, relacionados entre si por uma sociabilidade 
periférica e mecânica; quando há uma perda da 
representatividade e da exemplaridade da classe 
dirigente; quando há a presença de um líder dotado de 
carisma de massas. 

(Emerson Urizzi Cervi, As sete vidas do populismo In Revista 
de 

Sociologia e Política, n.º 17, Curitiba, nov.2001) 
 

Na História do Brasil, o mais comum é associar o 
populismo ao período compreendido entre 

 
a) 1889 – ano da proclamação da República e da 

posse de um militar na presidência – e 1894 – data 
da eleição do primeiro presidente civil do país. 

b) 1894 – quando o paulista Prudente de Morais 
assume a presidência – e 1926 – ano do 
encerramento do mandato de presidente do 
mineiro Artur Bernardes. 

c) 1930 – ano de uma ruptura institucional: a 
chamada Revolução de 30 – e 1964 – por causa do 
golpe de Estado que derrubou o presidente João 
Goulart. 

d) 1968 – ano da imposição do Ato Institucional n.º 5 
– e 1978 – quando este mesmo instrumento 
autoritário deixou de vigorar. 

e) 1985 – com o fim do ciclo autoritário nascido em 
1964 – e 1989 – ano da eleição do presidente 
Fernando Collor de Mello pelo voto direto. 

 
373 - (FUVEST SP/2012)    

O Estado de compromisso, expressão do reajuste nas 
relações internas das classes dominantes, corresponde, 
por outro lado, a uma nova forma do Estado, que se 
caracteriza pela maior centralização, o 
intervencionismo ampliado e não restrito apenas à área 
do café, o estabelecimento de uma certa racionalização 
no uso de algumas fontes fundamentais de riqueza pelo 
capitalismo internacional (...). 

Boris Fausto. A revolução de 1930. Historiografia e 
história. 

São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 109-110. 
 

Segundo o texto, o Estado de compromisso 
correspondeu, no Brasil do período posterior a 1930, 

 
a) à retomada do comando político pela elite 

cafeicultora do sudeste brasileiro. 
b) ao primeiro momento de intervenção 

governamental na economia brasileira. 
c) à reorientação da política econômica, com maior 

presença do Estado na economia. 
d) ao esforço de eliminar os problemas sociais 

internos gerados pelo capitalismo internacional. 

e) à ampla democratização nas relações políticas, 
trabalhistas e sociais. 

 
374 - (PUC SP/2012)    

“A revolução não se fez para assumir a tutela da Nação 
senão para entregar à Nação o governo de si mesma. 
Se a Nação entender, pelo voto de seus genuínos 
representantes, organizar-se antes de um modo do que 
de outro, devemos nos inclinar diante de sua soberania. 
Podemos e devemos instruir o povo, convertendo-o às 
ideias que nos parecem mais acertadas; mas não é lícito 
impor-lhe o nosso pensamento e vontade. Seria o 
despotismo. O Partido Democrático não pode desviar-
se desta linha. No frontispício de seu programa, como 
a doirar a cúpula dos compromissos assumidos, figura 
a bela tricotomia americana do governo do povo, pelo 
povo e para o povo.” 

Declaração do Partido Democrático de São Paulo, 13 de 
janeiro de 

1932, in Déa Ribeiro Fenelon (org.). 50 textos de 
história do Brasil. 

São Paulo: Hucitec, 1986, p. 152-153. 
 

O documento acima pode ser compreendido como uma 
demonstração 

 
a) da insatisfação paulista com a política varguista de 

proteção à produção e exportação de café, que 
incluía um rigoroso controle de preços e tarifas 
aduaneiras. 

b) do projeto de implantação do socialismo no Brasil, 
defendido pelo Partido Democrático e por outros 
setores da esquerda nos primeiros anos do 
governo Vargas. 

c) da divisão entre antigos aliados no movimento de 
1930, que, dois anos depois, entravam em conflito 
por causa de seus interesses políticos e 
econômicos distintos. 

d) do amplo apoio popular que o Partido 
Democrático recebeu desde sua fundação, em 
1926, e que o fez opor-se tanto aos governos da 
Primeira República, quanto ao governo de Vargas. 

e) da defesa, pelo Partido Democrático, da proposta 
de separação de São Paulo do restante do Brasil, 
apoiada majoritariamente pelos participantes da 
revolução constitucionalista de 1932. 

 
375 - (UEL PR/2012)    

Alguns itens da lista de assuntos censurados pelo 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) aos 
jornalistas em 1943: “Nenhuma fotografia da Rússia; 
Nada sobre a tragédia de Alegrete: um indivíduo 
assassinou a esposa e 8 filhos; Nada sobre a União 
Nacional de Estudantes a não ser a nota oficial; Proibida 
a divulgação das aspirações das classes trabalhistas de 
Porto Alegre, enviadas ao chefe do governo; Proibida a 
reprodução do artigo do sr. Macedo Soares sobre o 
problema da produção leiteira. Nada sobre o leite, 
completamente nada; Sobre o peixe deteriorado, só 
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nota da polícia; Nenhum anúncio ou polêmica em torno 
do livro “Stalin”; Nada sobre as dívidas externas; Nada 
sobre uma granada que explodiu na Vila Militar, 
matando um tenente e vários soldados; Nada contra a 
Espanha; Proibidas quaisquer alusões ao regime 
brasileiro anterior a 10 de novembro de 1937, sem 
prejuízo de referências à democracia, pois o regime 
atual é também uma democracia; Nada assinado por 
Oswald de Andrade”. 

(Depoimento do jornalista Hermínio Sacchetta ao repórter  
Noé Gertel para a Folha de São Paulo em 1979. Disponível 

em: <http:// 
almanaque.folha.uol.com.br/memoria_6.htm>. Acesso em: 

27 jul. 2011.) 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
explique o papel desempenhado pelo DIP durante o 
Estado Novo. 

 
376 - (UERJ/2012)    

 
In: GONÇALVES, Adelaide e COSTA, Pedro E. B. (orgs.).  

Mais borracha para a vitória. Brasília: Ideal Gráfica, 2008. 
 

No governo Vargas, foi criado o Serviço Especial de 
Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia - 
S.E.M.T.A., uma medida direcionada para a 
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 

 
Com base no cartaz, as ações programadas por esse 
serviço tiveram como principal objetivo: 

 
a) ocupação militar relacionada à redefinição das 

fronteiras nacionais 
b) proteção dos trabalhadores rurais em resposta à 

depressão econômica 
c) estímulo à migração para exploração de recursos 

naturais estratégicos 
d) demarcação de reservas florestais associada à 

política de defesa ambiental 
 
377 - (UFG GO/2012)    

Analise a charge. 

 

 
Charge de Belmonte. Disponível em: 

<www.portaldoprofessor.mec.gov/ 
fichaTecnicaAula.html?aula=13104>. Acesso em: 3 out. 

2011. [Adaptado]. 
 

Esta charge é de autoria do caricaturista brasileiro 
Belmonte. Com o propósito de disseminar a crítica 
política, o artista criou a personagem Juca Pato. A 
composição da charge remete às contradições da vida 
política nacional durante a Era Vargas. 

 
Considerando o exposto, explique 

 
a) como a abordagem do tema, na charge, ironiza a 

vida política brasileira; 
b) a contradição vigente na relação entre política 

interna e externa durante o regime do Estado 
Novo (1937-1945). 

 
378 - (UFPE/2012)    

No século XX, os governos de Getúlio Vargas tiveram 
repercussões contraditórias para a história do povo 
brasileiro, uma vez que esses governos: 

 
00. mostraram que havia resistência para certas 

mudanças, com a manutenção de privilégios de 
minorias e insatisfações políticas lideradas pelos 
partidos socialistas do Sudeste. 

01. desfizeram os espaços democráticos na sociedade 
brasileira, prevalecendo a centralização política 
que marcou até as organizações sindicais e 
impediu o surgimento de grupos de oposição. 

02. conseguiram, com a industrialização, transformar 
as atividades urbanas, trazendo parte expressiva 
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da população para as grandes cidades e criando 
condições diferentes para as relações trabalhistas. 

03. usaram práticas autoritárias no período do Estado 
Novo, mas firmaram uma popularidade crescente 
em todas as suas fases e com apoio indiscutível do 
movimento operário na resistência aos 
desmandos do coronelismo. 

04. reorganizaram o Estado brasileiro, rompendo 
certas tradições administrativas, incentivando 
mudanças na economia, embora tenham mantido 
ligações com as elites políticas rurais. 

 
379 - (Mackenzie SP/2012)    

 
 

Atribui-se ao governador mineiro Antônio Carlos uma 
frase que simboliza a tensão existente no Brasil, em 
1930: “Façamos a revolução, antes que o povo a faça.” 
Tal demonstração de preocupação, por parte das elites 
da Aliança Liberal, mostra que elas tinham consciência 
de que era necessário agir para assumir o controle 
político e conter as insatisfações populares. A respeito 
da Revolução de 1930, como ilustra a foto da época, é 
correto afirmar que 

 
a) a ascensão do gaúcho Getúlio Vargas, como novo 

presidente, representava a aliança das antigas 
oligarquias e também dos setores sociais urbanos 
e do tenentismo, aparentemente vitorioso dentro 
das Forças Armadas. O compromisso entre esses 
grupos era o de permanência do sistema 
econômico e político do governo anterior com o 
apoio das Forças Armadas. 

b) a Revolução de 1930 não pode ser considerada 
um rompimento decisivo na história do país, pois 
além da permanência de grupos ligados ao 
governo anterior, não ocorreu nenhuma mudança 
no sistema representativo brasileiro. 
Continuamos verificando a defesa dos interesses 
políticos e econômicos de uma única categoria 
social e o prestígio dos militares. 

c) os que assumiram o poder, com a Revolução de 
1930, buscaram, de todas as maneiras, criar a 
imagem de um Brasil totalmente diferente a partir 
do levante. Podemos considerar tal episódio 
político como sendo a vitória da burguesia 
industrial sobre as tradicionais oligarquias 
cafeeiras e que as Forças Armadas promoveriam a 
integração e a união nacional. 

d) a derrota do paulista Júlio Prestes, nas eleições 
presidenciais de 1930, precipitou o levante 
revolucionário, responsável por entregar o poder 

a Getúlio Vargas, que governou durante 15 anos. 
Para se manter na liderança política, o político 
gaúcho contou com o apoio irrestrito das Forças 
Armadas. 

e) ao assumir o comando político da nação, logo 
após o movimento de 1930, Getúlio Vargas 
divulgou imagens envergando um uniforme 
militar, influenciando a opinião pública de que, 
sob sua liderança, iniciava-se um novo período de 
combate aos males da Velha República e em prol 
da ordem e do progresso. 

 
380 - (UFTM MG/2012)    

Entre os motivos alegados por Getúlio Vargas para 
decretar o Estado Novo, em novembro de 1937, pode-
se citar 

 
a) a iminência do início da 2ª Guerra Mundial e a 

necessidade de proteger as nossas fronteiras. 
b) as greves operárias, os saques e as depredações 

que tomaram conta do país no período. 
c) a descoberta de uma suposta insurreição 

comunista, o chamado Plano Cohen. 
d) as denúncias de fraudes no processo de escolha 

do seu sucessor, publicadas pela imprensa. 
e) a insatisfação da elite paulista com o regime, que 

ameaçava separar-se do restante do país. 
 
381 - (UEM PR/2012)    

Sobre o golpe de 1937 e o Estado Novo, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. O golpe de 1937, como outros que ocorreram na 

Europa na mesma década, representou a vitória 
de um partido organizado e teve o apoio ativo das 
massas populares. 

02. Um dos argumentos utilizados por Getúlio Vargas 
para dar o golpe foi o de que pairava uma ameaça 
comunista sobre a sociedade brasileira. 

04. A nova Carta, outorgada em 1937, caracterizou-se 
pelo predomínio do poder executivo e de seu 
sistema de partido único, e representada pela 
base política da nova ordem, a Ação Integralista 
Brasileira. 

08. As reformas administrativas que vieram após o 
golpe, ao modernizarem a burocracia e 
introduzirem instrumentos de controle por parte 
do Estado, eliminaram o federalismo da República 
Velha. 

16. Um impulso ao desenvolvimento industrial 
brasileiro nesse período foi proporcionado pela 
criação de indústrias de base estatais. 

 
382 - (UECE/2012)    

“Inegavelmente, a visão da indústria como alternativa 
para o desenvolvimento brasileiro ganhou corpo ao 
longo dos anos 1930 e 1940.”  

MENDONÇA, Sônia Regina de. As Bases do 
Desenvolvimento Capitalista  
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Dependente in LINHARES, Maria Ieda. História Geral 
do Brasil:  

da colonização portuguesa à modernização 
autoritária.  

Rio de janeiro: Campus, 1999.  
 

Acerca do período em tela, é INCORRETO afirmar-se 
que  

 
a) nas décadas mencionadas, esboçava-se um 

projeto de industrialização “pesada” que, apesar 
de limitado e inconcluso, foi a tônica da 
organização do próprio Estado.  

b) nele o Brasil avançou no seu processo de 
constituição de país capitalista em que os 
interesses dos grupos no poder eram 
metamorfoseados em interesses nacionais.  

c) o desenvolvimento industrial desse período foi 
baseado na defesa dos interesses dos 
trabalhadores a partir da adoção de uma política 
sindical e trabalhista defendida pelo Estado, 
porém, voltada para as reais demandas 
trabalhistas.  

d) o melhor exemplo da ação reguladora do Estado 
brasileiro, em determinado momento desse 
período, foi sua política sindical e trabalhista, bem 
como a obrigatoriedade do sindicato único 
atrelado ao Estado.  

 
383 - (PUC RJ/2012)    

Analise as afirmativas abaixo referentes ao Estado 
Novo (1937-1945) no Brasil. 

 
I. O Estado Novo contou com forte apoio das 

oligarquias estaduais, da Igreja católica e de 
setores da esquerda defensores de um estado 
autoritário, que tomavam o stalinismo soviético 
como exemplo. 

II. O novo modelo de Estado, inaugurado em 1937, 
foi uma quebra na normalidade constitucional 
brasileira e se legitimou através de uma nova 
constituição que tinha um explícito conteúdo 
autoritário. 

III. O Estado Novo foi um período marcado pelo 
autoritarismo, com intensa propaganda política 
estatal, controle de informação, proibição de 
organizações políticas e forte repressão policial. 

IV. O Estado Novo se caracterizou por um 
esfriamento das relações diplomáticas entre Brasil 
e Estados Unidos e por um alinhamento 
progressivo com os países fascistas da Europa. 

 
São afirmativas corretas: 

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

 
384 - (ACAFE SC/2013)    

“Faltava porém um pretexto para reacender o clima 
golpista. Ele surgiu com o Plano Cohen, cuja verdadeira 
história tem até hoje muitos aspectos obscuros. (...) O 
autor do documento seria um certo Cohen – nome 
marcadamente judaico – que poderia ser também uma 
corruptela de Bela Khun, líder comunista húngaro. 
Aparentemente, o “plano” era uma fantasia a ser 
publicada em um boletim da Ação Integralista 
Brasileira, mostrando como seria uma insurreição 
comunista.(...) A insurreição provocaria massacres, 
saques e depredações, desrespeito aos lares, incêndios 
de igreja, etc.” 

(In: FAUSTO, Boris. História do Brasil. 5ª edição. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1997. Página 

363.) 
 

Assinale a alternativa correta em relação ao contexto 
político descrito no texto acima. 

 
a) Serviu de pretexto para Getúlio Vargas instalar o 

Estado Novo e suspender as eleições 
presidenciais. 

b) Foi a justificativa utilizada pelo General Humberto 
de Alencar Castelo Branco para iniciar o período 
da ditadura militar em 1964. 

c) Foi o argumento utilizado pelo presidente General 
Médici para desencadear uma violenta e 
sistemática perseguição aos movimentos de 
esquerda que atuavam na guerrilha urbana. 

d) Juscelino Kubitschek utilizou o Plano Cohen em 
sua campanha à presidência da República. 
Argumentava que seu governo iria defender a 
família, a propriedade privada e a Igreja. 

 
385 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2013)    

A Revolução Constitucionalista de 1932 marca 
 
a) a exigência feita pelas elites de todas as unidades 

da federação de que Vargas promulgasse uma 
nova Constituição. 

b) a reação da oligarquia paulista cafeicultora à 
centralização do poder por Vargas, evidenciada 
pela ausência de Constituição. 

c) a revolta popular de caráter socialista que 
questionava o projeto de industrialização de 
Vargas. 

d) o levante de operários paulistas contrários à 
legislação trabalhista de Vargas inspirada no 
fascismo. 

e) a dificuldade de Vargas de implementar o seu 
projeto de desenvolvimento associado ao capital 
estrangeiro. 

 
386 - (FATEC SP/2013)    

Em 2012, o Brasil comemorou os 100 anos de 
nascimento do escritor baiano Jorge Amado. Uma das 
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características de seus livros é a defesa de suas ideias 
políticas. 

 
Leia atentamente o trecho do romance Jubiabá, 
publicado em 1937. 

 
“Quando eu saio de casa, digo a meus filhos: vocês são 
irmãos de todas as crianças operárias do Brasil. Digo 
isso porque posso morrer e quero que meus filhos 
continuem a lutar pela redenção do proletariado. O 
proletariado é uma força e se souber se conduzir, se 
souber dirigir a sua luta, conseguirá o que quiser...” 

 
(AMADO, Jorge. Jubiabá. São Paulo: Martins Fontes, s/d, p. 

286. Adaptado) 
 

Considerando que o trecho expressa o ponto de vista 
do escritor, conclui-se que Jorge Amado defendia uma 
posição política 

 
a) integralista. 
b) socialista. 
c) neoliberal. 
d) absolutista. 
e) nazifascista. 

 
387 - (IFSP/2013)    

No Brasil republicano, a história do trabalho assalariado 
se pautou por duas afirmações: 
 
I. “Questão de operário é caso de polícia.” 

(Washington Luiz) 
II. “Questão de operário é caso de política.” (Getúlio 

Vargas) 
 

Sobre essas duas afirmações é correto afirmar que 
 

a) o Brasil caminhou da República Oligárquica para a 
centralização de poder que, com a CLT de 1943, 
encontrou no trabalhador sua legitimidade. 

b) o peleguismo, praticado na república dos 
Coronéis, foi substituído pela liberdade sindical, 
defendida com veemência pelo presidente 
Getúlio Vargas em 1937. 

c) “questão de operário”, à época de Washington 
Luiz, significou o desejo de participação política 
dos operários, o que lhes era negado por ser o 
voto censitário. 

d) “caso de política” significa que operários também 
podiam participar da política, mas só através do 
PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), fundado por 
Getúlio Vargas. 

e) o governo de Washington Luiz perseguia 
operários que pertenciam ao PCB (Partido 
Comunista Brasileiro), o que não aconteceu 
durante o Estado Novo, uma vez que Getúlio 
Vargas estendeu a todos os partidos o direito de 
participar da política. 

 

388 - (PUC RJ/2013)   
Brasil pandeiro (Assis Valente – 1940) 

 
Chegou a hora dessa/ gente bronzeada/ mostrar seu 

valor! 
Eu fui à Penha/ E pedi à padroeira/ Pra me ajudar 
Salve o morro do Vintém/ Pindura-Saia 
eu quero ver/ eu quero ver/ eu quero ver 
O Tio Sam tocar pandeiro/ Para o mundo sambar 
O Tio Sam está querendo/ conhecer a nossa batucada 
anda dizendo/ que o molho da baiana/ melhorou seu 

prato 
Vai entrar no cuscuz/ acarajé e abará 
Na Casa Branca/ já dançou a batucada/ com Ioiô e Iaiá 

 
Brasil esquentai/ vossos pandeiros/ Iluminai os 

terreiros/ Que nós queremos sambar! 
Há quem sambe diferente/ Outras terras, outras 

gentes/ Num batuque de matar 
A batucada/ reúne nossos valores/ Pastorinhas e 

cantores/ Expressões que não têm par 
Brasil esquentai/ vossos pandeiros/ Iluminai os 

terreiros/ Que nós queremos sambar! 
 

O samba de Assis Valente foi elaborado no contexto de 
aproximação de relações diplomáticas, políticas e 
econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos durante 
a Segunda Guerra Mundial. 

 
Sobre as relações entre os dois países, neste contexto, 
NÃO É CORRETO afirmar: 

 
a) que houve intenso intercâmbio cultural, gerando 

a criação nos Estados Unidos de um Escritório para 
Assuntos Interamericanos, chefiado por Nelson 
Rockfeller. 

b) que, com a exportação de filmes produzidos em 
Hollywood, foi usual a visita de artistas e cineastas 
norte-americanos ao Brasil, como, por exemplo, 
Walt Disney. 

c) que um dos efeitos da aproximação foi a imediata 
adesão ao liberalismo político, por parte do 
Governo Vargas, a partir de 1940, decretando o 
fim da ditadura estadonovista. 

d) que o Brasil participou dos esforços de guerra, 
aliado aos Estados Unidos, chegando a enviar 
tropas para o cenário de guerra europeu. 

e) que o governo norte-americano realizou 
empréstimos vultuosos para a construção de uma 
usina siderúrgica no Brasil. 

 
389 - (UDESC SC/2013)    

Leia o excerto abaixo: 
 

“A chamada revolução de 1932 completa oitenta anos 
no mês que vem. Se a ideia era não mais do que a 
reconstitucionalização do país, como apregoavam as 
lideranças paulistas, ou a reação de uma oligarquia que 
se imaginava ameaçada, é assunto para outros e mais 
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doutos espaços. Neste, mais modesto, vai interessar o 
lado em que estavam certos personagens, e o 
comportamento que tiveram...”. 

TOLEDO, Roberto Pompeu de. Gente de 1932. Revista Veja. 
Ed. Abril, 

 edição 2273, ano 45, n. 24, 13 de junho de 2012, p. 
142. 

 
Analise as proposições sobre o ponto de vista expresso 
por Roberto Pompeu de Toledo no excerto acima, e as 
questões históricas relacionadas à “chamada revolução 
de 1932, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 

 
(   ) “A chamada revolução de 1932”, a que se refere 

Roberto Pompeu de Toledo, deve ser entendida 
dentro do quadro conflituoso que remonta a crise 
da década de 20 e culmina com a deposição do 
presidente Washington Luís, e com Getúlio Vargas 
assumindo a presidência de um governo 
provisório, em 1930. 

(   ) Para alguns historiadores, a Revolução de 1930 foi 
o movimento vitorioso que levou Getúlio Vargas 
ao poder, após a deposição de Washington Luís, e 
o acontecimento de 1932 foi um movimento de 
oposição ao governo de Getúlio Vargas que 
eclodiu na capital paulista e rapidamente se 
expandiu pelo Estado de São Paulo. 

(   ) Roberto Pompeu de Toledo acredita que a 
“chamada revolução de 1932” objetivou a 
reconstitucionalização do país, afinal o presidente 
eleito, Washington Luís, foi deposto e em seu 
lugar assumiu – apesar de haver perdido a eleição 
presidencial – Getúlio Vargas. 

(   ) Roberto Pompeu de Toledo não está interessado 
nas diferentes razões que visam explicar a 
“chamada revolução de 1932”, sua questão é 
outra, são os próprios personagens dessa história 
que lhe interessam. 

(   ) “A chamada revolução de 1932”, a que se refere 
Roberto Pompeu de Toledo, foi um movimento 
vitorioso de oposição ao governo de Getúlio 
Vargas, levado a cabo por paulistas que, mesmo 
em menor número, venceram a revolução de 
1932. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, 
de cima para baixo. 

 
a) V – F – V – F – F 
b) V – V – V – F – V 
c) F – V – F – V – V 
d) V – V – F – V – F 
e) F – V – V – F – F 

 
390 - (UEM PR/2013)    

Entre as décadas de trinta e sessenta do século XX, o 
Brasil viveu uma série de transformações sociais, 
políticas, econômicas e culturais. A respeito de tais 
transformações, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Nesse período, houve uma aceleração do 

crescimento demográfico, uma intensificação das 
migrações internas e uma maior concentração da 
população nas cidades. 

02. Nesse período, a indústria assumiu o lugar até 
então ocupado pela agricultura como o setor mais 
dinâmico da economia brasileira. 

04. Durante os governos de Getúlio Vargas, houve a 
adoção de políticas econômicas industrialistas 
com medidas de estímulo ao crescimento da 
indústria. 

08. Na década de trinta, em um momento em que 
ocorria um avanço do Fascismo, o livro Casa 
Grande e Senzala, escrito por Gilberto Freire, 
mostrava a contribuição negra e ameríndia para a 
formação do povo brasileiro. 

16. Com a industrialização verificada no período, 
ocorreu um deslocamento do centro dinâmico da 
economia brasileira do sudeste, especialmente 
São Paulo, para o nordeste. 

 
391 - (UFG GO/2013)    

Leia o fragmento a seguir. 
 

Toda organização racional se assemelha ao corpo 
humano ou às suas partes componentes. Ela deve 
possuir o órgão de “direção”, como o cérebro, capaz de 
receber as sensações exteriores, defini-las, conjugá-las 
e resolvê-las, determinando a reação adequada. 
AZEVEDO, Aldo. Apud LENHARO, Alcir. Sacralização da 

política.  
Campinas, SP: Papirus, 1986. p. 149. (Adaptado). 

 
Neste documento de 1932, o corpo humano é 
apropriado como metáfora pelo discurso político, 
orientado pela ação das instituições que abrigavam 
intelectuais varguistas. O fragmento apresentado é 
uma expressão de tal apropriação, que pretende 
justificar a 

 
a) disseminação de práticas culturais comunitárias, 

definindo o cérebro como modulador de 
equilíbrio para o funcionamento dos sistemas do 
corpo humano. 

b) desigualdade regional que advém do pacto 
federativo, enfocando o papel do hipotálamo na 
regulação hormonal. 

c) necessidade de politizar a atuação dos sindicatos, 
destacando os diferentes córtices cerebrais na 
tomada de decisão. 

d) organização hierárquica da sociedade, indicando 
o cérebro como decodificador dos impulsos 
nervosos sensoriais em respostas biológicas. 

e) utilização do sentimento nacionalista, ressaltando 
o cérebro como o centro da expressão emocional 
do corpo humano. 

 
392 - (UFGD MS/2013)    
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O regime do Estado Novo foi implantado no Brasil em 
1937, cuja ideologia baseava-se também no 
autoritarismo. Durante este regime, havia grupos 
favoráveis e contrários às suas práticas. Dentre as 
causas que levaram ao fim da ideologia do Estado 
Novo, em 1945, assinale a alternativa correta.  

 
a) O apoio da maioria dos partidos políticos a Carlos 

Lacerda, líder da oposição a Getúlio Vargas.  
b) A reação popular e de vários partidos políticos 

quanto à instalação das reservas de petróleo na 
capital da República.  

c) As contradições e impopularidade da 
Consolidação das Leis de Trabalho.  

d) A aproximação da União Democrática Nacional 
(UDN), aos militares contra o ―Queremismo‖.  

e) O alinhamento e subserviência do governo federal 
aos Estados Unidos.  

 
393 - (UFPR/2013)    

Com base na figura ao lado, publicada em 1932, 
considere as seguintes afirmativas:  

 
1. A figura refere-se à Revolução Constitucionalista, 

em que os paulistas exigiram do governo Vargas a 
implantação de uma Constituição democrática.  

2. No contexto de 1932, a imagem do bandeirante 
servia de propaganda para mostrar que os 
paulistas eram avessos à submissão a um tirano, 
tal como os bandeirantes teriam sido avessos à 
tirania da Coroa portuguesa.  

3. A chamada Revolução de 1932 culminou na 
derrota dos paulistas pelas forças de Vargas e com 
a continuação do Estado Novo.  

4. Apesar da derrota dos paulistas, uma das 
principais consequências do movimento de 1932 
foi a promulgação da Constituição de 1934. 

 
Assinale a alternativa correta.  

 
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
394 - (UNIFICADO RJ/2012)    

Analise os aspectos históricos apresentados abaixo. 
 

I. Ao referir-se a uma iminente ameaça comunista, 
o governo solicitou o estado de guerra, que foi 
concedido pelo Congresso, criando condições 
favoráveis para o golpe de Estado, liderado por 
Getúlio Vargas. 

II. Argumentando a necessidade de se colocar fi m 
às agitações sociopolíticas, Getúlio Vargas 
manteve o funcionamento do Congresso mas 
anunciou uma nova Constituição. 

III. A instauração do Estado Novo foi um golpe de 
elites político-militares contra elites político-
econômicas, elucidado pelo decreto de 2 de 
dezembro de 1937, através do qual foram 
dissolvidos os partidos políticos. 

IV. Por meio da implantação de uma ditadura, 
procurou-se estimular os localismos e viabilizar 
um amplo projeto de cunho nacional. 

 
São aspectos históricos relacionados ao Estado Novo 
APENAS 

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

 
395 - (Fac. Direito de Franca SP/2013)    

"A legislação trabalhista, no seu espírito e no processo 
de seu implemento, carrega as marcas das lutas 
operárias, mas também as de sua derrota." 

Kazumi Munakata. A legislação trabalhista no Brasil.  
São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 105. 

 
A afirmação do texto, relativa ao Brasil dos anos 1930 e 
1940, pode ser justificada, pois a legislação trabalhista 
do varguismo 

 
a) elimina a interferência do Estado em assuntos 

trabalhistas, mas mantém amplos direitos para o 
patronato, como o da demissão sem justa causa 
de dirigentes sindicais. 

b) permite o direito de livre associação dos 
trabalhadores, com a instituição da pluralidade 
sindical, mas responde prioritariamente aos 
interesses do patronato. 

c) aceita exigências dos trabalhadores, como o 
descanso semanal remunerado, mas reconhece a 
justiça militar como espaço de julgamento de atos 
subversivos dos operários. 

d) estabelece o direito pleno de greve e locaute, 
inclusive nos serviços públicos e essenciais, mas 
proíbe os trabalhadores e os empresários de 
militarem em partidos políticos. 

e) incorpora reivindicações operárias, como a 
instituição do salário mínimo, mas atribui ao 
Estado a decisão sobre assuntos de interesse dos 
trabalhadores. 

 
396 - (FMABC SP/2013)    

"O envio da FEB [Força Expedicionária Brasileira] e da 
FAB [Força Aérea Brasileira] ao teatro de operações 
veio coroar um processo que se iniciara quase quatro 
anos antes, mas constituiu também o ponto de partida 
de uma nova etapa, qual seja, a da busca, por parte do 
governo brasileiro, de participação nos arranjos do pós-
guerra que iriam definir uma nova ordem mundial." 



 

 
96 

www.historiaemfoco.com.br 

Era Vargas 

96 

Diretrizes do Estado Novo (1937-1945). O Brasil na guerra. 
Extraído de: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/a
nos37- 

45/OBrasilNaGuerra (acesso em 29/9/2012) 
 

A partir do texto e de seus conhecimentos, podemos 
afirmar que a participação brasileira na Segunda Guerra 
Mundial 

 
a) teve caráter prioritariamente ideológico, pois o 

governo brasileiro propagava valores 
democráticos e a maioria dos brasileiros 
repudiava os regimes autoritários da Alemanha e 
da Itália. 

b) resultou da indignação do governo brasileiro 
diante dos constantes bombardeios alemães a 
países neutros e determinou, após o fim do 
conflito, a aproximação diplomática entre Brasil e 
União Soviética. 

c) derivou de mudanças políticas internas, com a 
redemocratização e o fim do Estado Novo, e 
provocou, após o fim do conflito, a ascensão do 
Brasil à condição de potência regional. 

d) foi longamente negociada com os Estados Unidos 
e contribuiu para definir, após o fim do conflito, o 
papel e a posição brasileira no contexto da Guerra 
Fria. 

e) colocou em risco a soberania brasileira, pois 
implicou a subordinação das tropas brasileiras às 
decisões das autoridades militares dos Estados 
Unidos e da União Soviética. 

 
397 - (FPS PE/2013)    

 
 

Os governos de Getúlio Vargas não foram exercidos 
sem violência ou com a atuação permanente das 
posições sem controle e censura. Na época do Estado 
Novo, o governo de Vargas:  

 
a) organizou a política com forte influência dos 

autoritarismos existentes na Europa da época.  
b) manteve a liberdade democrática devido às 

mudanças econômicas e à reforma na 
Constituição.  

c) houve intervenção nos sindicatos, sem grandes 
problemas nas relações políticas com os 
trabalhadores.  

d) prevaleceu a força dos partidos políticos que 
defendiam o governo e a modernização da 
economia.  

e) lutou pela autonomia internacional do Brasil, 
fugindo de compromissos políticos com os 
Estados Unidos. 

 
398 - (UERJ/2013)    

A carteira profissional 
 

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao 
interessado, a carteira profissional é um documento 
indispensável à proteção do trabalhador. 
Elemento de qualificação civil e de habilitação 
profissional, a carteira representa também título 
originário para a colocação, para a inscrição sindical e, 
ainda, um instrumento prático do contrato individual 
de trabalho. 
A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a 
história de uma vida. Quem a examina logo verá se o 
portador é um temperamento aquietado ou versátil; se 
ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a 
própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como 
uma abelha, ou permaneceu no mesmo 
estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode 
ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência. 

ALEXANDRE MARCONDES FILHO 
Texto impresso nas Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social. 
 

Alexandre Marcondes Filho foi ministro do trabalho do 
governo de Getúlio Vargas, entre 1941 e 1945. 
Seu texto, impresso nas carteiras de trabalho, reflete as 
políticas públicas referentes à legislação social que 
vinha sendo implementada naquela época. 
Duas características dessa legislação estão indicadas 
em: 

 
a) garantia da estabilidade de emprego / liberdade 

de associação 
b) previsão de assistência médica / intensificação do 

controle sindical 
c) proibição do trabalho infantil / regulamentação 

do direito de greve 
d) concessão de férias remuneradas / qualificação do 

trabalhador rural 
 
399 - (UERJ/2013)    

 
São Paulo, 1940: leitura de jornal nas ruas. 
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Rio de Janeiro, 1942: família se reúne para ouvir rádio. 

PILAGALLO, Oscar; DIWAN, Pietra. Cotidiano: um dia na 
vida  

de brasileiros. São Paulo: Folha de São Paulo, 2012. 
 

Nas décadas de 1930 e 1940, período de expansão do 
crescimento industrial, o cotidiano dos brasileiros 
residentes em grandes centros urbanos foi afetado por 
mudanças nos meios de comunicação, como ilustram 
as fotografias. 
A multiplicação de meios de comunicação contribuiu 
principalmente para a crescente uniformização de: 

 
a) práticas religiosas 
b) demandas políticas 
c) hábitos de consumo 
d) padrões tecnológicos 

 
400 - (UERJ/2013)    

  

 
cpdoc.fgv.br 

 
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”. 

 
401 - (UFSC/2013)    

 
Disponível em: 

<http://www.brasilcultura.com.br/historia/9-de-julho-
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revolucao-constitucionalista>.  
Acesso em: 6 set. 2012. 

 
Dois anos após Getúlio Vargas assumir a liderança do 
país, pondo um ponto final na Primeira República, já 
enfrentava a oposição numa guerra que tinha como 
bandeira o retorno à normalidade constitucional. 

RODRIGUES, João Paulo. Uma multidão sai às ruas. Revista 
de História  

da Biblioteca Nacional, n. 82, ano 7, p. 30, jul. 2012. 
 

Sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Era 
Vargas, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

 
01. Durante o governo provisório de Getúlio Vargas 

(1930-1934), as relações entre o governo federal 
e os políticos paulistas foram marcadas por 
grande tensão e instabilidade. Os paulistas, além 
de resistirem aos interventores, ainda suportavam 
a perda de controle sobre as decisões referentes 
à política econômica. 

02. Apesar da derrota militar do movimento 
constitucionalista de 1932 para as tropas federais, 
Vargas acabou atendendo à principal 
reivindicação dos paulistas e convocou eleições 
para a formação de uma Assembleia Nacional 
Constituinte. Em 1934, foi promulgada a nova 
constituição do país. 

04. Entre as principais disposições contidas na 
Constituição de 1934, destacavam-se as questões 
eleitorais, as leis trabalhistas e as ações 
nacionalistas. 

08. A política trabalhista de Vargas contribuiu para 
sua aproximação com os ideais comunistas e para 
a implantação da ditadura do Estado Novo (1937-
1945), com o grande apoio da Aliança Nacional 
Libertadora. 

16. Após a Constituição de 1934, e com a positiva 
repercussão de suas ações no governo provisório, 
Getúlio Vargas foi eleito presidente pelo voto 
direto com expressiva votação e apoio popular. 

 
402 - (UNESP SP/2013)    

Getúlio Vargas paira entre palavras e imagens. Em um 
dos quadros, sorridente, ladeado de escolares também 
sorridentes, Getúlio toca o rosto de uma menina; ao seu 
lado, um menino empunha a bandeira nacional. Os 
textos são todos conclamativos e supõem sempre uma 
voz a comandar o leitor infantil e a incitá-lo para a ação. 
A mesma getulização dos textos escolares se faz 
presente na ampla literatura encomendada pelo DIP 
[...]. 

 
(Alcir Lenharo. Sacralização da política, 1986.) 

 
Explique o que o autor chama de “getulização dos 
textos escolares” e analise o papel do DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda) durante o 
Estado Novo (1937-1945). 

 
403 - (UNICAMP SP/2013)    

Em janeiro de 1932, o aniversário de São Paulo foi 
comemorado com enorme comício na Praça da Sé. 
A multidão empunhava bandeiras do Estado, além de 
cartazes com palavras de ordem como “Tudo pelo 
Brasil! Tudo por São Paulo!”, “Abaixo a ditadura!”, ou 
ainda “Constituição é Ordem e Justiça!”. 
(Ilka Stern Cohen, “Quando perder é vencer”. Revista d 

e História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, jul. 
2012. 

 http://www.revistadehistoria.com.br/secao/dossie-
imigracao 

-italiana/quando-perder-e-vencer. Acessado em 
05/10/2012.) 

 
a) Aponte dois aspectos que contribuíram para a 

tensão entre o governo Vargas e o Estado de São 
Paulo, em 1932. 

b) Explique por que a Constituinte era uma 
reivindicação dos paulistas. 

 
404 - (UFJF MG/2012)    

Observe, atentamemte, as informações abaixo e, em 
seguida, atenda ao que se pede. 

 

 
Disponível em: <http://www0.rio.rj.gov.br/memorialgetulio 

vargas/conteudo/expo2.html>. Acesso em: 17 abr. 
2012. 

 
Num gesto simbólico que representou a tomada do 
poder, os revolucionários gaúchos, chegando ao Rio, 
amarraram seus cavalos no Obelisco da avenida Rio 
Branco. Em 3 de novembro [de 1930] chegava ao fim a 
Primeira República e começava um novo período da 
história política brasileira, com Getúlio Vargas à frente 
do Governo Provisório. Era o início da Era Vargas. 

Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/ 
dossies/AEraVargas1/anos20/Revolucao30>. Acesso 

em: 17 abr. 2012. 
 

A chamada “Revolução de 30” estava atrelada a 
interesses de diferentes setores da sociedade. Sobre os 
apoios e oposições feitas à chegada de Getúlio Vargas 
ao poder, responda às questões a seguir: 
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a) Identifique UMA reivindicação das forças que 
apoiaram a chegada de Getúlio Vargas ao poder. 

b) Aponte UMA reivindicação dos opositores 
paulistas de Vargas, após sua chegada ao poder. 

c) Vargas chegou ao poder em meio aos efeitos da 
crise mundial de 1929. Analise UM aspecto 
econômico que evidencie a repercussão da crise 
internacional sobre a economia brasileira. 

 
405 - (UFT TO/2012)    

A ideologia classista deveria substituir a ideologia 
populista quando o desenvolvimento do capitalismo 
tivesse se completado na região. No momento de 
transição, caracterizado pela mescla de valores 
tradicionais e modernos, a política de massas foi 
interpretada como etapa necessária de passagem para 
uma sociedade desenvolvida e democrática. 

CAPELATO, Maria Helena Rolim. Em: FREITAS, Marcos 
Cezar.  

Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: 
Contexto, 1998. 

 
Em se tratando da história política brasileira, é 
CORRETO afirmar que a análise da autora se aplica ao 

 
a) Tenentismo.  
b) Militarismo.  
c) Integralismo.  
d) Varguismo.  
e) Coronelismo. 

 
406 - (UFTM MG/2012)    

A palavra de ordem do movimento queremista, 
articulado em 1945, era: Nós queremos Getúlio. Sobre 
o queremismo, é correto afirmar que 

 
a) se tratou de um movimento popular, nascido nas 

fábricas do ABC paulista. 
b) foi organizado por intelectuais e propunha a 

continuação de Vargas na presidência. 
c) resultou da união dos maiores partidos políticos, 

que temiam as eleições livres. 
d) nasceu nas Forças Armadas, assustadas com a 

popularidade de Luis Carlos Prestes. 
e) foi articulado a partir do Palácio do Catete, numa 

tentativa de manter Vargas no poder. 
 
407 - (UNIFOR CE/2012)    

Getúlio Vargas governou o Brasil por quase 20 anos 
(1930-1945 e 1950-1954). Chegou ao poder através da 
Revolução de 1930, abrindo um período de 
modernidade voltada para os aspectos políticos, 
econômicos e sociais brasileiros, até então nunca 
trabalhados. Considerando o período 1930-1945, a 
afirmativa que não se enquadra nas características do 
governo Vargas é: 
 
a) Forte concentração de poder no Executivo 

federal. 

b) Fechamento do Congresso Nacional, assim como 
as Assembléias Legislativas e as Câmaras 
Municipais. 

c) Estabelecimento de uma série de leis trabalhistas, 
culminando com a edição da Consolidação das 
Leis do Trabalho, em 1943. 

d) Criação do Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP) que promovia a liberdade de 
imprensa. 

e) Início da industrialização com base no processo de 
substituição de importações com a participação 
direta do Estado na criação das indústrias de base, 
dentre as quais estão a Companhia Siderúrgica 
Nacional (1940) e a Companhia Vale do Rio Doce 
(1942). 

 
408 - (UNIFOR CE/2012)    

A Grande Depressão de 1929 a 1933 provocou graves 
repercussões políticas e econômicas na sociedade 
brasileira. Um movimento liderado pelo gaúcho Getúlio 
Vargas derrubou o presidente Washington Luís, 
determinando a chamada Revolução de 1930. Sobre o 
período é INCORRETO afirmar:  

 

a) A Grande depressão desencadeou uma crise 
econômica profunda na Economia Cafeeira.  

b) O governo de Getúlio Vargas tomou o poder 
político dos cafeicultores, mas manteve a proteção 
à Economia Cafeeira.  

c) Os historiadores dividem o governo Vargas em três 
períodos: o governo provisório (1930-1934); o 
governo constitucional (1934-1937) e a ditadura 
(1937-1945).  

d) Durante os anos de 1930, Vargas estabeleceu 
várias medidas que, direta ou indiretamente, 
estimularam o desenvolvimento industrial no 
Brasil.  

e) Durante o governo provisório, as medidas de 
combate à crise não provocaram impactos na 
Indústria Nacional. 

 
409 - (UNIFOR CE/2012)    

Após a Constituição de 1934, com a eleição de Getúlio 
Vargas para a Presidência, só existia o caminho do 
golpe para sua permanência no poder. Para Vargas, o 
Poder Legislativo era dispendioso e desnecessário, por 
isso determinou seu fechamento e discursou, 
anunciando o golpe de Estado. Assinale a opção que 
indica o que era defendido pelo Presidente naquele 
momento.  

 
a) A supressão das liberdades democráticas.  
b) A submissão irrestrita do Poder Legislativo ao 

Poder Executivo.  
c) O funcionamento do Poder Legislativo.  
d) Eleições imediatas para o Congresso Nacional.  
e) Uma nova competência para o Congresso 

Nacional. 
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410 - (FGV/2012)    
“Todos os sofrimentos do mundo moderno se originam 
de um só defeito da grande máquina: a falta de 
disciplina. O conceito da liberdade excessiva, o 
predomínio do individualismo mais desenfreado 
determinou o desequilíbrio social que perturba o ritmo 
da vida do nosso século. 
Desde a Revolução Francesa, outro não tem sido o grito 
da humanidade, senão aquele que atroou todos os 
recantos do mundo e do século: 
- Liberdade! Liberdade! 
E foi a liberdade que espalhou pelas nações as 
doutrinas mais contraditórias, as afirmativas mais 
absurdas, os brados mais lancinantes de angústia do 
pensamento e do coração.” 

Plinio Salgado 
Salgado, Plinio. “Liberdade, caminho da escravidão” in 

 O Sofrimento Universal. São Paulo: José Olympio, 
1934, pp. 217 a 220). 

O texto acima pode ser vinculado: 
 

a) ao integralismo, pelo seu conteúdo de crítica ao 
individualismo e à liberdade. 

b) ao comunismo, pela defesa do coletivismo e da 
revolução social. 

c) ao anarcossindicalismo, pelo conteúdo de crítica 
social e defesa do sindicalismo. 

d) ao liberalismo, por remeter à herança da 
Revolução Francesa e ao individualismo. 

e) ao conservadorismo, pela defesa da tradição e da 
religião cristã. 

 
411 - (IFPE/2012)    

Subindo ao poder em outubro de 1930, Getúlio Vargas 
nele permaneceu por quinze anos, sucessivamente, 
como chefe de um governo provisório, presidente eleito 
pelo voto indireto e ditador. Deposto em 1945, voltaria 
à presidência pelo voto popular em 1950, não chegando 
a completar o mandato por se suicidar em 1954. 
(FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1995, p.331) 

 
Sobre as ações do governo Varguista afirma-se que: 

 
I. A inauguração, em 12 de outubro de 1931, da 

estátua do Cristo Redentor no Corcovado (RJ) foi 
um ato simbólico do apoio entre o governo Vargas 
e a Igreja Católica. 

II. O governo Vargas não abandonou o setor cafeeiro, 
porém centralizou suas decisões no recém criado 
Conselho Nacional do Café (CNC), o qual permitiu a 
manutenção das elites oligárquicas cafeeiras do 
Estado de São Paulo e sua contínua interferência na 
vida política. 

 III. A partir de novembro de 1930, a política Varguista 
assumiu os governos estaduais por meio das 
Interventorias. Para Pernambuco, este ato 
significou a ascensão de Agamenon Magalhães que, 

a partir de novembro de 1937, passou a ser 
Interventor do Estado. 

IV. A insurreição política e militar chamada de 
Intentona Comunista, promovida pelo recém criado 
PTB, opôs-se ao governo de Vargas e deu motivos 
para se lançar o Golpe do Estado Novo. 

V. Em Pernambuco, o Levante de 1935 atingiu Olinda, 
além dos bairros da Torre e Casa Amarela, onde 
civis e militares amotinados, entre eles Gregório 
Bezerra, tentaram fazer vitorioso o movimento. 

 
Estão corretas, apenas: 

 
a) I, II e III 
b) I, III e IV 
c) I, III e V 
d) II, III e IV 
e) III e V 

 
412 - (PUC SP/2012)    

Assim como os nazistas e os fascistas, os integralistas 
pregavam a substituição da luta de classes pela 
ascensão dos melhores, para renovar as camadas 
dirigentes e continuar estrutural e funcionalmente o seu 
papel na sociedade. 

Antonio Candido. Teresina etc Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1980, p. 129. Adaptado. 

 
O texto compara nazismo, fascismo e integralismo, 
identificando-os 
 
a) no anseio de estabelecer um governo proletário, 

capaz de frear a ascensão da burguesia e de 
patrocinar amplas reformas sociais e políticas. 

b) na aceitação da luta de classes como princípio das 
relações sociais e na valorização da reforma 
administrativa como forma de eliminar os 
problemas políticos. 

c) no esforço de valorizar a identidade nacional, 
único traço capaz de impedir a luta de classes e 
assegurar a formação de um governo socialista. 

d) na rejeição da ideia de que a sociedade seja 
movida pela luta de classes e na defesa de que o 
poder seja exercido por um grupo limitado e 
privilegiado de pessoas. 

e) na busca de uma revolução proletária 
internacional e no reconhecimento do papel 
central que o governo deve exercer na 
harmonização das relações sociais. 

 
413 - (UDESC SC/2012)    

Assinale a alternativa incorreta sobre eventos e 
questões transcorridos ou relacionados ao período 
conhecido como Estado Novo. 
 
a) Grupos estranhos ao projeto de nacionalização e 

formuladores de qualquer crítica e contestação do 
regime imposto estavam sujeitos às práticas 
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repressivas, que foram aperfeiçoadas com a 
instalação do Estado Novo. 

b) Em 1937, com o apoio dos integralistas, Getúlio 
Vargas estabeleceu um sistema totalitário de 
governo, cujas principais características eram a 
centralização política, o anticomunismo, a 
repressão política e a censura à imprensa. 

c) O atentado contra o udenista Carlos Lacerda, a 
mando do chefe da guarda pessoal de Vargas, fez 
com que a população, a opinião pública e a 
oposição se voltassem contra Vargas que, acuado 
e sem saída política, cometeria suicídio. 

d) O Estado Novo é caracterizado tanto pela 
aproximação como pelo controle dos 
trabalhadores. Na década de 1940 foram criados 
o salário mínimo, o imposto sindical e a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

e) O Plano Cohen (falsa denúncia de plano 
comunista para o Brasil) foi um dos principais 
argumentos que legitimaria o estabelecimento de 
estado de guerra por Getúlio Vargas. 

 
414 - (UEFS BA/2012)    

O período republicano brasileiro, compreendido entre 
1930 e a imposição do Estado Novo, registrou, como 
movimento político-ideológico de extrema direita, 

 
a) o movimento anarquista, de origem espanhola, 

voltado para a arregimentação da classe operária 
para a organização de sindicatos e ligas trabalhistas. 

b) a revolução Constitucionalista de São Paulo, de 
orientação popular, com o objetivo de proteger os 
ideais reformistas da Revolução de 1930. 

c) a Intentona Comunista, protagonizada por militares 
socialistas do Exercito, que, aliados a políticos 
liberais, planejavam reformas no País. 

d) a campanha pelo voto secreto e pelo voto feminino, 
vitoriosa e concretizada pela Constituição do 
Estado Novo, denominada de “A Polaca”. 

e) o movimento integralista, organizado sobre as 
bases ideológicas do fascismo, de conteúdo 
autoritário e centralizador. 

 
415 - (Fac. Santa Marcelina SP/2013)    

Os movimentos e regimes populistas começaram a 
proliferar no continente a partir de 1930. [...] Isso 
aconteceu no Brasil, no governo de Getúlio Vargas 
(1930-1945/1951-1954), na Argentina de Juan 
Domingo Perón (1946-1955), no México governado por 
Lázaro Cárdenas (1934-1940) [...] e em outros países. 

(Alceu Pazzinato e Maria Helena Senise. História Moderna e  
Contemporânea, 2002. Adaptado.) 

 
Embora o conceito de populismo tenha sofrido críticas 
nos últimos anos, é correto afirmar que esses governos 
apresentaram, como características comuns, 

 
a) a defesa do sufrágio universal e do voto secreto e 

o alinhamento sistemático ao bloco socialista. 

b) o caráter democrático dos regimes e o 
rompimento da dependência em relação ao 
capital norte-americano. 

c) a centralização política e a diversificação da 
economia com investimentos na indústria de 
base. 

d) o predomínio das oligarquias que consolidaram os 
Estados nacionais e a realização da reforma 
agrária. 

e) a implantação do pluripartidarismo e a redução do 
papel do Estado na economia de acordo com o 
neoliberalismo. 

 
416 - (IBMEC RJ/2013)    

Um dos mais importantes períodos da história 
republicana brasileira, a Era Vargas (1930- 1945) foi 
marcada por uma série de importantes 
acontecimentos, EXCETO: 

 
a) a criação da Petrobras; 
b) uma simpatia inicial de Getúlio pelo nazifascismo; 
c) pela entrada em vigor do salário mínimo; 
d) o funcionamento do DIP (Departamento de 

Imprensa e Propaganda); 
e) pela criação da CSN (Companhia Siderúrgica 

Nacional). 
 
417 - (IFSC/2013)    

Entre os anos de 1930 e 1945, o Brasil ficou sob o 
governo de um único presidente, Getúlio Vargas. 
Assim, esse período ficou conhecido como a Era Vargas. 
Sobre esse período é CORRETO afirmar: 

 
a) Pressionado a deixar o poder por militares, por ser 

muito comparado com os líderes fascistas e 
nazistas da Europa, Vargas comete suicídio no 
palácio do Catete. 

b) Dentre as principais características desse período 
estão a inauguração da Petrobrás, a criação de 
Leis Trabalhistas, o fim da briga de galo e a 
legitimação do comunismo. 

c) Podemos dividir o governo Vargas em três fases 
principais: Governo Provisório, entre 1930 e 1934; 
Governo Constitucional, entre 1934 e 1937; 
Estado Novo, de 1937 a 1945. 

d) Apesar de participar da Segunda Guerra Mundial 
ao lado dos Aliados, Vargas enviou tropas oficiais 
para auxiliar a Alemanha nazista e a Itália fascista, 
por acreditar nestas formas de governo. 

e) A propaganda foi uma das principais ferramentas 
durante o governo de Vargas. Instituiu-se no rádio 
“A Hora do Brasil” e na televisão “A semana do 
Presidente”. 

 
418 - (UECE/2013)    

O programa de rádio intitulado “Hora do Brasil”, 
instituído no Governo Vargas, tinha como objetivo 
central  
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a) promover a conscientização dos trabalhadores 
acerca dos seus direitos trabalhistas.  

b) estimular o processo de organização dos 
trabalhadores em sindicatos, na luta pelos seus 
direitos.  

c) esclarecer os trabalhadores a respeito dos direitos 
adquiridos através das suas representações 
classistas.  

d) fortalecer o imaginário das classes trabalhadoras 
acerca do papel de Vargas como protetor dos 
trabalhadores.  

 
419 - (UEFS BA/2013)    

Ao voltarem para o Brasil, os pracinhas foram recebidos 
com entusiasmo e desfilaram sob aplauso pelas 
avenidas das principais cidades, em 1945. A 
participação do Brasil, apesar de modesta, foi 
significativa. Além de contribuir para a derrota do nazi-
fascismo, colaborou também para o fim da ditadura 
implantada pelo Estado Novo. A FEB e a FAB haviam 
lutado pela democracia lá fora, então não havia sentido 
em apoiar uma ditadura aqui dentro. (BOULOS JR. 
2004, p. 132). 

BOULOS JR., A. História: sociedade e cidadania. São Paulo: 
FTD, 9o ano, 2004. 

 
A pressão democrática contra a ditadura de Getúlio 
Vargas, após o fim da Segunda Guerra Mundial, levou à 
tomada de atitudes paliativas por parte do ditador, 
dentre as quais se incluem 

 
a) a implantação do voto feminino e do voto dos 

soldados rasos (pracinhas). 
b) a anistia a condenados políticos e a liberação para 

a organização de partidos políticos. 
c) a aliança com o Exército, para sua continuação no 

poder, com o apoio dos partidos políticos de 
orientação integralista. 

d) a abertura de novos complexos industriais no 
Centro-Oeste e a autorização para o 
estabelecimento da reforma agrária. 

e) o estabelecimento de contrato com a França, para 
o financiamento da indústria siderúrgica e para 
construção de bases militares no litoral do país. 

 
420 - (UEG GO/2013)    

Observe as imagens a seguir. 
 

  

 
COSTA, Lúcio. Ministério da Educação e Saúde. Rio de 

Janeiro, 1936. Disponível em: 
<http://jvillavisencio.blogspot.com.br/2011_03_01_ar

chive.html>.  Acesso em: 17 mar. 2011. 
 

Em 1935, o Ministro da Educação e Saúde, Gustavo 
Capanema, reuniu uma equipe para projetar uma nova 
sede para o ministério. Lúcio Costa liderou o grupo de 
arquitetos que elaborou o projeto de um dos primeiros 
edifícios modernistas. As ideias do arquiteto francês, 
conhecido como Le Corbusier, serviram de referência 
para a concepção do conjunto edificado. Considerado 
um documento histórico do período varguista no Brasil, 
o edifício demonstra que  

 
a) o conjunto de conceitos para o projeto da nova 

sede do ministério foi influenciado pelo 
modernismo francês e representava a postura do 
governo em romper com o passado em busca de 
uma imagem associada ao futuro.  

b) o projeto arquitetônico foi contraditório com a 
ideologia defendida pelo governo federal, 
elucidando a indefinição da política cultural, uma 
vez que se situava ambiguamente entre as 
influências europeias modernistas e a tradição 
colonial.  

c) os ideais para o projeto arquitetônico 
contrariavam as políticas do governo federal, que 
preconizavam uma volta ao passado e o resgate 
de elementos da arquitetura colonial para a 
realização dos edifícios institucionais.  

d) as ideias europeias foram utilizadas para a 
construção da edificação por causa do acordo 
estabelecido entre França e Brasil, que 
determinava uma dependência brasileira no 
campo da política, da economia e da cultura.  

 
421 - (UEG GO/2013)    
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Observe a charge a seguir. 
 

 
Charge de J. Carlos, 1937. In. SCHMIDT, Mario. Nova 

História Crítica do Brasil.  
São Paulo: Nova Geração, 1997. p. 272. 

 
Na charge de J. Carlos, produzida no ano de 1937, 
Getúlio Vargas espalha cascas de banana para fazer os 
seus adversários escorregarem. Qual a pertinência da 
charge para analisar as estratégias de Getúlio Vargas 
para decretar o Estado Novo? 

 
422 - (UEM PR/2013)    

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre a política 
brasileira durante os governos do presidente Getúlio 
Vargas. 

 
01. A segunda constituição republicana brasileira foi 

promulgada em 1934 por Getúlio Vargas. 
02. A Revolução de 1930 conduziu Getúlio Vargas ao 

poder e iniciou um período de 15 anos de 
democracia no Brasil. 

04. Após o golpe de 1937, Getúlio Vargas outorgou ao 
Brasil uma Carta Constitucional com 
características autoritárias. 

08. Próximo ao final de seu governo, Getúlio Vargas 
foi deposto por uma junta militar de esquerda e, 
resistindo a essa deposição, suicidou-se. 

16. Em 1951, Getúlio Vargas retornou ao poder, eleito 
pelo voto direto, e adotou medidas e estilo de 

governo nacionalista caracterizados pelo 
populismo. 

 
423 - (UFAL/2013)    

Analise a gravura abaixo 
 

 
Contando com o apoio dos militares e dos industriais, 
Vargas passou a governar por meio de decretos-leis. A 
ideologia do Estado Novo enfatizava principalmente a 
ideia de construção da nação e a nacionalidade 
brasileira sob a tutela do Estado. Para ter controle dos 
meios de comunicação e formar uma opinião pública 
favorável ao governo, foi criado em 1939 o 
Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, 
contribuindo para 

 
a) fazer a censura a jornais, revistas, livros, rádio e 

cinema. 
b) estimular a autonomia dos grupos sociais. 
c) prestar um serviço importante à sociedade 

brasileira, no tocante aos seus direitos. 
d) valorizar a cultura nacional, incentivando a 

participação política dos mais pobres. 
e) conscientizar os trabalhadores do direito de 

greve. 
 
424 - (UFBA/2013)    

A intervenção do Estado na vida econômica do país 
estava coerente com as concepções sobre o papel do 
Estado e com as afirmações do nacionalismo; os 
princípios do liberalismo (livre-concorrência, iniciativa 
privada) eram considerados superados ou inadequados 
à realidade brasileira, e, por isso, não se concebia mais 
o seu corolário: o estado “democrático”, que se 
restringia a regulamentar as relações econômicas e 
intervir apenas como mediador nos casos de 
divergências ou prestando socorro aos setores privados 
nas épocas de dificuldades e crises. 
O Estado, segundo as concepções que passaram a 
nortear a política econômica, deveria chamar para si a 
responsabilidade das iniciativas no plano econômico. 

(NADAI; NEVES, 1993, p. 224). 
 

A partir do que estabelece o texto, indique dois 
exemplos de realizações econômicas decorrentes das 
novas diretrizes impressas na política brasileira, no 
período denominado “Era Vargas”, explicando-os. 
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425 - (Unifev SP/2013)    
Entre as características do chamado populismo, 
fenômeno político presente no Brasil e na América 
hispânica durante parte do século XX, é possível 
identificar 

 
a) a total liberdade de ação sindical e o estímulo à 

mobilização e organização autônomas dos 
trabalhadores urbanos e rurais. 

b) o fim da intervenção do Estado na economia e a 
obediência às teorias que defendem a liberdade e 
a capacidade de autorregulamentação do 
mercado. 

c) a militarização do Estado e a repressão policial aos 
movimentos políticos e sociais de esquerda. 

d) a plena democratização da esfera pública e o 
fortalecimento dos mecanismos de representação 
política. 

e) o contato direto do governante com as massas e a 
estruturação de amplo aparato de propaganda e 
divulgação do regime. 

 
426 - (UFU MG/2013)    

É preciso reconhecer que o nacionalismo na música 
popular, principalmente a partir de uma parte do 
samba e do Carnaval, não era produto apenas do 
controle e instrumentalização do Estado Novo, 
materializada através da ação do DIP (Departamento 
Nacional de Propaganda) [...]. O controle de cima ia ao 
encontro de uma estratégia de reconhecimento que 
estava na base da consagração oficial de determinada 
adesão musical, o que não quer dizer que a música 
popular deixasse de ser expressão genuína de uma 
cultura popular urbana ou mesmo não expressasse um 
olhar crítico sobre o mundo.  

NAPOLITANO, Marcos. A síncope das ideias. Editora 
Fundação  

Perseu Abramo: São Paulo, 2007, p. 38.  
 

Sobre a perspectiva do autor a respeito das 
manifestações culturais ocorridas no Brasil no Estado 
Novo, marque, para as afirmativas abaixo, (V) 
Verdadeira, (F) falso ou (SO) Sem Opção.  

 
1. O DIP descaracterizou o samba e o carnaval ao 

atuar de maneira repressora no controle sobre os 
temas musicais.  

2. O samba e o carnaval eram expressões da cultura 
popular durante o Estado Novo.  

3. O nacionalismo do samba e do carnaval durante o 
Estado Novo foi obra da perseguição e censura do 
DIP.  

4. Os sambistas utilizavam estratégias de 
negociação para a aceitação de suas músicas pelo 
Estado autoritário.  

 
427 - (IFGO/2013)    

 
Capitão América e Superman lutando contra Hitler 

Universo HQ. 
 

Regimes totalitários violentos e seus líderes 
nacionalistas, vitórias e derrotas em batalhas 
memoráveis, heróis de várias frentes de batalha, do 
front da guerra às bancas de jornais, foram pontos da II 
Guerra Mundial que são lembrados até hoje. 
Considerando o texto 01 e o seu conhecimento, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) As decisões do Tratado de Versalhes, de 1919, 

acabaram por provocar novos conflitos que 
desencadearam os eventos da II Guerra Mundial. 

b) O Superman, o Capitão América e vários outros 
super-heróis dos quadrinhos foram criados nos 
anos 30 e 40 e utilizados de forma ideológica pelos 
EUA na propaganda antinazista, ou como forma 
de estimular e valorizar os seus soldados na 
guerra. 

c) O rompimento do Pacto de Não-Agressão, por 
parte dos alemães contra os soviéticos, a 
princípio, significou grandes vitórias para os 
nazistas. Mas, no fim, se mostrou um pesadelo 
com decisivas derrotas de seus exércitos. 

d) A conferência realizada em Yalta, em 1945, após a 
rendição nazista, reuniu Churchill, Roosevelt e 
Stálin, e propôs a criação de uma Organização das 
Nações Unidas em substituição à antiga Liga das 
Nações. 

e) O Brasil, embora apoiasse os Aliados, não 
participou das ações de campo na Europa e os 
“Pracinhas” da FEB (Força Expedicionária 
Brasileira) e os esquadrões da FAB (Força Aérea 
Brasileira) foram utilizados apenas na defesa do 
território nacional contra possíveis ataques de 
potências estrangeiras. 

 
428 - (UFU MG/2013)    

A criação do Museu Imperial em 1940, sob a tutela do 
governo de Getúlio Vargas, não foi um acidente. No 
momento de sua inauguração, em 1943, o museu teve 
seu valor consagrado pelo público e por um interesse 
político que visava ao fortalecimento de determinado 
conceito de nação. No Museu Imperial, a questão da 
pátria não aparece vinculada a batalhas, delimitações 
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de fronteiras, mas sim ao pulso forte, íntegro e 
centralizador de um chefe de Estado que “soube 
cumprir bem alto a sua missão no serviço da pátria”. 

SANTOS, Miriam Sepúlveda dos. Museu imperial: a  
construção do Império pela República. IN: ABREU,  

Regina & CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e 
Patrimônio:  

ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: Lamparina, 
2009, pp.130-131.(Adaptado)  

 
As narrativas históricas reconstroem o passado de 
diversas maneiras, cabendo aos museus uma 
singularidade fundamental, a saber, a de constituir 
“provas” materiais dessas histórias.  

 
A partir dessas considerações, a criação do Museu 
Imperial representava  

 
a) uma tentativa de Vargas de se aproximar da 

memória de D. Pedro II, tido como grande 
estadista e amigo do povo, favorecendo a 
legitimação do Estado Novo.  

b) um resgate de Vargas das tradições hierárquicas 
da aristocracia, na tentativa de construir um 
passado político honroso, fundado a partir de 
raízes europeias.  

c) uma estratégia de reaproximação de Vargas com 
a elite paulista, por meio do resgate da memória 
da atuação política dessa elite junto ao Imperador 
no século XIX.  

d) um incentivo de Vargas para que a população se 
aproximasse do universo da política, fortalecendo 
as práticas de cidadania e de exercício da 
democracia.  

 
429 - (UEFS BA/2013)    

Um dia, os jornais da Europa inteira estamparam o 
nome de Olga Benário depois que ela, ousada, liderou 
um comando que libertou espetacularmente o 
namorado comunista da prisão. Linda, inteligentíssima, 
capaz das maiores aventuras. Foragida da polícia 
[alemã], foi para a URSS. [...] Um dia, em Moscou, 
recebeu do Comiterm (a Terceira Internacional) a 
missão de escoltar um revolucionário latino-americano 
que lideraria a revolução antifascista em seu país. [...] 
era Luís Carlos Prestes. [...] Prestes era baixo, franzino, 
feinho. Mas se ele não tinha muitos atributos físicos, 
certamente possuía outras qualidades, porque aquela 
mulher fascinante se apaixonou por Prestes. E foi 
correspondida. Uma história de amor. Quase como no 
cinema. (SCHMIDT, 2005, p. 563). 

 
O trágico final da história de Olga Benário Prestes, 
enviada pela ditadura Vargas para Alemanha hitlerista 
e lá executada em câmara de gás, sintetiza a atuação 
de forças políticas antagônicas durante a ditadura do 
Estado Novo, no Brasil, representadas 

 

a) pela Aliança Nacional Libertadora, de caráter 
trabalhista, e pela Ação Integralista Brasileira, de 
caráter fortemente socialista. 

b) pelo nascimento do Movimento Negro Unificado, 
que promoveu o Primeiro Congresso Afro-
brasileiro, combatido pelos membros do Partido 
Republicano Paulista. 

c) pela política antinacionalista de Getúlio Vargas, 
apoiada pelo empresariado rural e urbano do 
Sudeste do Brasil. 

d) pelo sindicalismo pelego, apoiado pelos 
comunistas e pela política de amparo ao 
trabalhador, expressa na CLT. 

e) pelo conteúdo nazi-fascista do governo Vargas e 
pela oposição dos grupos ativistas comunistas. 

 
430 - (UEFS BA/2013)    

O populismo, modelo de ação política registrado no 
Brasil, entre as décadas de 30 e 60 do século XX, 
caracterizou-se por 

 
a) adotar o socialismo como base ideológica, sendo, 

por essa razão, olhado com desconfiança pelos 
países capitalistas da América e da Europa. 

b) abrir espaço político para a expressão de líderes 
populares, usando a legislação trabalhista para 
garantir o apoio das massas urbanas. 

c) garantir ampla liberdade à organização sindical, 
criando organismos destinados à participação 
simultânea de representantes das classes 
trabalhadoras e do empresariado. 

d) manter o protecionismo sobre a economia 
brasileira, evitando a entrada do capital 
estrangeiro e o estabelecimento de contratos com 
empresas e tecnologias externas. 

e) estabelecer governos autoritários, cancelando a 
vigência das Constituições, fechando o Congresso 
e impondo um sistema eleitoral meramente 
simbólico. 

 
431 - (UNIMONTES MG/2013)    

A pesquisadora Marly Vianna, em obra publicada no 
ano de 2003, afirma: 

 
“Pode-se então desmascarar as grosseiras histórias 
fabricadas pela polícia da época – e que passaram a ser 
a história oficial dos movimentos – sobre comunistas 
diabólicos assassinando traiçoeiramente seus 
camaradas de farda, que dormiam tranquilos naquela 
noite de rigorosa prontidão no quartel da Praia 
Vermelha. Os comunistas foram acusados de trair 
também sua pátria, para submetê-la ao jugo do 
anticristo soviético. Histórias grosseiras, que tinham 
um papel a desempenhar: o de varrer do imaginário 
popular o heroísmo, o mito e o quase endeusamento 
que envolvia a figura do “Cavaleiro da Esperança”, para 
com isso desmoralizar os ideais que (...) defendia e 
aniquilar as esperanças de transformar a sociedade e 
construir um mundo melhor.” 
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(VIANNA, Marly de A. G. Revista Novos Rumos. nº 34, 
2003). 

 
Nesse texto, a autora faz referência à 

  
a) Revolução Federalista de 1932. 
b) Insurreição de Novembro de 1935. 
c) Guerrilha do Araguaia. 
d) Guerrilha de Caparaó. 

 
432 - (UNIMONTES MG/2013)    

Sobre o governo Vargas, no início da II Grande Guerra, 
é CORRETO declarar que, 

 
a) economicamente, Vargas desnacionalizou a 

exploração das riquezas minerais. 
b) do ponto de vista cultural, Vargas considerava 

negativos os costumes germânicos. 
c) do ponto de vista ideológico, Vargas tendia a se 

aproximar dos países do Eixo. 
d) politicamente, Vargas assumiu junto a OEA o 

compromisso de neutralidade. 
 
433 - (UNIMONTES MG/2013)    

Cinquenta anos de República irresponsável e alguns 
anos de descuido do Império permitiram que os 
núcleos de colonização estrangeira se transformassem 
em verdadeiros quistos raciais, ameaçadores de nossa 
soberania, centros de divulgação e irradiação de ideais 
alienígenas e de dissolução do espírito nacional. 

(BETHLEM, Hugo. O Vale do Itajaí. Jornadas de Civismo. Rio  
de Janeiro: José Olympio. p. IX, 1939 . adaptado.) 

Entre 1937 e 1945 uma parcela significativa da 
população brasileira foi alvo de uma "campanha de 
nacionalização". Os estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná são exemplos de áreas em que 
se desenvolveram “ações nacionalizadoras” nesse 
período. Essa campanha política foi justificada, entre 
outros elementos, pela propalada ameaça de 
disseminação de 

 
a) ações e pensamentos comunistas. 
b) projetos e ações indigenistas. 
c) pensamentos e projetos anarquistas. 
d) ideias e projetos nazistas. 

 
434 - (Fameca SP/2014)    

Um dos aspectos mais coerentes do governo Vargas foi 
a política trabalhista. Entre 1930 e 1945 ela passou por 
várias fases, mas desde logo se apresentou como 
inovadora com relação ao período anterior. 

(Boris Fausto. História concisa do Brasil, 2001.) 
 

Essa política foi “inovadora com relação ao período 
anterior” porque 

 
a) estabeleceu uma legislação específica para o 

trabalho e atrelou o aparato sindical ao Estado. 

b) buscou o apoio das organizações dos 
trabalhadores e tratou a questão social como 
“caso de polícia”. 

c) proibiu a sindicalização dos trabalhadores 
urbanos e decretou as leis do salário mínimo e das 
férias. 

d) expulsou os líderes sindicais estrangeiros e 
privilegiou a regulamentação do trabalho no 
campo. 

e) criou o sistema nacional de previdência social e 
estimulou os movimentos proletários de 
esquerda. 

 
435 - (FATEC SP/2014)    

 
 
Observe a fotografia, que retrata uma manifestação 
popular no Rio de Janeiro em 1945. 
Considerando o conteúdo dos cartazes e o período em 
que a manifestação ocorreu, é correto afirmar que se 
tratava de 

 
a) uma greve de trabalhadores rurais, exigindo o fim 

da República do Café-com-Leite. 
b) uma manifestação do Queremismo, que defendia 

a continuidade de Vargas no poder. 
c) um comício do Partido Comunista, exigindo que 

Vargas revogasse as leis trabalhistas. 
d) um protesto integralista, que criticava Getúlio 

Vargas pela convocação da Constituinte. 
e) um comício do candidato Vargas, que concorria 

pela UDN às eleições para presidente. 
 
436 - (FGV/2014)    

Em 3 de outubro de 1953, o presidente Getúlio Vargas 
sancionou a Lei n.º 2.004, que criava a Petrobras. 
Sobre o processo de criação dessa empresa, é correto 
afirmar que 
 
a) as fortes rivalidades entre os principais partidos 

brasileiros da etapa pós-Estado Novo, PSD, PTB e 
UDN, não prevaleceram no debate de constituição 
de uma empresa nacional destinada à exploração 
petrolífera, porque todos concordavam com a 
necessidade de uma empresa estatal e 
monopolizadora, ainda que a UDN não apoiasse o 
endividamento externo para garantir as primeiras 
ações da nova empresa. 
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b) as suas origens remontam à década de 1940, com 
a campanha do petróleo, e avançou muito com o 
envio, por Vargas, em janeiro de 1951, de um 
projeto de lei para a criação da Petróleo Brasileiro 
S.A., aprovada como uma empresa de 
propriedade e controle totalmente nacionais, 
encarregada de explorar, em caráter monopolista, 
todas as etapas da indústria petrolífera, exceto a 
distribuição de derivados. 

c) apesar de o Partido Comunista encontrar-se na 
ilegalidade a partir de 1947, esse agrupamento 
político foi decisivo na luta pela criação de uma 
empresa que explorasse o petróleo nacional, em 
contraposição aos partidos nacionalistas, como a 
UDN, a qual defendia a criação de uma empresa 
pública, com a possiblidade da presença de 
capitais estrangeiros e associada às grandes 
empresas petrolíferas, principalmente as 
estadunidenses. 

d) a Constituição de 1946 preconizava a criação de 
uma empresa pública de capital nacional para a 
exploração de todos os recursos naturais, 
inclusive o petróleo, mas a ação do governo Dutra 
protelou essa decisão, cabendo ao governo 
Vargas, após forte pressão da UDN e do PSD, 
decretar a criação de uma empresa estatal de 
petróleo, mas com permissão para a presença do 
capital estrangeiro nas atividades de maior risco. 

e) a ideia de uma empresa estatal para a exploração 
do subsolo brasileiro nasceu ainda durante o 
Estado Novo, mas não pode ser concretizada em 
virtude da posição governamental de apoio ao 
desenvolvimento agrícola, entretanto, no pós- -
Segunda Guerra, com o importante apoio político 
e financeiro dos Estados Unidos, foi criada uma 
empresa estatal com o monopólio da exploração 
do petróleo, excetuando-se a pesquisa de novos 
campos. 

 
437 - (FMJ SP/2014)    

Art. 1.º Este regulamento dispõe sobre a entrada e a 
permanência de estrangeiros no território nacional, sua 
distribuição e assimilação e o fomento do trabalho 
agrícola. Em sua aplicação ter-se-á em vista preservar 
a constituição étnica do Brasil, suas formas políticas e 
seus interesses econômicos e culturais. 

 
Art. 2.º O número de estrangeiros de qualquer 
nacionalidade admitidos anualmente no Brasil em 
caráter permanente não poderá exceder a quota fixada 
neste regulamento. 

 
Art. 3.º A quota a que se refere o artigo anterior 
corresponde a dois por cento (2%) do número de 
estrangeiros da mesma nacionalidade que entrarem no 
país, com o mesmo caráter, no período de 1.º de janeiro 
de 1884 a 31 de dezembro de 1933. 

(Decreto-lei nº 3.010, de 20 de agosto de 1938. 
www.camara.leg.br.) 

 
Analisando-se a legislação, pode-se considerar que 

 
a) a política imigratória do Estado Novo teve 

características nacionalistas. 
b) a intenção governamental era levar estrangeiros 

para as regiões despovoadas. 
c) a lei abria o território à entrada descontrolada de 

imigrantes. 
d) o objetivo governamental era fechar o país à 

entrada de estrangeiros. 
e) a verdadeira intenção do governo era evitar a 

entrada de portugueses. 
 
438 - (FUVEST SP/2014)    

Subindo ao poder em outubro de 1930, Getúlio Vargas 
nele permaneceu por quinze anos, sucessivamente, 
como chefe de um governo provisório, presidente eleito 
pelo voto indireto e ditador. Deposto em 1945, seria 
eleito presidente pelo voto popular em 1950, não 
chegando a completar o mandato por se suicidar em 
1954. 

Boris Fausto. História do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Edusp, 
1995, p. 331. Adaptado. 

 
O primeiro período de governo de Getúlio Vargas 
(1930‐1945) iniciou‐se com um golpe; o último (1951‐
1954), com um processo eleitoral direto. 

 
a) Identifique outras duas diferenças entre esses 

períodos. 
b) Caracterize as relações entre o Brasil e os Estados 

Unidos da América em cada um desses períodos. 
 
439 - (IFPE/2014)    

Durante a campanha para a reeleição em 2006, Luiz 
Inácio Lula da Silva utilizou o jingle de campanha que 
explanava "Lula de novo, nos braços do povo". Segundo 
pesquisadores, quem primeiro voltou "nos braços do 
povo" ao poder foi Getúlio Vargas, em 1950. 

Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc02072006

10.htm> Acesso em: 28ago.2013 
 

O período do governo varguista de 1930 a 1945 é 
melhor representado apenas na alternativa: 

 
a) O motivo alegado para Vargas decretar a ditadura 

do Estado Novo foi a certeza da explosão da II 
Guerra Mundial. 

b) Em 1930, Vargas mandou ao Congresso Nacional 
o projeto de lei que se transformaria na 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

c) Entre 1930 e 1934, houve um período de muita 
abertura política na Ditadura de Getúlio Vargas, 
uma vez que se permitiram eleições nesta etapa 
de seu governo. 

d) A Revolução de 1930 põe fim à hegemonia dos 
produtores de café e, apesar de não banir o 
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produto, inicia no País a fase da indústria de 
substituição das importações. 

e) A partir de 1937, iniciou-se uma nova relação 
entre o governo varguista e os intelectuais, os 
quais, sem exceção, passaram a trabalhar juntos a 
partir da fundação do Departamento de Imprensa 
e Propaganda (DIP). 

 
440 - (UEA AM/2014)    

O sistema partidário que surgiu após o fim do Estado 
Novo (1937 – 1945) e se estendeu, de maneira geral, 
até o regime militar implantado em 1964, era formado 
por diversas agremiações. Três partidos, porém, 
destacavam-se: a União Democrática Nacional (UDN), o 
Partido Social Democrático (PSD) e o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB). É correto afirmar que esses 
três partidos políticos 

 
a) defenderam o retorno à política de 

desenvolvimento econômico do Estado Novo. 
b) manipularam os sindicatos operários organizados 

no período getulista. 
c) constituíram-se, também, por sua relação com o 

getulismo, rejeitando ou aceitando suas políticas. 
d) combateram a presença econômica dos Estados 

Unidos na América Latina. 
e) conspiraram contra a vigência da democracia 

representativa no Brasil. 
 
441 - (UNICAMP SP/2014)    

Em 1942, os estúdios Disney produziram o desenho 
“Alô Amigos”, que apresenta a personagem Zé Carioca. 
Dois anos depois surgiu uma nova animação: The Three 
Caballeros, conhecida no Brasil como “Você já foi à 
Bahia?”. Nos desenhos citados, o Brasil e a América 
Latina são mostrados de forma simpática, através de 
estereótipos. Para entender esses desenhos e o esforço 
de Walt Disney, devemos considerar o seguinte 
contexto: 

 
a) a Segunda Guerra Mundial e a política de boa 

vizinhança. 
b) o avanço da Guerra Fria e o episódio da Crise dos 

Mísseis de Cuba. 
c) a política do “Big Stick” e os resultados da 

diplomacia do dólar. 
d) o avanço do populismo e a tentativa de Truman de 

barrar esta influência. 
 
442 - (UNICAMP SP/2014)    

Na Lei Orgânica do Ensino Secundário de 9 de abril de 
1942, podemos ler: 1. É recomendável que a educação 
secundária das mulheres se faça em estabelecimentos 
de ensino de exclusiva presença feminina. 2. Incluir-se-
á nas terceira e quarta séries do curso ginasial e em 
todas as séries dos cursos clássico e científico a 
disciplina de economia doméstica. 3. A orientação 
metodológica dos programas terá em mira a natureza 

da personalidade feminina, bem como a missão da 
mulher dentro do lar. 

(Adaptado de Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro 
(orgs.),  

Nova História das Mulheres. São Paulo: Contexto, 
2012, p. 337.) 

 
a) Cite duas mudanças na legislação que afetaram a 

condição feminina no Brasil nas décadas de 1930 
e 1940. 

b) Qual o papel desejado para a mulher durante o 
Estado Novo (1937-1945)? 

 
443 - (Fac. Cultura Inglesa SP/2014)    

A Revolução de 1930, no Brasil, aboliu a Primeira 
República e levou Getúlio Vargas à presidência do país. 
Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas, por meio 
de um golpe político, instituiu o Estado Novo, o qual 

 
a) estabeleceu o sufrágio universal masculino, 

concedeu o direito de voto aos analfabetos e 
reprimiu a Revolta da Armada. 

b) reduziu os direitos sociais dos trabalhadores 
urbanos, realizou uma reforma agrária e 
privatizou empresas estatais. 

c) fortaleceu os poderes políticos das oligarquias, 
nos estados, incentivou a expansão da economia 
cafeeira e impediu a participação do Brasil na 
Segunda Guerra Mundial. 

d) aboliu o federalismo, substituiu os governadores 
por interventores do governo central e exerceu 
severo controle sobre a imprensa falada e escrita. 

e) legalizou o Partido Comunista, favoreceu o 
crescimento do Partido Integralista e foi favorável 
à Itália e à Alemanha durante a Segunda Guerra 
Mundial. 

 
444 - (Fac. Direito de Franca SP/2014)    

“O Brasil de Vargas, que em 1939 resistira às pressões 
norte-americanas, mantendo a neutralidade [diante da 
Segunda Guerra Mundial], acabou se inclinando a favor 
dos EUA em 1941. (...) O Brasil se declarou formalmente 
em guerra em meados de 1942, poucos meses depois 
de sua ruptura com o Eixo. Cedeu a base militar de 
Natal aos EUA e, em 1944, enviou uma força 
expedicionária para lutar na Itália. É evidente que 
aopção de Vargas revelava, ao mesmo tempo, sua 
estratégia não-ideológica e seu faro político, pois o 
alinhamento aos Aliados se deu quando o Eixo ainda 
era vitorioso no terreno militar.” 

Boris Fausto e Fernando J. Devoto. Brasil e Argentina.  
Um ensaio de história comparada (1850-2002).  

São Paulo: Editora 34, 2004, p. 272-273. 
 

A partir do texto e de seus conhecimentos, podemos 
afirmar que a adesão brasileira ao bloco dos Aliados, na 
Segunda Guerra Mundial, resultou, entre outros 
motivos, 
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a) do oportunismo do governo brasileiro, que 
percebeu que os países do Eixo caminhavam em 
direção à derrota militar e, por isso, aliou-se aos 
prováveis vitoriosos na guerra. 

b) da simpatia política e ideológica do regime 
ditatorial do Estado Novo em relação aos regimes 
autoritários, de caráter nazifascista, da Alemanha 
e da Itália. 

c) de uma jogada política de Getúlio Vargas, que 
assim garantiu maior proximidade política e 
comercial com os Estados Unidos, principal 
comprador do café brasileiro. 

d) do interesse brasileiro em reduzir sua venda de 
café e algodão para as grandes potências 
europeias e ampliar sua parceria comercial com a 
Alemanha. 

e) da identidade ideológica de Getúlio Vargas com as 
ideias liberais, propagadas pelos Estados Unidos, 
e de seu interesse em obter recursos com o 
aluguel de bases militares em território brasileiro. 

 
445 - (UECE/2014)    

Atente para o que se afirma a respeito do Governo 
Provisório de Getúlio Vargas. 

 
I. Foi um período de estabilidade política, com o 

fortalecimento do poder dos estados e dos 
partidos políticos. 

II. Esse período foi marcado por incertezas 
econômicas, tendo como pano de fundo a Grande 
Depressão Mundial. 

III. O Poder Executivo passou a concentrar também o 
Legislativo, e os governadores dos estados foram 
substituídos por interventores. 

 
Está correto o que se afirma apenas em 

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

 
446 - (UEG GO/2014)    

No Brasil, um movimento iniciado a partir de 1930, e 
intensificado com a Revolução Verde, produziu uma 
alteração no cenário nacional, levando milhares de 
trabalhadores a deixarem o campo e migrarem para as 
cidades. Esse movimento ficou conhecido pelo nome 
de 

 
a) reforma agrária. 
b) êxodo rural. 
c) reforma urbana. 
d) migração pendular. 

 
447 - (UEM PR/2014)    

Sobre as políticas trabalhistas e econômicas do Estado 
brasileiro, assinale o que for correto. 

 

01. Com a implantação do plano Salte, instituído 
durante o governo militar, o Brasil se tornou um 
país atraente aos investimentos estrangeiros, isso 
fez que crescesse, conforme o slogan da época, 
“50 anos em 5”. 

02. O plano cruzado, implantado durante o quarto 
ano do governo de Fernando Collor de Melo, 
promoveu a elevação da taxa de juros no mercado 
brasileiro, o que levou à cassação de Collor no seu 
último ano de governo. 

04. Apesar da abertura do mercado brasileiro, 
principalmente à importação de bens de 
consumo, no início da década de 1970, as 
indústrias nacionais se fortaleceram e, com isso, a 
taxa de desemprego caiu abruptamente, devido 
aos investimentos nas indústrias de bens não 
duráveis. 

08. Nas últimas três décadas, o parque industrial 
brasileiro vem-se desconcentrando e, 
atualmente, apresenta maior dispersão espacial 
dos estabelecimentos industriais em regiões que 
eram, historicamente, marginalizadas. 

16. Com a promulgação da Constituição de 1934, no 
governo de Getúlio Vargas, regulamentaram-se as 
relações de trabalho. Entre as principais medidas 
que beneficiaram o trabalhador, figuravam a 
criação do salário mínimo, as férias anuais e o 
descanso semanal remunerado. 

 
448 - (UERN/2013)    

Texto I 
 

Propaganda na Era Vargas 
O programa “Hora do Brasil” era irradiado por todas as 
emissoras de rádio do Brasil entre 19 e 20 horas. O 
aproveitamento sistemático desse programa foi 
determinado pelo DIP, Departamento de Imprensa e 
Propaganda, um órgão criado em 1939 pelo governo 
Vargas. (...) 

(Campos, Flávio de. A escrita da história.  
Volume único. Ensino médio. Flávio  

Campos; Regina Claro. 2ª Ed. São Paulo: Escala 
Educacional, 2009. p. 553.) 

 
Texto II 

 
Propaganda no Regime Militar 
O apelo ao consumo era o “milagre econômico” 
alcançando a população. Enceradeiras, ventiladores, 
ferros elétricos, geladeiras, batedeiras, torradeiras, 
aspiradores de pó etc. A julgar pela enxurrada de 
eletrodomésticos que invadia as casas da classe média 
e os sonhos de consumo da sociedade brasileira, o país 
não deixava nada a dever aos ricos e invejados primos 
norte-americanos. 

(Campos, Flávio de. A escrita da história.  
Volume único. Ensino médio. Flávio Campos, Regina 

Claro  
2ª Ed. São Paulo: Escala Educacional, 2009. p. 678.) 
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Com base no papel desempenhado pela propaganda 
nos momentos expressos nos textos e nos dias atuais, 
é correto afirmar que 

 
a) tendo em vista a clara distinção entre 

“propaganda” e “notícia”, justifica-se a liberdade 
da propaganda em ser sempre fictícia ou 
metafórica. 

b) a propaganda, independente do tempo ou do 
espaço em que é utilizada, mantém sua 
integridade e seu compromisso inalienável com a 
verdade dos fatos. 

c) tanto no período da Ditadura Vargas (1937-1945), 
quanto no Regime Militar (1964-1985), a 
propaganda, por sua ligação com a arte, foi 
poupada da censura. 

d) ao longo do tempo e da história, muitas vezes de 
acordo com interesses políticos e/ou pessoais, a 
propaganda pode ser (e é) utilizada como meio de 
manipulação ideológica. 

 
449 - (UNIFICADO RJ/2014)    

O texto a seguir é a letra de um samba de enredo do 
G.R.E.S. Portela, do ano de 2000, de autoria de Amilton 
Damião, Ailton Damião, Edynel, Zezé do Pandeiro e 
Edinho Leal. 

 
Trabalhadores do Brasil 
O raiar de um novo dia 
Desafia o meu pensar 
Voltando à “Época de Ouro” 
Vejo a luz de um tesouro 
A Portela despontar, lá, laiá 
Aclamado pelo povo, o “Estado Novo” 
Getúlio Vargas anunciou 
A despeito da censura 
Não existe mal sem cura 
Viva o trabalhador ô ô ô 
[...] 

 
Na letra do samba de enredo, faz-se menção à censura 
que, pelo texto da Constituição de 1937, passou a ser 
um recurso político 

 
a) legalizado para os meios de comunicação: rádio, 

jornais e cinema 
b) abolido para atender aos anseios da massa de 

trabalhadores sindicalizados 
c) desativado de acordo com os princípios liberais 

praticados no Estado Novo 
d) controlado de modo igualitário por partidos 

políticos da situação e da oposição 
e) nulo pela predominância do Legislativo sobre o 

Executivo da “Época de Ouro” 
 
450 - (UFG GO/2014)    

Leia o texto a seguir. 
 

A bola não demorou a entrar no clima nacionalista do 
Estado Novo, durante a ditadura instalada por Vargas 
naquele ano de 1937. A pátria começava a calçar as 
chuteiras para não tirálas nunca mais. Desde o início de 
1938, três meses antes do início da terceira Copa do 
Mundo, na França, a expectativa que envolvia a 
participação brasileira era enorme. Mediado pelos 
jornais e, sobretudo, pelo rádio, o encontro da 
popularidade do futebol com os ideais do Estado Novo 
contagiava e unia todo o país. Os jogadores eram vistos 
como nossos embaixadores na Europa, e deles se 
esperava o mesmo que então se exigia de cada cidadão 
comum: coragem, disciplina e patriotismo acima de 
tudo. Eram esses os ingredientes que alimentavam o 
sonho de fazer do Brasil tanto uma grande nação 
quanto campeão mundial de futebol. Constantes 
referências a Getúlio e aos altos interesses do país 
legitimavam o caráter oficial da delegação, reforçado 
ainda pela escolha da filha do presidente, Alzira Vargas, 
como madrinha da equipe. Tamanha mobilização fez 
do embarque da seleção rumo à França uma apoteose 
patriótica. 
FRANZINI, Fábio. Quando a pátria calçou chuteiras. In: 

Revista de  
História da Biblioteca Nacional, 30 jun. 2009. 

Disponível em:  
<http://www.revistadehistoria.com.br>. Acesso em: 

abr. 2014. (Adaptado). 
 

O texto apresentado se refere ao contexto histórico e 
político do Brasil que envolveu a participação da 
seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 
1938, na França. De acordo com esse parágrafo e o 
contexto ao qual ele remete, 

 
a) identifique o ideal, destacado reiteradamente no 

texto, que deveria ser seguido pelos jogadores 
brasileiros, segundo a propaganda do Estado 
Novo. 

b) explique os propósitos do Estado Novo varguista 
ao propagar a identidade entre o povo brasileiro, 
o futebol e a nação. 

 
451 - (UNIMONTES MG/2014)    

Sobre a História do Brasil, entre 1930 e 1960, é 
CORRETO afirmar que 

 
a) a vitória dos Países Aliados, na Segunda Guerra 

Mundial, apoiados por Vargas, colaborou para a 
eclosão do Golpe Militar que encerrou o seu 
governo em 1945. 

b) a política econômica de Juscelino Kubitscheck, 
estabelecida no Plano de Metas, caracterizou-se 
pelo social-desenvolvimentismo e pela 
modernização agrícola. 

c) a Era Vargas conseguiu desvalorizar os ideais 
tenentistas, recompor as estruturas do 
coronelismo e legislar em prol da maioria 
burguesa do país. 
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d) o Brasil havia acumulado, ao fim da Segunda 
Guerra Mundial, um saldo de divisas, que foi 
rapidamente gasto em importações de bens de 
toda espécie. 

 
452 - (UNIMONTES MG/2014)    

O Partido Social Democrata (PSD) e o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), embora divergentes 
quanto às classes que os compunham e aos objetivos a 
alcançar, tinham em comum: 

 
a) A criação, sob orientação direta de Getúlio Vargas, 

no final do Estado Novo. 
b) A criação, durante os governos militares pós-

1964, mediante decreto presidencial. 
c) A criação por integralistas e comunistas, após a 

queda do Estado Novo. 
d) A criação por sindicatos patronais e operários, 

após a campanha das Diretas Já. 
 
453 - (UESPI/2014)    

A partir da Segunda Guerra Mundial e até 1960, o 
Brasil, a exemplo de outros países do denominado 
"Cone Sul", teve sua história marcada por um processo 
de modernização caracterizado: 

 
a) pela criação de uma política desenvolvimentista 

baseada em um processo de industrialização 
associado aos capitais estrangeiros. 

b) pela organização de políticas de moldes socialistas 
que ocasionaram a fuga de capitais estrangeiros. 

c) pela elaboração de uma política populista, 
caracterizada por uma intensa reforma agrária, 
levando a um processo de crescimento do 
mercado interno. 

d) pelo surgimento de governos militares de regime 
ditatorial instalado para frear a expansão de 
movimentos socialistas. 

e) pela preservação de uma política oligárquica e de 
caráter nacionalista, responsável por um 
desenvolvimento industrial contrário aos 
interesses norte-americanos. 

 
454 - (ENEM/2009)    

O autor da constituição de 1937, Francisco Campos, 
afirma no seu livro, O Estado Nacional, que o eleitor 
seria apático; a democracia de partidos conduziria à 
desordem; a independência do Poder Judiciário 
acabaria em injustiça e ineficiência; e que apenas o 
Poder Executivo, centralizado em Getúlio Vargas, seria 
capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, pois 
Vargas teria providencial intuição do bem e da verdade, 
além de ser um gênio político. 

CAMPOS, F. O Estado nacional. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1940 (adaptado). 

 
Segundo as ideias de Francisco Campos, 

 

a) os eleitores, políticos e juízes seriam mal-
intencionados. 

b) o governo Vargas seria um mal necessário, mas 
transitório. 

c) Vargas seria o homem adequado para implantar a 
democracia de partidos. 

d) a Constituição de 1937 seria a preparação para uma 
futura democracia liberal. 

e) Vargas seria o homem capaz de exercer o poder de 
modo inteligente e correto. 

 
455 - (ENEM/2009)    

A partir de 1942 e estendendo-se até o final do Estado 
Novo, o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de 
Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional 
semanalmente, por dez minutos, no programa “Hora do 
Brasil”. O objetivo declarado do governo era esclarecer 
os trabalhadores acerca das inovações na legislação de 
proteção ao trabalho. 

GOMES, A. C. A invenção do trabalhismo. Rio de 
Janeiro: 

IUPERJ / Vértice. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988 (adaptado). 

 
Os programas “Hora do Brasil” contribuíram para 

 
a) conscientizar os trabalhadores de que os direitos 

sociais foram conquistados por seu esforço, após 
anos de lutas sindicais. 

b) promover a autonomia dos grupos sociais, por meio 
de uma linguagem simples e de fácil entendimento. 

c) estimular os movimentos grevistas, que 
reivindicavam um aprofundamento dos direitos 
trabalhistas. 

d) consolidar a imagem de Vargas como um 
governante protetor das massas. 

e) aumentar os grupos de discussão política dos 
trabalhadores, estimulados pelas palavras do 
ministro. 

 
456 - (ENEM/2009)    

João de Deus levanta-se indignado. Vai até a janela e 
fica olhando para fora. Ali na frente está a Panificadora 
italiana, de Gamba & Filho. Ontem era uma casinhola 
de porta e janela, com um letreiro torto e errado: 
“Padaria Nápole”. Hoje é uma fábrica... João de Deus 
olha e recorda... Quando Vittorio Gamba chegou da 
Itália com uma trouxa de roupa, a mulher e um filho 
pequeno, os Albuquerques eram donos de quase todas 
as casas do quarteirão. [...] O tempo passou. Os 
negócios pioraram. A herança não era o que se 
esperava. Com o correr dos anos os herdeiros foram 
hipotecando as casas. Venciam-se as hipotecas, não 
havia dinheiro para resgatá-las: as propriedades, 
então, iam passando para as mãos dos Gambas, que 
prosperavam. 

VERRÍSIMO, É. Musica ao longe. Porto Alegre: globo, 1974 
(adaptado) 
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O texto foi escrito no início da década de 1930 e revela, 
por meio das recordações do personagem, 
características sócio-históricas desse período, as quais 
remetem 

 
a) à ascensão de uma burguesia de origem italiana. 
b) ao início da imigração italiana e alemã, no Brasil, 

a partir da segunda metade do século. 
c) ao modo como os imigrantes italianos 

impuseram, no Brasil, seus costumes e hábitos. 
d) à luta dos imigrantes italianos pela posse da terra 

e pela busca de interação com o povo brasileiro. 
e) às condições socioeconômicas favoráveis 

encontradas pelos imigrantes italianos no início 
do século. 

 
457 - (ENEM/2010)    

A solução militar da crise política gerada pela sucessão 
do presidente Washington Luis em 1929-1930 provoca 
profunda ruptura institucional no país. Deposto o 
presidente, o Governo Provisório (1930-1934) precisa 
administrar as diferenças entre as correntes políticas 
integrantes da composição vitoriosa, herdeira da 
Aliança Liberal. 

LEMOS, R. A revolução constitucionalista de 1932. 
SILVA, R. M.; CACHAPUZ, P. B.; 

LAMARÃO, S. (org). Getúlio Vargas e seu tempo. Rio 
de Janeiro: BNDES. 

 
No contexto histórico da crise da Primeira república, 
verifica-se uma divisão no movimento tenentista. A 
atuação dos integrantes do movimento liderados por 
Juarez Távora, os chamados “liberais” nos anos 1930, 
deve ser entendida como 

 
a) a aliança com os cafeicultores paulistas em defesa 

de novas eleições. 
b) o retorno aos quartéis diante da desilusão política 

com a “Revolução de 30”. 
c) o compromisso político-institucional com o 

governo provisório de Vargas. 
d) a adesão ao socialismo, reforçada pelo exemplo 

do ex-tenente Luís Carlos Prestes. 
e) o apoio ao governo provisório em defesa da 

descentralização do poder político. 
 
458 - (ENEM/2010)    

Os generais abaixo-assinados, de pleno acordo com o 
Ministro da Guerra, declaram-se dispostos a promover 
uma ação energética junto ao governo no sentido de 
contrapor medidas decisivas aos planos comunistas e 
seus pregadores e adeptos, independentemente da 
esfera social a que pertençam. Assim procedem no 
exclusivo propósito de salvarem o Brasil e suas 
instituições políticas e sociais da hecatombe que se 
mostra prestes a explodir. 

Ata de reunião no Ministério da Guerra, 28/09/1937. 
BONAVIDES, P.; AMARAL, R. 

Textos políticos da história do Brasil, v. 5. Brasília: 
Senado Federal, 2002 (adaptado). 

 
Levando em conta o contexto político-institucional dos 
anos 1930 no Brasil, pode-se considerar o texto como 
uma tentativa de justificar a ação militar que iria 

 
a) debelar a chamada Intentona Comunista, 

acabando com a possibilidade da tomada do 
poder pelo PCB. 

b) reprimir a Aliança Nacional Libertadora, fechando 
todos os seus núcleos e prendendo os seus 
líderes. 

c) desafiar a Ação Integralista Brasileira, afastando o 
perigo de uma guinada autoritária para o 
fascismo. 

d) instituir a ditadura do Estado Novo, cancelando as 
eleições de 1938 e reescrevendo a Constituição do 
país. 

e) combater a Revolução Constitucionalista, 
evitando que os fazendeiros paulistas 
retomassem o poder perdido em 1930. 

 
459 - (ENEM/2010)    

De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram 
decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e 
de regulamentação do trabalho em todos os seus 
setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva 
do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra 
nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. 

DANTAS, M. A força nacionalizadora do Estado Novo. Rio 
de Janeiro: DIP, 1942. Apud BERCITO, S. R. Nos Tempos 
de Getúlio: da revolução de 30 ao fim do Estado Novo. 

São Paulo: Atual, 1990. 
 

A adoção de novas políticas públicas e as mudanças 
jurídico-institucionais ocorridas no Brasil, com a 
ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidenciam o 
papel histórico de certas lideranças e a importância das 
lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo 
resultou a 

 
a) criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, que garantiu ao operariado autonomia 
para o exercício de atividades sindicais. 

b) legislação previdenciária, que proibiu migrantes 
de ocuparem cargos de direção nos sindicatos 

c) criação da Justiça do Trabalho, para coibir 
ideologias consideradas perturbadoras da 
“harmonia social”. 

d) legislação trabalhista que atendeu reivindicações 
dos operários, garantido-lhes vários direitos e 
formas de proteção. 

e) decretação da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), que impediu o controle estatal sobre as 
atividades políticas da classe operária. 

 
460 - (ENEM/2012)    
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Fugindo à luta de classes, a nossa organização sindical 
tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação 
entre o capital e o trabalho. Não se limitou a um 
sindicalismo puramente “operário”, que conduziria 
certamente a luta contra o “patrão”, como aconteceu 
com outros povos. 

(FALCÃO, W. Cartas sindicais. In: Boletim do  
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.  
Rio de Janeiro: 10 (85), set. 1941 – Adaptado) 

 
Nesse documento oficial, à época do Estado Novo 
(1937- 1945), é apresentada uma concepção de 
organização sindical que 

 
a) elimina os conflitos no ambiente das fábricas. 
b) limita os direitos associativos do segmento 

patronal. 
c) orienta a busca do consenso entre trabalhadores 

e patrões. 
d) proíbe o registro de estrangeiros nas entidades 

profissionais do país. 
e) desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres 

da classe trabalhadora. 
 
461 - (ENEM/2012)    

 
Cartaz da Revolução Constitucionalista. Disponível em:  

http://veja.abril.com.br. Acesso em: 29 jun. 2012.) 
 

Elaborado pelos partidários da Revolução 
Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado 
pretendia mobilizar a população paulista contra o 
governo federal. 
 
Essa mobilização utilizou-se de uma referência 
histórica, associando o processo revolucionário 

 
a) à experiência francesa, expressa no chamado à 

luta contra a ditadura. 
b) aos ideais republicanos, indicados no destaque à 

bandeira paulista. 
c) ao protagonismo das Forças Armadas, 

representadas pelo militar que empunha a 
bandeira. 

d) ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado 
em primeiro plano. 

e) ao papel figurativo de Vargas na política, 
enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. 

 
462 - (ENEM/2012)    

O que o projeto governamental tem em vista é poupar 
à Nação o prejuízo irreparável do perecimento e da 
evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. 
Grande parte das obras de arte até mais valiosas e dos 
bens de maior interesse histórico, de que a coletividade 
brasileira era depositária, têm desaparecido ou se 
arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas 
e as relíquias da história de cada país não constituem o 
seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum 
de todos os povos. 

(ANDRADE, R. M. F. Defesa do patrimônio artístico e 
histórico.  

O Jornal, 30 out. 1936. In: ALVES FILHO, I. Brasil, 500 
anos em 

 documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999 – 
Adaptado) 

 
A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico 
Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, foi orientada por 
ideias como as descritas no texto, que visavam 

 
a) submeter a memória e o patrimônio nacional ao 

controle dos órgãos públicos, de acordo com a 
tendência autoritária do Estado Novo. 

b) transferir para a iniciativa privada a 
responsabilidade de preservação do patrimônio 
nacional, por meio de leis de incentivo fiscal. 

c) definir os fatos e personagens históricos a serem 
cultuados pela sociedade brasileira, de acordo 
com o interesse público. 

d) resguardar da destruição as obras representativas 
da cultura nacional, por meio de políticas públicas 
preservacionistas. 

e) determinar as responsabilidades pela destruição 
do patrimônio nacional, de acordo com a 
legislação brasileira. 

 
463 - (ENEM/2013)    
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PEDERNEIRAS, R. Revista da Semana, ano 35, n. 40, 15 set. 
1934. In: LEMOS, R. 

(Org.). Uma história do Brasil através das caricaturas 
(1840–2001). 

Rio de Janeiro. Bom Texto, Letras e Expressões, 2001. 
 

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. 

 
464 - (ENEM/2014)    

Estatuto da Frente Negra Brasileira (FNB) 
Art. 1º - Fica fundada nesta cidade de São Paulo, 

para se irradiar por todo o Brasil, a Frente Negra 
Brasileira, união política e social da Gente Negra 
Nacional, para a afirmação dos direitos históricos da 
mesma, em virtude da sua atividade material e moral 
no passado e para reivindicação de seus direitos sociais 
e políticos, atuais, na Comunhão Brasileira. 

Diário Oficial do Estado de São Paulo, 4 nov. 1931. 
 

Quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo, em 
1937, a FNB caracterizava-se como uma organização 

 
a) política, engajada na luta por direitos sociais para 

a população negra no Brasil. 
b) beneficente, dedicada ao auxílio dos negros 

pobres brasileiros depois da abolição. 
c) paramilitar, voltada para o alistamento de negros 

na luta contra as oligarquias regionais. 
d) democrático-liberal, envolvida na Revolução 

Constitucionalista conduzida a partir de São Paulo. 
e) internacionalista, ligada à exaltação da identidade 

das populações africanas em situação de diáspora. 
 
465 - (CEFET MG/2015)    

Analise o quadro seguinte. 
 

51,624,124,31950

54,220,825,01940

52,916,530,61930

50,917,132,01920

50,214,035,81910

*ServiçosIndústriaaAgriculturAno

1950(%)-1910 ,BRASILEIRO PIB DO SETORIAL ÃODISTRIBUIÇ

 

*Inclui governo. 
Fonte: Haddad, C. Crescimento do  

produto real. Brasil 1900-1947. Rio de Janeiro: 
FGV,1978 e IBGE (1990) Estatísticas Históricas do 
Brasil apud Abreu, M. e Vernes, D. (1997, p. 26). 

 

Sobre a distribuição setorial do PIB brasileiro nos 
primeiros 50 anos do século XX, é correto afirmar que 
a 

 
a) indústria passou a ser o setor econômico 

preponderante. 
b) agricultura deixou de ser um setor econômico 

expressivo. 
c) produção industrial passou por um lento processo 

de incremento. 
d) a produção de bens de capital é hegemônica na 

economia do período. 
e) expansão do setor de serviços seguiu o mesmo 

ritmo da industrialização. 
 
466 - (CEFET MG/2015)    

Os homens e as classes, pois, podem e devem viver em 
harmonia. É possível ao mais modesto operário galgar 
uma elevada posição financeira ou intelectual. Cumpre 
que cada um se eleve segundo sua vocação. Todos os 
homens são susceptíveis de harmonização social e toda 
superioridade provém de uma só superioridade que 
existe acima dos homens: a sua comum e suprema 
finalidade. Esse é um pensamento profundamente 
brasileiro, que vem das raízes da nossa História e estará 
no íntimo de todos os corações. 

Manifesto Integralista de 7 de outubro de 1932. In: 
CARONE, Edgar. A Segunda  

República [1930-1937]. Rio de Janeiro: Difel, 1973. p. 
309. 

 
Sobre o Movimento Integralista, é correto afirmar que 

 
a) fundamentou os princípios para a criação do 

Partido Comunista do Brasil. 
b) foi responsável pela instalação de uma ditadura 

no Brasil que durou oito anos. 
c) demonstrou uma concepção corporativista da 

sociedade comum aos regimes fascistas. 
d) revelou uma visão materialista de organização a 

partir de princípios da ideologia socialista. 
 
467 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015)    

A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial 
 

a) contribuiu para reforçar a ditadura de Getúlio 
Vargas, pois o presidente ganhou o apoio dos 
países nazifascistas do Eixo, aos quais se aliou. 

b) provocou uma séria crise econômica, pois as 
exportações brasileiras caíram e os Estados 
Unidos deixaram de investir nas indústrias 
nacionais. 

c) fortaleceu o movimento queremista, favorável à 
revisão da Constituição, pois os militares que 
lutaram na Itália deram início à abertura política. 

d) gerou uma contradição, pois o país lutou ao lado 
dos Aliados, o que contribuiu para questionar o 
Estado Novo, levando à redemocratização. 
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e) impediu que o processo de industrialização 
avançasse, pois a mão de obra produtiva precisou 
alistar-se para combater nesse conflito. 

 
468 - (FATEC SP/2015)    

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
por decreto de 1o maio de 1943, representou a reunião 
e sistematização da vasta legislação trabalhista 
produzida no país após a Revolução de 1930. Introduziu 
também novos direitos e regulamentações trabalhistas 
até então inexistentes, tratou minuciosamente da 
relação entre patrões e empregados e estabeleceu 
regras. 

(http://tinyurl.com/nsttkur Acesso em: 30.06.2014. 
Adaptado) 

 
Analisando o contexto histórico mencionado no texto, 
é correto afirmar que a CLT 

 
a) evidenciou as relações estreitas do governo 

Vargas com o comunismo soviético. 
b) contribuiu para a divulgação de uma imagem de 

“pai dos pobres” para Getúlio Vargas. 
c) ampliou a participação da classe operária em 

movimentos grevistas e comunistas. 
d) proporcionou uma rebelião nas Forças Armadas, 

dando início às ditaduras militares. 
e) prejudicou as atividades produtivas do setor 

cafeeiro, que se encontrava no auge. 
 
469 - (IFPE/2015)    

Nos anos 40, os trabalhadores brasileiros conquistaram 
vários direitos sociais, como o descanso semanal, férias 
e aposentadoria remuneradas, fixação do número de 
horas trabalhadas etc. Todos esses direitos foram 
garantidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), aprovada em 1943. Qual o presidente 
responsável por sua aprovação? 

 
a) Prudente de Morais 
b) Luís Inácio Lula da Silva 
c) Getúlio Vargas 
d) Juscelino Kubitschek 
e) Jânio Quadros 

 
470 - (IFSP/2015)    

Leia o trecho abaixo. 
 

“Em 1943, Vargas editou a Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), um conjunto de normas criadas 
desde os anos 30 para proteger o trabalhador. Getúlio 
fez uma comissão para estudar a legislação trabalhista 
e compilar aquelas regras num único texto de lei.” 

Fonte: www.gshow.globo.br 
 

Sobre a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criada 
por Getúlio Vargas, analise as assertivas abaixo. 

 

I. Getúlio Vargas criou essa legislação para coibir 
greves e evitar que o trabalhador conseguisse se 
organizar e lutar por seus direitos. 

II. A CLT era uma cópia da legislação trabalhista da 
Polônia recém-dominada pelo nazismo e que 
recebeu no Brasil o nome de “polaca”. 

III. Coube à ditadura Vargas estabelecer as leis que 
protegem, até hoje, o trabalho e garantem aos 
trabalhadores direitos sociais. 

 
É correto o que se afirma em 

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

 
471 - (UFGD MS/2014)    

Na segunda metade da década de 1930, durante o 
chamado “Estado Novo”, Getúlio Vargas implementou 
em seu Governo um movimento político denominado 
de “Marcha para o Oeste”. Sobre esse evento histórico, 
considera-se que: 

 
a) A “Marcha para o Oeste” conseguiu integrar o 

território nacional, homogeneizando diversos 
povos. Nessa perspectiva, o presidente Vargas 
alcançou seu objetivo final, que era desenvolver a 
“brasilidade” e “unidade nacional”. 

b) Nos discursos de Vargas, na época, a “Marcha 
para Oeste” era caracterizada como o “verdadeiro 
sentido da brasilidade”, de “unidade nacional”. 
Vargas buscou construir um clima de comoção 
nacional, como se todos brasileiros marchassem 
juntos, conduzidos por um chefe, para consumar 
a conquista dos espaços “vazios” do território 
brasileiro. 

c) O objetivo principal da “Marcha para o Oeste” foi 
alcançado, pois os efeitos da ocupação dos 
chamados “espaços vazios” desenvolveu as 
regiões do Centro-Oeste e Amazônia. Esse 
desenvolvimento ocorreu, sobretudo, nas áreas 
de industrialização e tecnologia agrícola. Com essa 
ação política, Vargas ficou conhecido 
nacionalmente como o “pai dos pobres”. 

d) A “Marcha para o Oeste” foi uma grande 
estratégia do presidente Vargas para realizar a 
reforma agrária nas regiões do Centro-Oeste e da 
Amazônia. A reforma agrária foi materializada na 
construção das Colônias Agrícolas Nacionais, 
como por exemplo, a Colônia Agrícola de 
Dourados/MS. 

e) A “Marcha para o Oeste” teve como grande 
destaque o êxito das Colônias Agrícolas Nacionais, 
em especial, pelos altos índices de produção 
agrícola. Nas regiões em que as colônias se 
estabeleceram, também houve um relativo 
desenvolvimento industrial. 

http://www.gshow.globo.br/
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472 - (UFGD MS/2014)    

“Sempre, em todos os tempos, os homens que detêm a 
direção de um Estado se valem da força para fazer cair 
os que contestam a sua legitimidade. Pensar diferente 
foi considerado crime no Antigo Regime, na época 
moderna, como em vários períodos de nosso século. O 
controle do pensamento vigorou no mundo antigo, 
grego, romano, na Idade Média, Moderna, mas foi no 
século XX que alcançou seu maior vigor”. 

(NOVINSKY, Anita. Os regimes totalitários e a censura. In.  
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (org.). Minorias 

silenciadas: história da  
censura no Brasil. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial 

do Estado/Fapesp, 2002, p. 25). 
 

No Brasil, durante o século XX, o controle do Estado 
sobre a liberdade de expressão dos cidadãos através da 
institucionalização da censura ficou evidente: 

 
a) Com a implantação de mecanismos repressivos 

que limitaram a atuação da imprensa em regimes 
democráticos, como no período 
desenvolvimentista, entre 1945 e 1964. 

b) Na República Velha (1889 – 1930), quando jornais 
de circulação nacional foram cerceados com base 
na Lei de Censura que possibilitou às oligarquias 
um forte controle político sobre os analfabetos. 

c) Com a promulgação da Constituição de 1988, que 
estabeleceu o crime de imprensa, tornou a 
liberdade de expressão objeto de investigação 
policial e deu aos cidadãos o direito de 
responsabilizar a mídia por notícias 
sensacionalistas. 

d) Pelo apoio de instituições religiosas e dos direitos 
humanos às práticas de tortura e à oficialização da 
censura para garantir a liberdade política de 
diferentes grupos políticos. 

e) No Estado Novo de Getúlio Vargas, através da 
criação do Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP) em 1939, e na ditadura civil- 
militar enrijecida com o Ato Institucional nº 5 (AI-
5) de 1968. 

 
473 - (UFPEL RS/2014)    

Em agosto de 2014, rememorou-se os 60 anos do 
suicídio do presidente Getúlio Vargas, que governou o 
país em períodos distintos. A alternativa que 
apresenta a cronologia política correta entre 1930 e 
1945 é 

 
a) Revolução de 30 – Governo Constitucional – 

Estado Novo – Governo Provisório – Eleições 
Diretas. 

b) Revolução de 30 – Governo Provisório – Governo 
Constitucional – Estado Novo – Eleições Diretas. 

c) Governo Provisório – Eleições Diretas – Revolução 
de 30 – Estado Novo – Governo Constitucional. 

d) Estado Novo – Revolução de 30 – Eleições Diretas 
– Governo Constitucional – Governo Provisório. 

e) Revolução de 30 – Estado Novo – Eleições Diretas 
– Governo Provisório – Governo Constitucional. 

f) I. R. 
 
474 - (UNIFICADO RJ/2015)    

Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, após o 
anúncio da derrota eleitoral da Aliança Liberal. 
Membros das Forças Armadas fizeram uma 
“Revolução” que resultou na instalação do Governo 
Provisório (1930-1934). Durante esse período inicial da 
Era Vargas, o Chefe do Governo Provisório afirmou sua 
autoridade combatendo o(s) 

 
a) Exército mineiro 
b) clero católico 
c) sindicalismo adesista 
d) industriais paulistas 
e) marinheiros rebelados 

 
475 - (UEM PR/2015)    

Sobre a industrialização brasileira, assinale o que for 
correto. 

 
01. A implantação da usina de Volta Redonda, no Rio 

de Janeiro, na década de 1940, durante a ditadura 
de Getúlio Vargas, representa um marco 
importante na industrialização brasileira. 

02. O chamado “processo de substituição de 
importação de produtos manufaturados” foi 
desencadeado após a crise mundial de 1929. Por 
meio dele, os industriais e o Estado brasileiro 
pretenderam substituir os manufaturados 
importados pelos manufaturados produzidos no 
Brasil. 

04. O primeiro surto de industrialização começou com 
a vinda da Família Real portuguesa para o Brasil. 
Sob os conselhos de José Bonifácio e do Visconde 
de Cairu, em 1808 D. João VI decretou o “Ato do 
Monopólio” proibindo a entrada de produtos 
industrializados estrangeiros, favorecendo a 
indústria brasileira. 

08. Por meio do “Plano de Metas”, a presidência de 
Juscelino Kubitsckek (1956-1961) atraiu capitais 
estrangeiros e desencadeou um processo de 
industrialização nos setores automobilístico, 
farmacêutico e de alimento. 

16. Por meio da CLT (Consolidação das Leis de 
Trabalho – 1943), Getúlio Vargas procurou regular 
os direitos dos trabalhadores e solucionar os 
conflitos trabalhistas, inclusive no setor industrial, 
por meios legais. 

 
476 - (UEPA/2015)    

O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criado 
em novembro de 1930 e batizado, no discurso de posse 
de seu primeiro titular, Lindolfo Collor, do Ministério da 
Revolução, apresentou, nos seus primeiros anos de 
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existência, um conjunto de anteprojetos relativos à 
duração da jornada de trabalho, regulamentação do 
trabalho feminino e de menores, férias para 
comerciários e industriais, convenções coletivas de 
trabalho, salário mínimo, juntas de conciliação e 
julgamento, porcentagem de estrangeiros empregados 
nas empresas [...]. 

(LUCA, Tânia Regina de. Direitos Sociais no Brasil. In: 
PINSKY, Jaime & Carla.  

História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2008, p. 
478). 

 
A intervenção do governo Vargas no campo das 
relações de trabalho fica evidente no texto. Essa 
postura contribuiu para: 

 
a) estimular a produção, especialmente nas 

indústrias onde os direitos trabalhistas foram 
imediatamente implantados. 

b) fortalecer os sindicatos, estimulando o 
movimento grevista e a conquista de direitos por 
parte dos trabalhadores. 

c) incentivar o corporativismo, característica do 
anarcosindicalismo incorporado pelo governo 
Vargas em sua política trabalhista interventora. 

d) controlar os trabalhadores, através da carteira de 
trabalho e da lei de sindicalização que propiciaram 
o esvaziamento dos sindicatos. 

e) desarticular as oposições, encaminhando a 
elaboração de uma legislação social que favorecia 
operários, camponeses e o próprio empresariado. 

 
477 - (UNIMONTES MG/2015)    

Acerca das Cartas Constitucionais brasileiras, 
promulgadas entre 1824 e 1988, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 

 
a) A Constituição de 1937 incorporava em seu texto 

pressupostos liberais provenientes da Carta 
Magna norte-americana em oposição às ideias 
autoritárias de países europeus. 

b) O texto da Carta Magna de 1967 representava o 
pensamento político autoritário dos militares, 
incorporando a legislação que ampliava os 
poderes do Executivo. 

c) A Constituição do Império esteve em harmonia 
com o ideário conservador, estabelecendo 
eleições censitárias e a submissão da Igreja 
Católica ao Estado Nacional. 

d) A Constituição de 1934, a segunda da República, 
estabeleceu o voto feminino e a legislação 
trabalhista, o federalismo e o presidencialismo. 

 
478 - (UNIMONTES MG/2015)    

A “questão social” foi a grande preocupação de Vargas 
nos anos 1930. Acerca dessa questão, é INCORRETO 
afirmar que houve 

 

a) a fixação do limite máximo da jornada de trabalho 
em oito horas e regulamentação do trabalho 
feminino e infantil, entre outras leis de proteção 
ao trabalhador. 

b) a criação da legislação trabalhista e 
previdenciária, dando continuidade às conquistas 
da década de 1920, realizadas a duras penas. 

c) o incentivo à organização sindical autônoma dos 
trabalhadores, em suas diversas categorias, 
visando ao avanço da politização no meio 
operário. 

d) a proibição das greves, por serem nocivas à 
produção, e, portanto, antissociais, e a garantia de 
igualdade de representação entre empregados e 
empregadores no Conselho de Economia 
Nacional. 

 
479 - (UFAM/2015)   

O filme Olga conta a história de Olga Benário Prestes, 
militante judia alemã que atuou no Brasil pela causa 
comunista, participando, ao lado do marido Luís Carlos 
Prestes, do Levante Comunista de 1935, e entregue a 
Hitler pelo governo de Vargas para morrer em um 
campo de concentração nazista. Produzido com base 
em cuidadosa e detalhada pesquisa histórica, a película 
mobilizou pesquisadores e colaboradores de diversos 
países, como Brasil, Alemanha e Rússia. Olga retrata 
importantes momentos da história do Brasil e da 
Europa, contribuindo para a compreensão do contexto 
do período que vai da Primeira Guerra Mundial, 
passando pelo entreguerras, até a Segunda Guerra 
Mundial, mostrando aspectos da política de Getúlio 
Vargas, do movimento tenentista, da criação do Partido 
Comunista no Brasil, bem como a expansão do 
movimento Integralista. 

 
Das alternativas a seguir identifique aquela que NÃO 
está em consonância com este momento histórico: 

 
a) O Integralismo, apoiado por amplos setores da 

classe média, de políticos conservadores, da Igreja 
e das Forças Armadas, pretendia instalar no Brasil 
um Estado Integral, unipartidário, sob a liderança 
de um líder integralista e ditatorial. 

b) A Aliança Nacional Libertadora (ANL), cujo 
presidente de honra era o antigo tenente Luís 
Carlos Prestes, defendia o cancelamento da dívida 
externa, a nacionalização de empresas 
estrangeiras, o combate ao latifúndio e a oposição 
aos integralistas. 

c) Após a Primeira Guerra Mundial, surgiram 
tendências contrárias ao liberalismo e à 
democracia, constituindo-se partidos de direita 
(nazi-fascistas) e de esquerda (comunistas), que 
no Brasil correspondiam respectivamente Aliança 
Nacional Libertadora (ALN) e a Ação Integralista 
Brasileira (AIB). 

d) O crescimento da ALN, sobretudo nos grandes 
centros urbanos, se mostrou como ameaça ao 
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país, despertando o receio das camadas 
dirigentes, que pressionaram o governo por uma 
intervenção policial, forçando-a a passar para a 
clandestinidade. 

e) Com o fechamento da ALN pelo governo 
varguista, os seus adeptos socialistas tentaram 
um golpe (Intentona Comunista) que fracassou, 
abrindo caminho para intensa repressão policial a 
todos aqueles que simpatizassem com idéias 
esquerdistas. 

 
480 - (UNCISAL AL/2015)    

A Constituição de 1937 foi a quarta do Brasil. 
Também é chamada de Constituição do Estado Novo, 
por ter transmitido forma e sentido jurídico a essa fase 
da história brasileira, como se vê no artigo seguinte. 

Art. 73 – O Presidente da República, autoridade 
suprema do Estado, coordena a atividade dos órgãos 
representativos de grau superior, dirige a política 
interna e externa, promove ou orienta a política 
legislativa de interesse nacional e superintende a 
administração do país. 

VAINER, Bruno Zilberman. Breve histórico acerca das 
constituições do  

Brasil e do controle de constitucionalidade brasileiro, 
Revista Brasileira  

de Direito Constitucional – RBDC, São Paulo, n. 16, p. 
161-191, jul./dez. 2010 (adaptado). 

 
Quanto à Constituição de 1937, é correto afirmar que 
ela 

 
a) foi promulgada pelo ministro da guerra, General 

Eurico Gaspar Dutra, atendendo às demandas 
sociais paulistas. 

b) autorizou a realização de eleições diretas no ano 
seguinte, garantindo a eleição de Getúlio Vargas 
para presidente. 

c) foi criada a partir de um ato de força, procurando 
dar um ar de legalidade à implantação de uma 
ditadura. 

d) foi outorgada por Getúlio Vargas, refletindo os 
interesses da assembleia constituinte que a 
elaborou. 

e) modificou o regime de poder existente no Brasil, 
implantando o presidencialismo republicano. 

 
481 - (ESPM/2015)    

A institucionalização da Revolução de 1930 veio 
com a promulgação da terceira Constituição brasileira, 
em 16 de julho de 1934. Era preservado o liberalismo e 
o presidencialismo, mantida a independência dos três 
poderes, além de se fixar em caráter excepcional a 
eleição do primeiro presidente por voto indireto da 
Assembleia Constituinte, Getúlio Vargas foi confirmado 
na presidência. 

(Luís César Costa e Leonel Itaussu Mello. História do Brasil) 
 

A Constituição brasileira mencionada no texto instituiu: 

 
a) o voto a descoberto, direto e universal, mas 

proibido a mendigos, analfabetos, religiosos de 
ordens monásticas e mulheres; 

b) o presidente era eleito para um mandato de seis 
anos, tinha o poder de dissolver o Congresso, 
reformar a Constituição e legislar por decretos; 

c) a eleição indireta do presidente e do vice- -
presidente por um Colégio Eleitoral e direito do 
presidente baixar decretos com força de lei; 

d) o voto direto para presidente, em dois turnos, 
habeas data (permite aos cidadãos conhecerem 
informações de caráter particular ou geral em 
órgãos públicos ou bancos de dados do governo); 

e) o voto secreto e feminino, salário mínimo, 
descanso semanal e férias remuneradas, 8 horas 
de trabalho diário, previdência social, autonomia 
dos sindicatos. 

 
482 - (UEPG PR/2015)    

O populismo na América do Sul encontra nas figuras de 
Juan Domingo Perón, na Argentina, e de Getúlio Vargas, 
no Brasil, duas de suas figuras exponenciais. A respeito 
do populismo e, em especial, de Vargas e Perón, 
assinale o que for correto.  

 
01. A existência de líderes paternalistas, carismáticos 

e com grande capacidade de interferência sobre 
os movimentos sociais são marcas que 
caracterizam os regimes populistas.  

02. O autoritarismo, o assistencialismo e o controle 
dos meios de comunicação como forma de 
reprodução em massa das ações de governo são 
características encontradas nos governos de 
Perón e de Vargas.  

04. Apesar de adotar um discurso nacionalista e em 
defesa das classes trabalhadoras, Perón não 
promoveu um processo efetivo de distribuição de 
rendas e de diminuição das diferenças sociais na 
Argentina.  

08. Uma das marcas do governo populista de Getúlio 
Vargas foi a abertura do país ao capital 
estrangeiro como forma de promover um 
processo de modernização econômica no Brasil.  

16. Tanto no Brasil quanto na Argentina, a Igreja 
Católica manteve uma postura crítica e 
distanciada do campo político durante todo o 
tempo em que esses países foram governados por 
Perón e por Vargas. 

 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 483, 484 
  
    

Leia os fragmentos das letras de música abaixo e 
responda à(s) questão(ões)  a seguir: 

 
I 

Quem trabalha é quem tem razão 
Eu digo e não tenho medo de errar 
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O bonde de São Januário 
Leva mais um operário 
Sou eu que vou trabalhar 

(Wilson Batista / Ataulfo Alves - 1940) 
 

II 
E se é grande o céu, a terra e o mar 
O seu povo bom não é menor (...) 
Quem vê o Brasil que não tem fim 
Não chega a saber por que razão 
Este país tão grande assim 
Cabe inteirinho em meu coração! 
(João de Barro / Alberto Ribeiro / Alcir Pires Vermelho - 

1940) 
 

III 
Para nos orientar 
No Brasil não falta nada 
Mas precisa trabalhar (...) 
E quem for pai de quatro filhos 
O presidente manda premiar 
É negócio casar. 

(Ataulfo Alves / Felisberto Martins – 1941) 
 

IV 
Acertei no milhar 
Ganhei 500 contos 
Não vou mais trabalhar 
E me dê toda a roupa velha aos pobres 
E a mobília podemos quebrar. 

(Wilson Batista / Geraldo Pereira – 1940) 
 
483 - (UERJ/2006)     

A difusão de uma ideologia disciplinadora sobre o 
cotidiano dos indivíduos, promovida pelo governo 
Vargas, e a resistência popular a essa ideologia são 
expressas, respectivamente, pelos fragmentos de 
números: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e IV 
d) III e IV 

 
484 - (UERJ/2006)     

A leitura desses fragmentos permite depreender valores 
sociais e políticos predominantes no país na Era Vargas 
(1930-1945). 
Utilizando-se da música em seu favor, o governo Vargas 
adotou a seguinte postura: 
a) popularizou o chorinho e determinou a produção 

de chanchadas 
b) estimulou o teatro de revista e reprimiu a música 

clássica nas escolas 
c) valorizou o samba-exaltação e oficializou o desfile 

das escolas de samba 
d) permitiu a ascensão do jongo e impôs caráter 

didático aos sambas-enredo 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 485 

  
 

Os acontecimentos que convulsionaram o país na 
primeira metade dos anos 60 e que culminaram com os 
atos de força que depuseram Goulart não podem ser 
adequadamente compreendidos sem que se leve em 
conta o processo de transformação experimentado pelo 
Brasil desde 1930. Com efeito, a Era Vargas (1930-1945) 
havia iniciado o esforço de modernização nacional que, 
sob a ditadura do Estado Novo (a partir de 1937), atingiu 
dimensão mais acentuada. Essa modernização foi 
bastante impulsionada na segunda metade da década 
de 50: era o desenvolvimentismo dos “Anos JK”, 
sintetizado no Plano de Metas e consagrado pelo lema 
“50 anos em 5”. 

Antonio J. Barbosa. Parlamento, política externa e o golpe 
de 1964. In: Estevão Chaves 

de Rezende Martins (Org.). Relações internacionais: 
Visões do Brasil e da América 

Latina. Brasília: IBRI/FUNAG, 2003 p. 251 (com 
adaptações). 

 
485 - (UnB DF/2003)      

Utilizando o texto como referência inicial, julgue os itens 
a seguir, relativos ao contexto histórico brasileiro a 
partir dos anos 30 do século XX. 
01. No Brasil, a Revolução de 1930 pode ser explicada 

por uma conjugação de fatores, entre os quais se 
inscreve a crescente crise da República Velha, em 
que se mesclam choques entre facções das 
oligarquias dominantes e manifestações de 
insatisfação dos setores sociais médios, de que o 
tenentismo seria exemplo marcante. 

02. A Era Vargas situa-se em um contexto histórico 
mundial de crise e de forte contestação aos padrões 
liberais, na política e na economia. O crescente 
centralismo do governo getulista atingiu sua 
máxima expressão com o Estado Novo, época em 
que o totalitarismo vigorava em várias partes do 
mundo. 

03. A partir de 1930, o Estado brasileiro tende a assumir 
a liderança do processo de “modernização 
nacional”, agindo como indutor e protagonista do 
desenvolvimento. Exemplo marcante dessa política 
seria a criação da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN) e da Companhia Vale do Rio Doce. 

04. O rápido processo de urbanização acompanhou a 
marcha da industrialização e foi decisivo para a 
nova configuração da sociedade brasileira, o que 
trouxe reflexos diretos no quadro político, a 
começar pela exigência de maior participação 
popular na condução do país. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 486 
  
 

Pane no sistema alguém me desconfigurou 
Aonde estão meus olhos de robô? 
Eu não sabia, eu não tinha percebido 
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Eu sempre achei que era vivo 
Parafuso e fluido em lugar de articulação 
Até achava que aqui batia um coração 
Nada é orgânico é tudo programado 
E eu achando que tinha me libertado 
Mas lá vêm eles novamente, eu sei o que vão fazer: 
Reinstalar o sistema 

 
Pense, fale, compre, beba 
Leia, vote, não se esqueça 
Use, seja, ouça, diga 
Tenha, more, gaste, viva 
[...] 
Não senhor, Sim senhor, Não senhor, Sim senhor 
[...] 
Mas lá vêm eles novamente, eu sei o que vão fazer: 
Reinstalar o sistema.  

(PITTY, 2007). 
 
486 - (UESC BA/2008)    

O direito ao voto 
01. universal foi uma concessão da burguesia inglesa do 

século XVIII, atendendo às reivindicações do 
movimento cartista. 

02. direto foi, primeiramente, conquistado na Rússia, 
durante o processo da revolução bolchevique, e, 
posteriormente, popularizado no ocidente. 

03. secreto foi uma conquista da classe trabalhadora do 
Leste Europeu, após a Segunda Guerra Mundial, 
como mecanismo de instituição do socialismo pela 
via pacífica. 

04. feminino e secreto foi instituído, no Brasil, durante 
o governo Vargas, dentro do ideário da sua política 
de conciliação de classes. 

05. facultativo do analfabeto, estabelecido, no Brasil, 
com a Constituição de 1988, possibilitou à classe 
trabalhadora controlar a estrutura política e 
determinar as políticas governamentais. 

 
TEXTO: 4 - Comum às questões: 487, 488 
  
   

É uma geração que corresponde aos ensaios de 
neodemocracia marcados pela revolução de 32 e pela 
Constituição de 34, como a anterior representava o 
apogeu e a queda da democracia conservadora 
correspondente ao capitalismo cafeeiro. 
 Para falar a verdade, com os de 30 é que começa a 
literatura brasileira. Surgem os escritores que pouco 
devem ao modelo estrangeiro, os estudiosos que 
começam a sistematizar o estudo do Brasil e proceder à 
análise generalizada de seus problemas. A geração de 
20 foi mais um estouro de enfants-terribles. Tem muito 
do personalismo faroleiro de Oswald de Andrade, que 
qualificava a si mesmo de “palhaço da burguesia”. A de 
30 é o historicismo grande-burguês de Gilberto Freyre, 
e é também o realismo de Caio Prado Júnior. 

(Adaptado de Antonio Candido. Textos de 
intervenção. S. Paulo: 

Duas Cidades/Editora 34, 2002. p. 239 e 240) 
 
487 - (PUCCamp SP/2011)    

Se admitirmos que houve uma revolução em 1930, o 
acontecimento de 32, a que o texto de Antonio Candido 
faz referência, foi a tentativa de uma contrarrevolução, 
na medida em que, visava, por meio da 
reconstitucionalização, 

  
a) estabelecer um Estado estruturado mediante 

corporações representativas das profissões em 
uma rígida hierarquia sob controle do chefe, nos 
moldes de um nacionalismo conservador e, nesse 
sentido, contrário ao projeto de 1930. 

b) tomar o poder por via armada e instituir um 
governo capaz de promover a expansão 
econômico-industrial sem afastar a oligarquia 
paulista das decisões políticas e, nesse sentido, 
contrário aos propósitos da revolução de 1930. 

c) restaurar uma supremacia que, durante mais de 
30 anos, fez a nação orbitar em torno dos 
interesses da cafeicultura e, nesse sentido, 
marcada por um reacionarismo elitista, contrário 
ao limitado projeto modernizador de 1930. 

d) promover uma centralização política e 
administrativa que garantisse ao governo paulista 
o controle econômico e político efetivo do país 
pelos cafeicultores e, nesse sentido, contrário à 
convocação de novas eleições, propostas em 
1930. 

e) ampliar a participação política das camadas 
populares por meio da adoção do voto secreto, do 
sistema de representação classista e, nesse 
sentido, marcada pela defesa dos princípios 
liberais, contrários ao projeto democrático de 
1930. 

 
488 - (PUCCamp SP/2011)    

O texto de Antonio Candido identifica um período da 
História do país em que a relação direta entre o 
governante carismático e a massa urbana deu origem a 
um dos mais característicos componentes da política 
brasileira contemporânea: o populismo que, 
inaugurado durante o Estado Novo, 

 
a) representou o completo atrelamento dos 

trabalhadores e de suas organizações às diretrizes 
políticas implementadas por Getúlio. 

b) contribuiu para promover a organização 
corporativa da economia nacional e substituir o 
liberalismo pela intervenção estatal. 

c) significou uma força política aglutinadora dos 
segmentos sociais descontentes com a dominação 
política da elite rural paulista. 

d) configurou no Brasil, a polarização ideológica que 
ocorria na Europa entre direita e esquerda e 
justificou o golpe de Estado de 1937. 
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e) concedeu a Getúlio o direito de intervir em todas 
as questões políticas, sociais e econômicas 
consideradas nocivas à nação. 

 
TEXTO: 5 - Comum às questões: 489, 490 
  
   

Em Memórias do Cárcere, lê-se a seguinte 
passagem, em que Graciliano Ramos, preso em 1936, 
recorda a prisão que sofrera seis anos antes: 

Chegamos ao quartel do 20o Batalhão. Estivera ali 
em 1930, envolvera-me estupidamente numa 
conspiração besta com um coronel, um major e um 
comandante da polícia e, vinte e quatro horas depois, 
achava-me preso e só. Pensando nessas coisas, desci do 
automóvel, atravessei o pátio que, em 1930, via cheio 
de entusiastas enfeitados com braçadeiras vermelhas. 
(...) Se todos os sujeitos perseguidos fizessem como eu, 
não teria havido uma só revolução no mundo. 
Revolucionário chinfrim. As minhas armas, fracas e de 
papel, só podiam ser manejadas no isolamento. 

(Graciliano Ramos. Memórias do Cárcere. São Paulo:  
Martins, 6. ed, 1969. p. 19 e 20) 

 
489 - (PUCCamp SP/2013)   

A prisão, em 1936, do autor de Memórias do Cárcere 
relaciona-se ao contexto histórico em que se insere o 
movimento conhecido como 

 
a) Revolta Armada, que apoiada em vários setores 

sociais liderados por frações das oligarquias 
descontentes com o exclusivismo paulista sobre o 
poder republicano federal, foi responsável pela 
Revolução de 1930. 

b) Cívico MMDC, que iniciou os preparativos para a 
luta armada em favor da redemocratização do 
país e a convocação de uma Assembleia 
Constituinte para elaborar uma nova Constituição 
mais liberal e cidadã. 

c) Campanha Civilista, que visava a derrubada do 
governo representante da oligarquia e a 
aprovação imediata de medidas para que o país 
retomasse a normalidade política e a ampliação 
da participação popular. 

d) Intentona Comunista, que serviu de pretexto para 
o governo desencadear violenta repressão a todos 
os participantes e simpatizantes do comunismo, 
ou apenas suspeitos de simpatizar, e aos inimigos 
do regime. 

e) Revolução Paulista de 1924, movimento de 
caráter nacional, mas que ficou limitado na cidade 
de São Paulo, onde elementos da poderosa Força 
Pública, sublevaram- se, tomando pontos 
estratégicos da cidade. 

 
490 - (PUCCamp SP/2013)    

Esse fragmento das Memórias do Cárcere, que datam 
do período político conhecido como ......, constitui um 

exemplo de narrativa em ...... pessoa, que opera como 
...... . 

 
Preenchem corretamente as lacunas do enunciado 
acima, na ordem dada: 

 
a) Estado Novo - primeira - um testemunho de 

experiência 
b) República Nova - primeira - um romance de 

formação 
c) Estado Novo - terceira - uma transcrição de 

documento 
d) Nova República - primeira - uma confissão culposa 
e) Ditadura Militar - terceira - um desabafo político 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 491 
  
   

Ao fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
antigas potências haviam perdido a posição de 
liderança que há muito ostentavam e novos atores 
disputavam a hegemonia em contexto de bipolaridade. 
Para o Brasil, único país latino-americano a participar 
diretamente dessa guerra, houve ganhos econômicos, 
sintetizados no início do processo de modernização 
estrutural do país, processo que, em certa medida, 
também envolveu outros países da região. O salto de 
um país essencialmente agrário e socialmente 
ruralizado em direção a uma sociedade industrial e 
urbana não se deu sem crises, sobretudo políticas, que 
acompanharam o regime liberal, nascido com a 
Constituição de 1946 e interrompido pelo golpe de 
1964. 

 
491 - (ESCS DF/2013)    

Considerando o contexto histórico brasileiro e latino-
americano durante e após a Segunda Guerra Mundial, 
assinale a opção correta. 

 
a) Diferentemente do ocorrido em muitos países 

latinoamericanos, como o México e a Argentina, a 
industrialização e a urbanização do Brasil no pós-
Segunda Guerra se fizeram sob o signo do 
planejamento, cujo símbolo maior é a construção 
de Brasília. 

b) O regime militar implantado em 1964, que 
interrompeu a experiência democrática vivida 
pelo Brasil desde 1946 e que sempre se ressentiu 
do apoio popular, manteve-se por duas décadas, 
graças ao monopólio da força e à inexistência de 
oposição formalizada. 

c) Marco da decolagem da moderna industrialização 
brasileira, a criação da Companhia Siderúrgica 
Nacional é evidência dos ganhos econômicos 
obtidos pelo Brasil por sua participação na 
Segunda Guerra. 

d) Após a Segunda Guerra, o modelo de substituição 
das importações foi adotado por vários países 
latino-americanos que, assim, se afastaram 
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celeremente da condição de subdesenvolvidos e 
ampliaram os mecanismos de inserção social da 
maioria da população. 

e) Entre as crises políticas que marcaram a trajetória 
do regime liberal brasileiro que substituiu a 
ditadura do Estado Novo, a mais dramática foi a 
do suicídio de Vargas, que possibilitou a presença, 
por longo tempo, da UDN na presidência da 
República. 

 
TEXTO: 7 - Comum à questão: 492 
  
   

No século XIX, podemos notar claramente os dois 
sentidos do movimento que até hoje dilacera o 
pensamento liberal: a permanência do liberalismo 
conservador, que defende a liberdade, mas não a 
democracia (ou seja, não é um liberalismo com 
aspirações igualitárias) e o liberalismo radical, que, 
além da liberdade, defende a igualdade. (ARANHA; 
MARTINS, 2001, p. 229). 

 
492 - (UEFS BA/2013)    

A inclusão da luta pela igualdade no ideário do 
liberalismo, dito radical, trouxe, dentre outras 
consequências, 

 
a) a defesa do sufrágio universal, superando as 

gradações discriminatórias de renda 
estabelecidas por leis eleitorais conservadoras. 

b) a concretização de iguais oportunidades e direitos 
no mercado de trabalho, para homens, mulheres 
e crianças, nas áreas integrantes da Revolução 
Industrial. 

c) o controle da informação, a partir da vigilância 
sobre a imprensa, como forma de disciplinar as 
opiniões do povo quanto ao desempenho dos 
governos. 

d) o estabelecimento da igualdade de direitos entre 
ex-escravos e homens livres, nas sociedades 
escravistas da América, no século XIX. 

e) a inclusão dos direitos de igualdade perante a lei, 
nos países de regime republicano, excluindo os 
países de governos monárquicos. 

 
TEXTO: 8 - Comum à questão: 493 
  
   

“Nestes 25 anos, transformamos a história das 
Constituições no Brasil, que dantes as apontava como 
meras folhas de papel, em documento supremo, 
legítimo, soberano e organizador efetivo da vida do 
Estado e da sociedade brasileira. Ela representa muito 
não só para as gerações passadas e presentes, mas para 
as gerações vindouras. É um marco de estabilidade 
política e jurídica”. Com essas palavras, o presidente 
nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Marcus Vinicius Furtado, abriu nesta quarta-feira 
[12/10] o seminário “25 anos da Constituição Federal 

de 1988”, promovido pelo Conselho Federal da OAB 
para marcar o jubileu de prata da Carta Magna. [...] 
Fruto do processo constituinte mais democrático que a 
história das instituições políticas já testemunhou, a 
Constituição de 1988, segundo o presidente da OAB, é 
modelo de organização social e política para o Brasil, 
tendo reservado papel proeminente ao Poder 
Judiciário, ao Ministério Público e também à advocacia, 
entes constitucionais destinados a guarnecê-la e 
concretizá-la.  

OAB CELEBRA 25 anos de Constituição... Disponível em:  
<http://www.oab.org.br/noticia/25751/oab-celebra-

25-anos-de-constituicao-e- 
destacaavancos-da-cidadania>. Acesso em: 23 out. 

2013. 
 
493 - (UEFS BA/2014)    

A Constituição de 1988 marca o avanço dos direitos 
civis e democráticos no Brasil, cujo longo processo 
pode ser identificado na institucionalização 

 
a) do princípio da igualdade jurídica, reivindicado 

pela Conjuração Baiana, e contemplada pela 
Constituição Imperial promulgada em 1822. 

b) da equidade política, com a implantação, por 
plebiscito, do parlamentarismo, no ato da 
maioridade de D. Pedro II. 

c) do peso eleitoral do voto urbano sobre o voto 
rural na condução do processo eleitoral, devido à 
expansão do operariado, na Primeira República. 

d) do direito de participação política com a 
ampliação do direito ao voto, sem restrições a 
gênero, na Carta Magna do período democrático 
do governo Vargas. 

e) do voto obrigatório aos menores de 16 anos de 
idade e dos analfabetos, pela Constituição de 
1988, ampliando os direitos políticos. 

 
TEXTO: 9 - Comum à questão: 494 
  
   

Fábrica 
 
Nosso dia vai chegar, 
Teremos nossa vez. 
Não é pedir demais: 
Quero justiça, 
Quero trabalhar em paz. 
Não é muito o que lhe peço 
Eu quero um trabalho honesto 
Em vez de escravidão. 
 
Deve haver algum lugar 
Onde o mais forte 
Não consegue escravizar 
Quem não tem chance. 
 
De onde vem a indiferença 
Temperada a ferro e fogo? 
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Quem guarda os portões da fábrica? 
 
O céu já foi azul, mas agora é cinza 
O que era verde aqui já não existe mais. 
Quem me dera acreditar 
Que não acontece nada de tanto brincar com fogo, 
Que venha o fogo então. 
 
Esse ar deixou minha vista cansada, 
Nada demais. 

LEGIÃO URBANA. Fábrica. Disponível em:  
<http://letras.mus.br/legiao-urbana/22506/>. Acesso 

em: 25 out. 2013. 
 
494 - (UEFS BA/2014)    

O processo de industrialização, descrito nos versos, 
pode ser relacionado, no Brasil, com a 

 
a) revogação do Alvará de 1785, na chegada da corte 

joanina, em 1808, que possibilitou a instalação de 
fábricas e indústrias, contribuindo para a 
independência econômica do Brasil em relação à 
importação de bens de consumo. 

b) adoção da Tarifa Alves Branco (1844), que baixou 
o preço dos equipamentos, fato que favoreceu a 
implantação e o desenvolvimento da siderurgia, 
em províncias do Sudeste e do Nordeste. 

c) acumulação de capitais, favorecida pelo contexto 
da Primeira Guerra Mundial, que obrigou os 
países dependentes a extinguir as práticas da 
monocultura, substituindo-as pelas da policultura, 
com o objetivo de abastecer de grãos os países 
europeus beligerantes. 

d) política governamental iniciada pelo governo de 
Getúlio Vargas, conduzida pela intervenção do 
Estado na economia, em substituição ao 
liberalismo, com vistas ao enfrentamento dos 
desdobramentos da Crise de 1929. 

e) privatização das empresas estatais, praticada pelo 
governo ditatorial militar, como base da atração 
do capital estrangeiro, aspecto estruturante do “ 
milagre brasileiro”. 

 
TEXTO: 10 - Comum à questão: 495 
  
   

Empossado presidente em novembro de 1891, o 
Marechal Floriano Peixoto não conseguiu acalmar as 
bússolas da política. Interveio em praticamente todos 
os estados, nomeando novos governadores, 
dissolvendo assembleias e demitindo funcionários 
públicos considerados deodoristas. [...] 
Àquela altura, acirravam-se os debates sobre o que era 
a “ditadura florianista”. Os opositores do governo 
criticavam a suspensão da liberdade de imprensa, as 
prisões arbitrárias, o estado de sítio, os habeas-corpus 
negados pelos juízes. Floriano era um déspota que se 
afastava de qualquer aproximação com a legalidade do 

exercício do poder – atribuição da qual, para políticos, 
como Ruy Barbosa, a república não deveria prescindir. 
[...] 
Por outro lado, crescia o apoio a Floriano por parte 
significativa da população movida por sentimentos 
nacionalistas e pelo medo de uma restauração da 
monarquia. Aos olhos dos partidários do marechal, a 
república vivia em constante perigo e o presidente era 
cultuado por saber cumprir sua missão salvacionista, de 
verdadeiro fundador da República do Brasil. 
(SANT´ANNA, 2014, p.19-20). 

SANT´ANNA, M. A. Delírio das bússolas.Revista de 
História.  

Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, ano 9, n. 103, abr. 
2014. 

 
495 - (UEFS BA/2014)    

A prática política da ditadura do Estado Novo se 
distingue das ditaduras de Floriano Peixoto e da 
ditadura militar de 1964 

 
a) por compartilhar o poder central entre civis e 

militares. 
b) por adotar práticas anarco-sindicalistas como 

base de sua política trabalhista. 
c) pelo culto à personalidade do ditador, alimentado 

por medidas populistas. 
d) por privilegiar as bases rurais da economia 

nacional, em detrimento das bases urbano-
industriais. 

e) pelo isolacionismo em relação aos problemas 
internacionais que aproximavam o mundo da 
Segunda Guerra Mundial. 

 
TEXTO: 11 - Comum às questões: 496, 497 
  
   

O século XX é mais uma era de ditadores, cuja natureza 
os historiadores ainda não terminaram de discutir. De 
crises a revoluções, e de movimentos revolucionários a 
contrarrevolucionários, o século foi dominado desde 
1918 por uma extensão constante do autoritarismo 
político. A instauração na Europa de regimes 
autoritários novos entre as duas grandes guerras, ora 
revolucionários, ora reacionários, mas todos 
totalitários, nada mais é do que o estopim de um 
fenômeno secular extremamente vasto. 

(BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários.  
Rio de Janeiro: J. Olympio, 1997. p. 249) 

 
Considere também a frase: 
 
Esperamos que nosso esforço ajude a pôr fim à 
agressão alemã e abrevie o conflito na Europa. 

(Woodrow Wilson ao declarar guerra às potências 
centrais da Europa.  

In: FERREIRA, João Paulo M. H. e FERNANDES, Luiz E. 
O.  
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Nova História Integrada. Campinas, SP: Cia. da Escola, 
2005. p. 399) 

 
496 - (PUCCamp SP/2014)    

A propósito do ambiente cultural brasileiro no período 
entre guerras, o crítico Antonio Candido tece as 
seguintes considerações: 

 
Depois de 1937 e do golpe que instaurou o Estado Novo, 
tinha sido suprimida toda a atividade política e houve 
incremento da perseguição às esquerdas. Logo depois, 
em 1938, houve também a perseguição aos 
integralistas. Foi nesse contexto que a revista de cultura 
Clima acolheu em alguns números colaborações de 
rapazes de direita, que todavia não escreviam como 
tais, pois estavam, como nós, mais interessados nos 
problemas da cultura. 
É correto deduzir do texto acima que 

 
a) a esquerda e a direita não implicam distinções 

políticas de peso. 
b) o âmbito da cultura pode ser tratado sem o peso 

excessivo de pressupostos políticos. 
c) as causas do Estado Novo foram abraçadas por 

escritores os mais diversos. 
d) não é possível suspender as convicções 

ideológicas para se tratar da cultura. 
e) a revista Clima alinhou-se com as forças da direita 

para vencer os integralistas. 
 
497 - (PUCCamp SP/2014)    

No Brasil, entre os aspectos que assemelham o regime 
instalado com o Estado Novo ao nazismo e ao fascismo 
destaca-se 

 
a) o forte centralismo do Estado, que interrompeu o 

processo de criação de uma moderna legislação 
social brasileira, inaugurado nos anos 30, 
conduzindo a um retrocesso no desenvolvimento 
industrial do país. 

b) a atuação controladora do Estado sobre as 
associações de trabalhadores, que impôs a criação 
do primeiro partido político de massa da história 
brasileira e desviou as intenções nacionalistas das 
lutas operárias. 

c) a relação entre o Estado e os cidadãos de forma 
orgânica e associativa, como os partidos políticos 
e os sindicatos, que dispensava a intermediação 
de outras organizações associativas da sociedade 
civil. 

d) a definição, pelo Estado, de uma política 
antagônica aos interesses das grandes empresas 
estrangeiras, que possibilitava ao governo 
sensibilizar e mobilizar as classes trabalhadoras 
para reformas no país. 

e) o caráter totalitário do Estado, que intervinha em 
todos os setores da sociedade, desde a economia 
até ao cerceamento dos direitos individuais e ao 

controle de todas as formas de manifestação de 
pensamento. 

 
TEXTO: 12 - Comum à questão: 498 
  
   

Uma das coisas mais importantes da ficção literária é a 
possibilidade de dar voz, de mostrar em pé de igualdade 
os indivíduos de todas as classes e grupos, permitindo 
aos excluídos exprimirem o teor da sua humanidade 
que, de outro modo, não poderia ser verificada. Nas 
histórias de Malagueta, Perus e Bacanaço, João 
Antônio nos joga no universo noturno de São Paulo, 
mas de uma certa São Paulo, construída ao redor de 
alguns marginais moídos pela vida, procurando um 
jeito de sobreviver por meio da trapaça, da esperteza e 
da brutalidade. Outros, como João Antonio, terão 
sabido divisar a violência e a desigualdade dos centros 
urbanos, seja na Curitiba de Dalton Trevisan, seja no Rio 
de Janeiro de Rubem Fonseca. 

(Baseado em CANDIDO, Antonio. O albatroz e o chinês.  
Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2010. pp. 208 e 209) 

 
498 - (PUCCamp SP/2014)    

A trapaça e a esperteza costumam ser atributos 
associados aos malandros, também considerados 
vadios. A “vadiagem” foi duramente combatida no 
Brasil, durante o Estado Novo, pois 

 
a) o governo tinha como alvo principal os imigrantes 

italianos e espanhóis, muitos dos quais, 
anarquistas, que eram responsáveis por agitações 
sociais e greves de trabalhadores. 

b) a ideologia do trabalho e da ordem foi assumida 
ostensivamente pelo Estado, que buscou, 
inclusive, interferir na produção cultural e na vida 
privada da sociedade, como forma de controle. 

c) a política de industrialização estimulada por 
Vargas sofria com a falta de mão de obra nas 
grandes estatais, levando o governo a recrutar 
“vadios” nos bairros pobres. 

d) a carteira de trabalho passou a substituir todos os 
documentos do cidadão, garantindo o acesso dos 
trabalhadores do campo e da cidade aos direitos 
previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

e) os princípios da ética protestante, vigentes nos 
Estados Unidos e que aqui chegaram por meio da 
Política da Boa Vizinhança, foram oficialmente 
assumidos pelo Estado brasileiro, nesse período. 
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GABARITO:  

 
1) Gab:  

Politicamente, o Estado se conduziu de forma 
nacionalista e autoritária.  
Socialmente, através de controles policiais e de uma 
estrutura sindical pelega, submeteu as massas com o 
apoio da burguesia industrial.  

 
2) Gab: D 
 
3) Gab: E  
 
4) Gab: C 
 
5) Gab: E 
 
6) Gab: E  
 
7) Gab: B 
 
8) Gab: A  
 
9) Gab:E 
 
10) Gab: D 
 
11) Gab: B 
 
12) Gab: E 
 
13) Gab: B 
 
14) Gab: A 
 
15) Gab: A 
 
16) Gab: C 
 
17) Gab: 07 
 
18) Gab: 15 
 
19) Gab: E 
 
20) Gab: 29 
 
21) Gab: 23 
 
22) Gab: A 
 
23) Gab: A 
 
24) Gab: E 
 
25) Gab: C 
 
26) Gab: C 
 

27) Gab: C 
 
28) Gab: A 
 
29) Gab: A 
 
30) Gab: B 
 
31) Gab: D 
 
32) Gab: B 
 
33) Gab: B 
 
34) Gab:  

Um dentre os objetivos: 
=> obstruir o processo de sucessão presidencial 
=> viabilizar sua permanência no poder 

 
35) Gab: E 
 
36) Gab: D 
 
37) Gab: C 
 
38) Gab:E 
 
39) Gab: B 
 
40) Gab: B 
 
41) Gab: A 
 
42) Gab: B 
 
43) Gab: B 
 
44) Gab: C 
 
45) Gab: A 
 
46) Gab: 18 
 
47) Gab: 18 
 
48) Gab: 30 
 
49) Gab: E 
 
50) Gab: A 
 
51) Gab: E 
 
52) Gab: B 
 
53) Gab: D 
 
54) Gab: C 
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55) Gab: B 
 
56) Gab: D 
 
57) Gab: C 
 
58) Gab: B 
 
59) Gab: A 
 
60) Gab: B 
 
61) Gab: B 
 
62) Gab: E 
 
63) Gab: D 
 
64) Gab: C 
 
65) Gab: D 
 
66) Gab: E 
 
67) Gab: C 
 
68) Gab: B 
 
69) Gab: C 
 
70) Gab: A 
 
71) Gab: B 
 
72) Gab: B 
 
73) Gab: B 
 
74) Gab: C 
 
75) Gab: C 
 
76) Gab: 31 
 
77) Gab:E 
 
78) Gab:A 
 
79) Gab: C 
 
80) Gab: B 
 
81) Gab: FFVVVF 
 
82) Gab: FVVFF 
 
83) Gab: FFFF 
 
84) Gab: VVFF 

 
85) Gab: C C E E 
 
86) Gab: B 
 
87) Gab: A 
 
88) Gab: VVVF 
 
89) Gab: A 
 
90) Gab: E 
 
91) Gab: E 
 
92) Gab:  

a) Através da história brasileira, Vargas e os adeptos 
do Estado Novo pretenderam forjar uma identidade 
nacional sob o controle estatal. 
OU 
O samba e o carnaval, como elementos de consumo 
nacional, passaram a ter seus temas controlados 
pelo Estado, com o intuito de forjar uma identidade 
brasileira ou nacional. 
Obs: para a resposta:  "Vargas e os adeptos  do 
Estado Novo pretenderam forjar uma identidade 
nacional". 

b) Departamento de Imprensa e Propaganda ligado 
diretamente à Presidência da República,  impunha 
a censura política, (controlava cinema, teatro e 
contava com uma divisão de radiodifusão), além de 
propagandear a cultura nacional que era usada para 
legitimar o governo varguista. 
AINDA DEVE-SE CONSIDERAR COMO PAPEL DO DIP: 
– divulgar as ações do governo; 
– exaltar a figura de Vargas (culto da personalidade) 
Obs: para cada ítem.  
O DIP apropriando-se de manifestações populares 
e impondo-lhes uma "organização" e 
"disciplinarização" , exercia o papel do governo no 
controle das ações dos setores populares. 

 
93) Gab: VVFVF 
 
94) Gab: VFVVF 
 
95) Gab: VVFVF 
 
96) Gab: VFVVF 
 
97) Gab: FVVVF 
 
98) Gab: A 
 
99) Gab: 54 
 
100) Gab: 27 
 
101) Gab: C 
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102) Gab: C 
 
103) Gab: FVFVV 
 
104) Gab: C 
 
105) Gab: C 
 
106) Gab:  

a) Correspondem ao intervalo entre 1932–1938. A 
Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio 
Salgado, fora fundada em 1932. Os confrontos 
entre integralistas e membros da Aliança Nacional 
Libertadora ocorrem sobretudo no intervalo entre 
1935–1937. Em seguida ao golpe de Estado que deu 
origem ao Estado Novo (novembro, 1937), no ano 
seguinte (1938) os integralistas tentam um golpe de 
Estado que foi frustrado. 

b) O movimento integralista inspirava-se no 
nazifascismo europeu tendo todavia coloração 
local. Caracterizava-se, entre outros aspectos, pelo 
antiesquerdemismo, ultranacionalismo e a 
utilização de grupos paramilitares para fazer valer 
seus propósitos 

 
107) Gab: 

a) A aprovação da CLT ocorreu no período do Estado 
Novo (1937-1945). 

b) O acontecimento internacional mais importante na 
época foi a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 
108) Gab: C 
 
109) Gab: VFVFFV. 
 
110) Gab: não fornecido pela UFG 
 
111) Gab: VVFFV. 
 
112) Gab: CEEE 
 
113) Gab: B 
 
114) Gab: D 
 
115) Gab: A 
 
116) Gab: B 
 
117) Gab: D 
 
118) Gab: A 
 
119) Gab: 13 
 
120) Gab: 09 
 
121) Gab: 31 

 
122) Gab: B 
 
123) Gab: D 
 
124) Gab: B 
 
125) Gab: D 
 
126) Gab: B 
 
127) Gab: B 
 
128) Gab: B 
 
129) Gab: B 
 
130) Gab: C 
 
131)   Gab:  

São três as principais diferenças entre o sindicalismo 
operário das primeiras décadas do século XX e o criado 
após 1930. Em primeiro lugar está a composição 
social,isto é, no início do século, os estrangeiros 
imigrados constituíam a principal parcela do operariado 
urbano. Com a industrialização feita após a Segunda 
Guerra Mundial, são os migrantes (Nordeste e Centro-
Oeste do Brasil) os que formam – até hoje – a parcela 
trabalhadora operária. 
Estes estrangeiros influenciam nas 1a décadas quanto à 
organização operária, com sua ideologia anarco-
sindicalista. Porém após a Revolução Bolchevique de 
1917, foram as idéias comunistas, como também o 
populismo varguista após 1930, as ideologias 
predominantes entre os trabalhadores. 
O aspecto principal, no entanto, está na autonomia do 
movimento operário que se tinha antes da Revolução de 
1930. Não havia sindicatos atrelados á política 
econômica governamental. Isto só aconteceu no início 
do período varguista quando qualquer organismo de 
trabalhadores deveria receber o “aval” governamental 
para a sua existência. 

 
132) Gab: C 
 
133) Gab: B 
 
134) Gab: E 
 
135) Gab: C 
 
136) Gab: B 
 
137) Gab: E 
 
138) Gab:  

a) O texto, de 1895 (primórdios da República Velha), 
refere-se à indústria de bens de consumo para 
exportação. Já o cartaz, concernente ao período do 
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Estado Novo/1937-1945 (conforme se depreende 
da sigla “DIP”, no canto superior), refere-se à 
implantação das “indústrias de base” (no caso, a 
siderurgia) por Getúlio Vargas. 

b) Inicialmente, ainda no século XIX, houve 
investimentos na indústria procedentes dos lucros 
proporcionados pela cafeicultura do Oeste Paulista. 
Mais tarde, já na República Velha, a “política de 
valorização do café”, ao promover a desvalorização 
cambial (e, conseqüentemente, encarecer as 
importações), favoreceu indiretamente a indústria 
nacional. 

c) A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) favoreceu 
um surto industrial no Brasil, provocado pela queda 
das importações procedentes dos países 
beligerantes. A Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), por sua vez, criou condições para o começo 
da implantação de indústrias de base no País — 
notadamente a siderurgia, com a criação da CSN e 
o início da construção da Usina de Volta Redonda. 
Quanto ao papel do Estado nesse processo, sua 
intervenção só pode ser considerada como efetiva 
a partir do governo Vargas (1930-1945). 

 
139) Gab: B 
 
140) Gab: E 
 
141) Gab: D 
 
142) Gab: D 
 
143) Gab: E 
 
144) Gab: A 
 
145) Gab:  

Representação classista; atrelamento dos sindicatos ao 
Estado. 

 
146) Gab: E 
 
147) Gab:  

A CLT ( Consolidação das Leis do Trabalho ), o Ministério 
do Trabalho, a "Lei dos dois Terços" ou nacionalização 
do trabalho, a regulamentação do trabalho feminino e 
do trabalho infantil, a obrigatoriedade do uso da 
Carteira Profissional e a duração da jornada de trabalho, 
descanso remunerado e férias, a Assistência e 
Previdência Social, etc. 

 
148) Gab: B 
 
149) Gab: E  
 
150) Gab:  E 
 
151) Gab: C 
 

152) Gab: A 
 
153) Gab: D 
 
154) Gab: C 
 
155) Gab: 29 
 
156) Gab: D 
 
157) Gab: FVFF 
 
158) Gab: A 
 
159) Gab: C 
 
160) Gab: D 
 
161) Gab: A 
 
162) Gab: B 
 
163) Gab:  

a) O candidato poderá identificar duas das 
seguintes medidas; criação do DIP; adoção da CLT; 

dissolução do Congresso Nacional; outorga de uma 
nova Constituição; nomeação de interventores nos 

estados; fechamento dos partidos políticos; 
censura aos meios de comunicação; intervenção 

do poder público na economia e na cultura.  
b) O candidato deverá explicar que a participação 

brasileira e a vitória ao lado dos Aliados na 2ª 
Guerra Mundial na luta contra o nazi-fascismo 
favoreceu a queda do Estado Novo.  

 
164) Gab: FFVVF 
 
165) Gab:  

a) O candidato deverá ser capaz de apontar o Inte 
gralismo como parte de correntes e partidos fascistas 
dos anos 30. 
b) O candidato deverá ser capaz de apontar que os 
integralistas apoiaram a instalação do Estado Novo mas 
que Vargas optou por não manter vínculos políticos com 
a AIB, alijando-a definitivamente do processo político 
entre finais de 1937 e inícios de 1938. 

 
166) Gab:  

a) A crítica presente no samba de Noel Rosa dirige-se 
contra a influência anglo-americana na cultura 
nacional. 

b) Os principais meios de comunicação social de 
massa pelos quais a influência cultural norte-
americana se manifestou nos anos 1930 foram o 
rádio e o cinema. E tanto nos programas das 
primeiras redes radiofônicas como nas artes 
cinematográficas, a música exerceu papel de 
destaque. 
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c) Na década de 1930, o Brasil assistiu à ascensão ao 
poder de setores da burguesia nacional e das 
classes médias urbanas, sobretudo o militar. A 
revolução que levou Getúlio Vargas ao governo 
implantou um regime autoritário, com 
características trabalhistas e nacionalistas, que 
mobilizou massas de trabalhadores em apoio ao 
populismo dos novos donos do poder. Nesse 
contexto, o regime exercia rígido controle sobre a 
criação cultural, buscando instrumentalizá-la no 
seu interesse político. No plano internacional, 
ocorria um aumento da influência norte-americana 
sobre os países da América Latina. 

 
167) Gab: VVVFF 
 
168) Gab: A 
 
169) Gab: E 
 
170) Gab: A 
 
171) Gab: D 
 
172) Gab: B 
 
173) Gab: A 
 
174) Gab: B 
 
175) Gab:  

As elites paulistas estavam descontentes com Getúlio 
Vargas e os resultados da Revolução particularmente 
desejavam um interventor civil do próprio Estado de 

São Paulo (“...Por que a Revolução tarda em restaurá-lo 
na sua autonomia e no governo direto de seus filhos.”), 

eleições e a imediata reconstitucionalização do país. 
Os desdobramentos históricos foram a Revolução 
Constitucionalista de 1932 e a aprovação em 1934 da 
nova Constituição. 

 
176) Gab: C 
 
177) Gab:  

a) O cartaz é um exemplo da intensa propaganda 
política na Revolução de 1932. Seu objetivo era 
incitar a população ao engajamento na luta liderada 
pela Frente Única Paulista contra o governo Vargas. 
Nele comparecem três personagens: com maior 
destaque, o bandeirante, a figurativizar o “orgulho” 
e a “bravura” paulistas; o pequeno Getúlio, 
praticamente esmagado pelo “desbravador”; e, no 
canto esquerdo, empunhando a bandeira paulista, 
símbolo da autonomia do estado de São Paulo, o 
soldado revolucionário, o herói da época. 

b) A frase traduz o pensamento da liderança do 
movimento de 1932, já que, para as elites paulistas, 
o governo Vargas era ilegítimo, pois não era 
sustentado por uma Constituição, e também 

opressor, uma vez que retirara a autonomia política 
de São Paulo. 

 
178) Gab: D 
 
179) Gab: C 
 
180) Gab: 28 
 
181) Gab: 13 
 
182) Gab: B 
 
183) Gab: C 
 
184) Gab: A 
 
185) Gab:A 
 
186) Gab:C 
 
187) Gab: D 
 
188) Gab: VVVFVV 
 
189) Gab: VVFVVV 
 
190) Gab: B 
 
191) Gab: 07 
 
192) Gab: 23 
 
193) Gab: D 
 
194) Gab: A 
 
195) Gab: B 
 
196) Gab: C 
 
197) Gab: D 
 
198) Gab: C 
 
199) Gab: C 
 
200) Gab: D 
 
201) Gab: C 
 
202) Gab: 21 
 
203) Gab: E 
 
204) Gab: A 
 
205) Gab: D 
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206) Gab: 
a) Uma dentre as características: 

  criação do salário mínimo 
  criação da Justiça do Trabalho 
  implantação da carteira de trabalho 
  regulamentação do trabalho feminino 
  fixação do direito a férias remuneradas 
  proibição do trabalho do menor de 14 anos 
  unicidade sindical por categoria profissional 
  estabelecimento da data-base por categoria 

profissional 
  estabelecimento da jornada de trabalho de 48 

horas semanais 
  criação do imposto sindical obrigatório para 

todos os trabalhadores 
Uma dentre as mudanças: 
  fim do imposto sindical 
  fim do dissídio coletivo 
  fim da unicidade sindical 
  fim da aplicação da data-base 
  negociação para o pagamento do 13º salário 
  negociação para a remuneração de horas 

extras 
  fim do poder normativo da Justiça do Trabalho 
  flexibilização da multa rescisória de 40% sobre 

o FGTS nas demissões sem justa causa 
  aumento ou redução da jornada de trabalho de 

acordo com a demanda de produtividade da 
empresa 

b) Duas dentre as características: 
  grau de autonomia das lideranças sindicais em 

relação ao Estado 
  apoio à ditadura, que foi corrente em 1940, e 

não existiu na década de 1970 
  nível de participação autônoma dos 

trabalhadores sindicalizados na elaboração de 
suas reivindicações 

 
207) Gab: 

a) Duas dentre as ações: 
  não-realização da reforma agrária  
  manutenção da estrutura agrária latifundiária  
  não-abandono de políticas de valorização do 

café 
  não-extensão da legislação trabalhista e 

sindical para o campo 
  criação ou manutenção de organismos oficiais 

reguladores para o beneficiamento de 
determinados produtos agrícolas voltados para 
a exportação, como o IAA, o DNC, etc. 

b) Duas dentre as características: 
  estímulo à industrialização 
  utilização de capital externo  
  necessidade de modernização 
  instituição de uma legislação trabalhista 
  valorização do público em detrimento do 

privado 
  estabelecimento de um ideal corporativo de 

sociedade 

     progressiva implementação de uma política de 
substituição de importação 
 
208) Gab: C 
 
209) Gab:  

O fato de significarem pouco quanto à formação de 
opiniões, mesmo porque poucas eram alfabetizadas, 
assim como também era considerada irrelevante sua 
presença no mercado de trabalho até então. Tendo seus 
posicionamentos subservientes ao patriarcalismo. 

 
 
210) Gab: C 
 
211) Gab: B 
 
212) Gab: D 
 
213) Gab: E 
 
214) Gab: C 
 
215) Gab: D 
 
216) Gab: D 
 
217) Gab: A 
 
218) Gab: B 
 
219) Gab: 14 
 
220) Gab: E 
 
221) Gab: E 
 
222) Gab: 

O candidato deve relacionar os elementos que 
sustentaram a propaganda varguista, que são o DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda) e a CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas). 

 
223) Gab: 

a) O candidato deve mencionar que o levante de 
novembro de 1935 não consistiu numa mobilização 
de massas - tratou-se de um movimento 
essencialmente militar - nem tampouco foi uma 
"resposta aos ataques da polícia e dos 
integralistas", mas sim uma tentativa de tomada do 
poder através das armas. 

b) O candidato poderá mencionar, entre outros 
exemplos, a forte presença de comunistas no 
interior da ANL; a disputa da ANL com o governo 
por influência sobre os movimentos de 
trabalhadores; o caráter explicitamente anti-
fascista da ANL, enquanto o governo mostrava 
simpatias pelos governos da Itália e da Alemanha; o 
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conflito da ANL com os integralistas, que apoiavam 
o governo. 

 
224) Gab: E 
 
225) Gab: D 
 
226) Gab: D 
 
227) Gab: A 
 
228) Gab: 

a) Foram acontecimentos marcantes na década de 
1930 no contexto internacional: a ascensão do 
nazifascismo e o aprofundamento da crise 
econômica nos Estados Unidos. 

b) A política trabalhista de Getúlio Vargas foi baseada 
no princípio corporativista de que os sindicatos são 
órgãos de colaboração direta do Estado e não 
instrumento de luta e resistência dos 
trabalhadores. 

 
229) Gab: C 
 
230) Gab: B 
 
231) Gab: E 
 
232) Gab:  

1. O fechamento da Aliança Nacional Libertadora 
(ANL) foi avaliado como sintoma da postura 
inflexível e autoritária do governo Vargas. 

2. A avaliação de que o Brasil vivia um período pré-
revolucionário. 

 
233) Gab: 65 
 
234) Gab: B 
 
235) Gab: E 
 
236) Gab: E 
 
237) Gab: B 
 
238) Gab: B 
 
239) Gab: 04 
 
240) Gab: B 
 
241) Gab: C 
 
242) Gab: VVFFF 
 
243) Gab: B 
 
244) Gab:  

a) A questão pode ser facilmente respondida a partir 
do texto. Basta o candidato escrever que o Palestra 
Itália mudou seu nome porque, sendo uma 
entidade ligada à imigração italiana, foi forçada a 
isso durante o Estado Novo como parte da 
campanha de nacionalização do governo e 
“assimilação” dos imigrantes, contra os chamados 
“enquistamentos étnicos”. O candidato pode ainda 
adensar a resposta com a informação de que o 
Brasil acabara de declarar guerra contra o Eixo. 

b) Os estádios de futebol, durante o Estado Novo, 
podiam ser utilizados para fins políticos por meio, 
por exemplo, de comícios, comemorações e festas 
cívicas e populares, além de outras manifestações 
públicas de enaltecimento do Estado Novo, do 
nacionalismo e do trabalhismo. 

c) O tema da questão é exaustivamente tratado nos 
materiais didáticos, bastando ao candidato citar 
uma das seguintes funções do referido órgão, entre 
outras: promoção de eventos em homenagem a 
Getúlio Vargas; propaganda do governo pelos 
meios de comunicação (rádio, teatro, jornais, 
cinema); censura aos meios de comunicação, 
proibindo a veiculação de críticas ao governo; 
controle das concessões de rádio; controle do 
sistema escolar (imposição da obrigatoriedade do 
ensino cívico, da educação física, do canto coral e 
desfiles); direção e transmissão do programa Hora 
do Brasil. 

 
245) Gab: E 
 
246) Gab: E 
 
247) Gab:  

1. O cartaz contém uma mensagem anti-comunista; 
foco essencial do integralismo, que concebe o 
comunismo como uma ameaça à integração 
nacional. 

2. O integralismo é necessariamente nacionalista, e 
tem nisso a justificativa de sua existência, visando 
defender e assegurar o que concebem conveniente 
à integralidade da pátria. 

 
248) Gab: A 
 
249) Gab: B 
 
250) Gab: C 
 
251) Gab:  

a) Revolução Constitucionalista 
b) Vargas promoveu a centralização do poder, 

retirando a autonomia dos estados e reduzindo, 
assim, o poder de São Paulo, estado detentor de 
hegemonia ao longo da Primeira República. 

c) Os revolucionários exigiam a reconstitucionalização 
do país, bem como uma maior autonomia para os 
estados. 
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252) Gab: A 
 
253) Gab: 07 
 
254) Gab: B 
 
255) Gab: E 
 
256) Gab: C 
 
257) Gab: E 
 
258) Gab: C 
 
259) Gab: A 
 
260) Gab: A 
 
261) Gab: C 
 
262) Gab: A 
 
263) Gab: A 
 
264) Gab:  

A fim de consolidar a ditadura varguista, foi criado o DIP, 
responsável por enaltecer os atos do governo, buscando 
sempre exaltar a figura do presidente e, de alguma 
maneira, aproximá-lo das camadas populares. 
O DIP controlava os meios de comunicação de massa, 
além de realizar violenta censura e promover eventos 
culturais que valorizassem a figura de Vargas, 
identificando-o como legítimo representante dos 
interesses nacionais. 

 
265) Gab: A 
 
266) Gab: C 
 
267) Gab: B 
 
268) Gab: C 
 
269) Gab: C 
 
270) Gab: D 
 
271) Gab: D 
 
272) Gab: E 
 
273) Gab: A 
 
274) Gab: C 
 
275) Gab:  

a) Populismo 

b) As concessões trabalhistas, a industrialização de 
base com a conseqüente geração de empregos. 

 
276) Gab: C 
 
277) Gab: E 
 
278) Gab:  

a) Durante a Ditadura Militar 
b) Os sindicatos eram tutelados pelo Estado por meio 

da concessão das leis trabalhistas, que inclusive 
permitiam sua criação bem como pela 
criminalização de greves e a militância “pelega” de 
membros dos sindicatos, que delatavam ao Estado 
qualquer postura que pudesse configurar simpatia 
com o comunismo. 

 
279) Gab: A 
 
280) Gab: B 
 
281) Gab: B 
 
282) Gab: B 
 
283) Gab:  

a) A política de reconhecimento e valorização das 
referências culturais fundamentais da população 
brasileira por parte do IPHAN está associada aos 
grupos oriundos da África (afro-brasileiros; ou afro-
descendentes; ou ex-escravos), sertanejos do 
interior nordestino (ex: cantigas de Roda do 
recôncavo baiano), grupos do meio rural paulista, e 
grupos menos favorecidos pelas políticas de 
patrimônio no Brasil. 

b) Década de 1930: 
- As políticas oficiais do governo na era Vargas 

incentivavam composições e divulgação de 
sambas que exaltassem o nacionalismo (as 
características positivas do país); 

- Eram reprimidas e controladas outras 
manifestações, consideradas como “coisas” de 
“vagabundos”, “malandros”; 

- Ausência de política para a valorização das 
manifestações culturais de grupos 
marginalizados (como os afro-descendentes). 

Atualidade: 
- As políticas oficiais do governo propõem a 

valorização das múltiplas manifestações de 
todos os grupos que formam referência da 
cultura no país; 

- Incentivam a preservação dos vários tipos de 
samba, produzidos em diversas regiões do país; 

- Liberdade de composição e difusão das obras 
produzidas. 

 
284) Gab: FVFVF 
 
285) Gab: C 
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286) Gab: E 
 
287) Gab: E 
 
288) Gab: D 
 
289) Gab: B 
 
290) Gab: A 
 
291) Gab: D 
 
292) Gab:  

a) A partir da leitura do texto, o candidato poderia 
mencionar a importância dos personagens de Walt 
Disney para: glorificar o estilo de vida americano, 
fazer a propaganda da Política de Boa Vizinhança e 
defender o livre mercado como uma forma de 
combater o nacionalismo, o fascismo e o 
comunismo. 

b) O governo Vargas tentou manter uma política de 
neutralidade até 1942, quando o Brasil entrou na 
guerra contra o Eixo, após navios brasileiros terem 
sido torpedeados por submarinos alemães. Além de 
enviar tropas da FEB para combaterem na Europa, 
o governo Vargas também cedeu bases militares 
localizadas no Nordeste para uso dos aliados. 

 
293) Gab: D 
 
294) Gab: E 
 
295) Gab: E 
 
296) Gab: B 
 
297) Gab: A 
 
298) Gab:  

a) A sociedade é escravista. A idéia predominante é a 
de que o trabalho é para seres inferiores, ou seja, 
para serviçais. 

b) O trabalho é um bem para a nação. O cartaz 
transmite a idéia de um operário forte, um cidadão 
orgulhoso de sua nação e de que a vitória somente 
pode ser alcançada através do trabalho. 

 
299) Gab: 

A.a) Em termos da economia internacional o fato 
dominante era a crise do  capitalismo liberal, 
iniciada com o "crack" da Bolsa de Nova York. Em 
meio à crise, partidos comunistas, apoiados pela 
União Soviética, ameaçavam tomar o poder em 
vários países. Especialmente em países europeus 
estavam consolidados regimes fascistas. O fascismo 
na Itália e no Japão e principalmente o nazismo na 
Alemanha desenvolveram uma política externa 
agressiva que conduziu a Segunda Grande Guerra. 

Esse clima ameaçador favoreceu a ascensão de 
governos autoritários num grande número de 
países. 

A.b) A Constituição de 1937 resultou de um golpe 
político-militar liderado por Getúlio Vargas e pelos 
militares que teve como pretexto a ameaça 
comunista. O Congresso foi fechado e pela nova 
Constituição outorgada os poderes da República 
ficaram centralizados no Executivo, os partidos 
políticos foram extintos e o poder dos estados 
anulado como mostra a queima das bandeiras 
estaduais. O controle do Judiciário deixou os 
direitos dos cidadãos também na dependência do 
governo ditatorial. 

A.c) O governo de Getúlio Vargas procurou desenvolver 
a indústria protegendo o mercado brasileiro por 
meio de tarifas alfandegárias que favoreceram a 
indústria de substituição de importações. Ao 
mesmo tempo o Estado lançou os fundamentos de 
uma indústria de base com a criação de Volta 
Redonda. Os trabalhadores das cidades foram 
beneficiados com leis trabalhistas patrocinadas 
pelo governo e reunidas na CLT mas, 
principalmente os sindicatos, passaram a ser, em 
grande parte, controlados pelo Estado. 

 
300) Gab: B 
 
301) Gab: 31 
 
302) Gab: A 
 
303) Gab: C 
 
304) Gab: C 
 
305) Gab: VVFFV 
 
306) Gab: B 
 
307) Gab: 10 
 
308) Gab: D  
 
309) Gab: C 
 
310) Gab: A 
 
311) Gab: E 
 
312) Gab: D 
 
313) Gab: D 
 
314) Gab:  

a) No caso de Vargas, o interesse político de seu 
discurso era reforçar a ideia de integração nacional 
sob o viés centralizador, destinado à constituição de 
uma ordem política autoritária. No caso de 
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Kubitscheck, o interesse era rearticular as forças 
políticas nacionais, sob sua liderança, em torno de 
um projeto desenvolvimentista e democrático.  

b) No caso de Vargas, tais interesses políticos foram 
efetivados em realizações como a formulação do 
ideário de Marcha para o Oeste, a elaboração da 
política de nacionalização, a outorga da 
constituição de 1937 (a Polaca), a nomeação de 
interventores para os estados e a queima das 
bandeiras estaduais. No caso de Juscelino 
Kubitscheck, os interesses políticos foram 
efetivados em seu Plano de Metas, que 
implementou grandes projetos nacionais, tais como 
a instalação da indústria automobilística, a 
expansão da indústria de base e da malha 
rodoviária nacional. O principal marco dessa 
proposta é a construção de Brasília, inaugurada em 
1960. 

 
315) Gab: VFFVF 
 
316) Gab: C 
 
317) Gab: A 
 
318) Gab: A 
 
319) Gab: 15 
 
320) Gab: E 
 
321) Gab: 03 
 
322) Gab: E 
 
323) Gab: A 
 
324) Gab:  

No período situado entre a Revolução de 1930 e o 
Estado Novo, o Brasil viveu um momento de grande 
instabilidade político-institucional. O regime instaurado 
por Getúlio Vargas governou em estado de emergência 
durante sete anos e concentrou todos os poderes do 
Estado. Deixaram de existir o Senado e a Câmara dos 
Deputados. Os governos dos estados ficaram 
subordinados ao Poder Central, desprovidos de 
qualquer autonomia. A oposição foi perseguida e presa; 
o rádio e a imprensa foram submetidos à censura. 
Ambíguo na sua política externa, por necessitar 
urgentemente reequipar as Forças Armadas, assinou um 
contrato com a Alemanha e outro contrato de 
empréstimos com bancos norte-americanos para a 
construção da siderúrgica de Volta Redonda. Porém, em 
1942, o torpedeamento de dois navios brasileiros nas 
costas dos Estados Unidos e mais um nas Antilhas e, 
meses depois, o fato de mais seis navios terem sido 
afundados pelas forças do Eixo provocaram comoção 
nacional. Por outro lado, as sucessivas derrotas dos 
países do Eixo bem como o afastamento do governo de 

um grupo de oficiais “germanófilos” liderados pelo 
General Goes Monteiro obrigaram Getúlio a decidir-se 
pelos aliados. Assim, o contexto sugerido pelo 
fragmento do texto de Carlos Guilherme Mota remete 
ao Estado Novo, período situado entre 1937 e 1945, 
momento em que Getulio Vargas governou o Brasil com 
plenos poderes. Dentre os elementos que, de modo 
geral, concorreram para a desarticulação do Estado 
Novo, podemos citar: a organização do movimento 
estudantil, a rearticulação do Partido Comunista bem 
como a articulação de novos partidos, como a UDN, as 
manifestações populares exigindo a volta da 
redemocratização do país e a indefinição quanto ao 
futuro econômico do país, após a Segunda Guerra. 

 
325) Gab: C 
 
326) Gab: C 
 
327) Gab: VFVFV 
 
328) Gab: B 
 
329) Gab: D 
 
330) Gab: C 
 
331) Gab: A 
 
332) Gab: C 
 
333) Gab: B 
 
334) Gab: C 
 
335) Gab: B 
 
336) Gab: E 
 
337) Gab: A 
 
338) Gab: 

a) Apesar de os Estados Unidos há muito tempo 
considerarem as Américas sua área de influência 
política e cultural, no contexto da década de 1940, 
o principal interesse que orientou a aproximação 
entre Brasil e EUA foi a participação brasileira na 
Segunda Guerra Mundial, determinada, 
especialmente, após a entrada dos Estados 
Unidos no conflito, em 1941, e o afundamento de 
navios brasileiros, em 1942. Antes mesmo do 
envio da FEB (Força Expedicionária Brasileira) à 
Itália, o Brasil contribuía com os Aliados, 
comercializando matérias-primas (borracha, 
minérios de ferro) e cedendo bases militares (em 
Natal, Belém, Salvador e Recife, dentre outras). 

b) Os elementos simbólicos utilizados por Walt 
Disney indicam uma imagem sobre a cultura 
brasileira, afirmada pela “Política da Boa 
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Vizinhança”, que contribuía para a 
“americanização do Brasil”. Assim, no caso de Zé 
Carioca, personagem criado por Walt Disney, 
ocorre a associação entre as características do 
personagem e as do “povo brasileiro” como 
sinônimo de “carioca” (natural da cidade do Rio de 
Janeiro). Nesse sentido, o papagaio falante, 
imagem estereotipada do brasileiro, representava 
a malandragem, a alegria e a boemia, 
características associadas também à cidade, cuja 
vida urbana evocava o prazer (a cachaça, a praia e 
o carnaval). 

 
339) Gab: D 
 
340) Gab: B 
 
341) Gab: A 
 
342) Gab: A 
 
343) Gab: B 
 
344) Gab: A 
 
345) Gab: A 
 
346) Gab: A 
 
347) Gab: C 
 
348) Gab: B 
 
349) Gab: B 
 
350) Gab: E 
 
351) Gab: VVVFF 
 
352) Gab: 03 
 
353) Gab: B 
 
354) Gab: C 
 
355) Gab: D 
 
356) Gab: 

a) O candidato poderá referir-se, além de outros 
fatores, não apenas à influencia exercida pelo 
surgimento da universidade no país - que 
fomentou reflexões mais profundas sobre as 
origens da situação do Brasil naqueles anos – 
como também ao passado colonial brasileiro que 
ensejava, nos autores das obras mencionadas, a 
busca da construção de uma sociedade mais 
autônoma, nacional e menos dependente do 
exterior. Poderá referir-se, ainda, às 
transformações sociopolíticas decorrentes da 

“revolução” de 1930, que também interferiram 
nessas reflexões, já que o país atravessava um 
contexto de séria crise econômica, política e 
social, que incentivava reavaliações sobre o 
passado do Brasil. Afinal, além de ter conduzido, 
via um golpe apoiado por militares e civis, novos 
grupos ao poder central, em detrimento da 
grande burguesia cafeeira paulista, o regime 
inaugurado pelo movimento de 1930 apontava 
para processos que estimularam novas 
interpretações do Brasil, tais como a progressiva 
centralização política que passou a ocorrer, 
diferentemente do extremado federalismo da 
Primeira República; a participação significativa de 
militares nesse processo, movidos por severas 
criticas à “falta de pureza” e mesmo 
desvirtuamento da República até 1930; as críticas 
elaboradas pelos novos grupos levados ao poder 
pela “revolução” à corrupção e instabilidade 
política vigentes na República Velha; sua 
desconfiança com relação ao excesso de 
autonomia regional até então existente no país; 
dentre outros. Poderá ainda mencionar o 
desenvolvimento urbano-industrial do país 
durante a Primeira República, que fez surgir novos 
atores sociais - como a classe operaria e um 
expressivo empresariado industrial - alterando o 
perfil da sociedade brasileira até então. Outro 
fator explicativo que pode ser apontado é o 
surgimento do Modernismo na década de 1920 e 
como ele influiu junto a esses autores. Diante de 
transformações como essas, boa parte dos 
intérpretes do Brasil citados no texto acima, 
dedicaram-se a investigar as origens ou raízes 
dessas mudanças, produzindo suas grandes 
explicações do país. 

b) Dentre os fatores que explicam o impacto causado 
pela obra de Freyre desde sua publicação, podem 
ser mencionados, dentre outros aspectos, o fato 
do autor basear sua explicação do Brasil em 
fatores fortemente raciais, centrados, por 
exemplo, na miscigenação, porém dotada de 
caráter positivo e não negativo, como o fizeram 
autores anteriores a ele; a influência da 
Antropologia cultural norte-americana em sua 
obra, que fez com que o autor agregasse à 
categoria “raça” a categoria de “cultura” como 
elemento central de sua interpretação do Brasil, 
impactando uma sociedade onde o preconceito 
racial predominava; a ênfase atribuída por Freyre 
à família patriarcal como cerne de sua 
interpretação do país, já que teria sido ela – e não 
o indivíduo – a unidade da colonização brasileira, 
diferentemente do ocorrido na colonização da 
América Inglesa; o fato de Freyre atribuir a 
unidade do Brasil e a existência de uma cultura 
brasileira especifica ao patriarcalismo, existente 
de norte a sul do país; o fato do autor atribuir às 
duas maneiras de ser do brasileiro – a branca e a 
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preta, o exsenhor e o ex-escravo – como não 
antagônicas, mas sim complementares e 
enriquecedoras da cultura brasileira; o fato de 
considerar a plasticidade social do português um 
ponto positivo da colonização do Brasil, cuja 
sociedade tornou-se mais apta à mobilidade e à 
miscigenação positiva; o fato de Freyre não 
enxergar no passado colonial do Brasil um 
obstáculo a ser superado, sendo por ele 
valorizado positivamente; o fato do autor, ter 
chamado atenção para a contribuição do escravo 
sobre aquilo que o brasileiro tem de mais íntimo, 
contribuindo para tentar abrandar o racismo de 
seus leitores; dentre outros fatores. 

 
357) Gab: 

Três mudanças socioeconômicas do processo de 
industrialização no Brasil  

 
Ampliação da indústria de base – no contexto da 2ª 
Guerra Mundial, os acordos entre os governos 
brasileiro e norte-americano resultaram na 
implantação da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), 
fator decisivo para o desenvolvimento da indústria de 
base no País.  

 
Política de substituição das importações – em razão 
das dificuldades de importação de produtos devido ao 
envolvimento dos países na Guerra (Inglaterra, 
Alemanha, França, Estados Unidos), várias indústrias se 
desenvolveram no Brasil, visando a produzir o que não 
se poderia obter mais com o comércio de importação.  

 
Influência da força de trabalho imigrante – em especial 
a de formação anarquista, contribuiu de forma decisiva 
para uma maior politização dos trabalhadores 
brasileiros.  

 
Formação da classe operária - com o gradual 
desenvolvimento da industrialização e a consolidação 
do trabalho assalariado, o operariado brasileiro 
vivenciou considerável incremento.  

 
Organização de sindicatos de trabalhadores – o 
processo de industrialização, entre outras resultantes, 
promoveu a formação de sindicatos e de mobilizações 
reivindicatórias, a exemplo da greve geral de 1917.  

 
Elaboração de legislação trabalhista – as crescentes 
mobilizações dos trabalhadores por seus direitos 
resultaram na formação de uma legislação trabalhista, 
cujo ápice foi a Consolidação das Leis do Trabalho, já na 
Era Vargas.  

 
Processo de urbanização – o paulatino 
desenvolvimento capitalista no Brasil promoveu 
acentuado processo de urbanização. Em busca de 
empregos na indústria, milhares de pessoas se 
deslocaram para os principais centros urbanos do País.  

 
Ampliação das desigualdades regionais – o processo 
de industrialização concentrou-se nas regiões Sul e 
Sudeste, gerando expressivo desequilíbrio entre as 
regiões brasileiras.  

 
Consolidação do modo de produção capitalista no País 
– o desenvolvimento do capitalismo, baseado na 
baixíssima remuneração dos trabalhadores, provocou 
uma das piores concentrações de renda em todo o 
mundo mantendo-se a polarização entre pobres e 
ricos.  

 
Luta pela autonomia feminina – a força de trabalho da 
mulher passou a ser requisitada nas fábricas. As 
mulheres operárias contribuíram na luta pela 
autonomia feminina (Berta Lutz/ sufrágio feminino/ 
igualdade de salários). 

 
358) Gab: 03 
 
359) Gab: 

A conjuntura internacional do período entreguerras 
(1919-38) foi marcada pelo confronto entre as 
correntes do nazifascismo e dos regimes liberais 
consolidados e comunistas em ascensão. Essa 
radicalização resultou na Segunda Guerra Mundial. 
No Brasil de Vargas, tal radicalização teve na 
articulação da Ação Integralista Brasileira e da Aliança 
Nacional Libertadora suas principais expressões. 
Ambas alicerçadas em doutrinas europeias e com 
propostas de cunho nacionalista, divergiam, contudo, 
nos seguintes aspectos relevantes: Os integralistas 
defendiam o Estado corporativo conservador e 
autoritário, antiesquerdista na linha de uma versão 
brasileira de partido fascista. 
A ANL, como frente democrática com espaço para os 
comunistas, propugnava o governo popular 
legitimamente eleito, a reforma agrária e o anti-
imperialismo. 

 
360) Gab: C 
 
361) Gab: D 
 
362) Gab: C 
 
363) Gab: C 
 
364) Gab: B 
 
365) Gab: 

a) O acirramento do conflito entre integralistas e 
aliancistas (ANL) motivou a aprovação da lei de 
segurança nacional, em abril 1935, transferindo 
para uma legislação especial os crimes contra a 
segurança do Estado. Com o golpe comunista, em 
novembro de 1935, foi decretado estado de sítio 
em todo país. No ano de 1936, houve a 
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transformação do estado de sítio em estado de 
guerra por noventa dias. Em meio à suspensão das 
garantias constitucionais, cidadãos, considerados 
oposicionistas, foram presos. Graciliano Ramos, 
em virtude de uma delação de seu envolvimento 
com os comunistas, foi preso e transferido para o 
presídio no Rio de Janeiro. 

b) Com a decretação do Estado Novo (1937-1945), 
houve o fechamento do regime, sob a liderança de 
Getúlio Vargas. Com o intento de controlar a 
opinião pública, consolidando a censura às 
manifestações artísticas e políticas, criou-se o 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 
ainda em 1937. Nesse departamento, a utilização 
dos meios de comunicação para estabelecer uma 
imagem positiva do regime foi considerada 
estratégia fundamental. A ênfase nacionalista 
estava presente nas propagandas criadas e 
controladas pelo DIP. Com o objetivo de destacar 
a figura do presidente e construir uma relação 
entre a população e o seu líder, criou-se, por 
exemplo, A voz do Brasil, um programa de rádio 
que divulgava as realizações do governo e no qual 
o presidente podia “conversar com os cidadãos”. 

 
366) Gab: B 
 
367) Gab: B 
 
368) Gab: E 
 
369) Gab: B 
 
370) Gab: B 
 
371) Gab: 

a) A “política de barganhas” executada pela 
diplomacia brasileira entre 1939 e 1942 
caracterizou-se pela adoção de uma 
“equidistância pragmática” entre os Aliados e os 
países do Eixo. Por um lado, a assinatura do 
Protocolo sobre Comércio Compensado (1936) 
intensificou as trocas comerciais entre o Brasil e o 
regime nazista. Por outro, o Itamaraty realizou 
intenso esforço diplomático para obter 
empréstimos do governo dos Estados Unidos, com 
vistas a estabelecer uma indústria de base 
nacional, bem como a possibilitar o 
reaparelhamento das Forças Armadas. 

b) O Estado Novo (1937-1945) caracterizou-se pela 
adoção do nacionalismo em bases autoritárias, 
pela incorporação das massas urbanas ao projeto 
nacional, por intermédio da codificação de ampla 
legislação trabalhista, e pela implantação de um 
regime autocrático e centralizador em torno da 
figura carismática de Getúlio Vargas. 

c) Sim. Ao combater os países do Eixo ao lado dos 
Aliados, o regime varguista estabeleceu profunda 
contradição entre suas políticas externa e interna. 

Essa contradição mostrou-se irreconciliável, na 
medida em que acirrou a polarização ideológica 
no interior da sociedade, abriu um flanco 
vulnerável às pressões liberalizantes, 
capitaneadas pelos Estados Unidos da América e 
corroeu as bases de sustentação do regime, 
levando ao seu colapso em 1945. 

 
372) Gab: C 
 
373) Gab: C 
 
374) Gab: C 
 
375) Gab: 

O candidato deve identificar o Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP) criado em 1939 como 
estratégia política do governo Getúlio Vargas para 
controlar, centralizar, orientar e coordenar a 
propaganda oficial, os materiais didáticos, os meios de 
comunicação em geral (a imprensa, a literatura, o 
teatro, o cinema, o esporte, a recreação, a 
radiodifusão), no sentido de buscar construir uma 
concordância ou mesmo edificação do sistema político 
e da figura de Getúlio Vargas. 
O candidato deve analisar o trecho de documento 
histórico, relacionando, comparando e interpretando, 
em especial, criticando o uso dos canais de 
comunicação pública e/ou de materiais didáticos para 
intervenção político-cultural (a criação e uso do 
Departamento de Imprensa e Propaganda para 
disseminar objetivos governamentais; censura à 
imprensa como estratégia política). 
O candidato pode relacionar passado e presente 
(articulação com instrumentos atuais como a imprensa 
para divulgação de certa ideia; citar outros exemplos de 
censura; citar outros exemplos de edificação de 
personagem; citar outros exemplos de material 
didático “ideológico”). 

 
376) Gab: C 
 
377) Gab: 

a) O tema abordado na charge é o da liberdade 
política, que pressupõe liberdade de opinião. Há 
uma referência à censura varguista, com o uso do 
pensamento de Thomas May. Da mesma forma, a 
ingenuidade popular se vê representada na figura 
do sujeito que qualifica a Inglaterra como país 
atrasado. Tal qualificação revela o caráter irônico, 
próprio da charge, que apresenta duas 
contradições. A primeira delas pode ser detectada 
nas falas dos personagens; a segunda na relação 
entre os trajes maltrapilhos do personagem 
popular e sua fala. Nesse sentido, existe uma 
inversão discursiva, proposta no modo irônico 
com que a vida política e econômica nacional foi 
tratada naquele contexto: se a Inglaterra era um 
país atrasado, seria o Brasil um país avançado? 
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Assim, a charge, mesmo se referindo a um país 
estrangeiro, elabora uma crítica interna, 
deplorando a ausência da liberdade de opinião e 
ironizando os anseios varguistas de modernização 
política e econômica. 

b) Durante o Estado Novo (1937-1945), o Brasil 
vivenciou uma contradição. Enquanto boa parte 
da elite política brasileira, abrigada pelo Estado 
autoritário varguista, admirava a Alemanha 
nazista, o Brasil entrou na Segunda Guerra 
Mundial ao lado dos Aliados. Diferente do que 
poderia ser esperado, considerando a ideologia 
estadonovista, o Brasil lutou contra os países do 
Eixo, pressionado pelos norte-americanos. A 
participação brasileira na Segunda Guerra 
Mundial, em especial no território italiano, fez 
reverberar a discussão sobre a contradição 
vigente: a defesa da democracia, no plano 
externo, e a manutenção do autoritarismo, em 
plano interno. 

 
378) Gab: FFVFV 
 
379) Gab: E 
 
380) Gab: C 
 
381) Gab: 26 
 
382) Gab: C 
 
383) Gab: C 
 
384) Gab: A 
 
385) Gab: B 
 
386) Gab: B 
 
387) Gab: A 
 
388) Gab: C 
 
389) Gab: D 
 
390) Gab: 15 
 
391) Gab: D 
 
392) Gab: D 
 
393) Gab: C 
 
394) Gab: B 
 
395) Gab: E 
 
396) Gab: D 
 

397) Gab: A 
 
398) Gab: B 
 
399) Gab: C 
 
400) Gab: 

Revolução Constitucionalista de 1932 
Uma das justificativas: 
• governar por meio de decretos-leis 
• adiar a convocação da Assembleia Constituinte 
• nomear interventores para os governos estaduais 
• dissolver o Congresso Nacional e os legislativos 
estaduais e municipais 

 
401) Gab: 07 
 
402) Gab: 

O DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) foi 
um órgão de governo criado durante o Estado Novo 
para promover uma imagem positiva do chefe de 
Estado e seu regime, estreitando as relações entre 
ambos e os diversos segmentos da sociedade. O DIP 
possuía um grande número de atribuições, desde a 
cooptação de intelectuais até a organização de eventos 
esportivos, propagandísticos e ligados aos meios de 
comunicação. Em relação à imprensa escrita ou falada 
e a manifestações culturais como música, teatro e 
literatura, o DIP atuou como direcionador e também 
censor. 
Quanto à “getulização dos textos escolares”, trata-se 
de uma importante área de atuação do DIP, visando 
inspirar, nas crianças e adolescentes, admiração, 
entusiasmo e lealdade à pessoa do governante, 
seguindo um paradigma criado pelos regimes 
totalitários coevos. 

 
403) Gab: 

a) A tensão entre o governo Vargas e o Estado de São 
Paulo em 1932 pode ser observada no 
descontentamento dos paulistas com os rumos 
políticos após a derrubada de Washington Luís em 
1930, com a política de interventores de Vargas e 
com as práticas autoritárias do governo central. O 
intervencionismo estatal na política de 
valorização do café desagradou aos produtores 
que compunham a base da elite econômica do 
Estado. Também houve manifestações populares 
e trabalhistas denunciando o caráter repressor do 
governo. 

b) Para os paulistas, a convocação de uma 
Constituinte deveria restabelecer a ordem legal, 
encerrar o caráter excepcional e autoritário do 
governo provisório, incorporar a pauta trabalhista 
e, ao restaurar o federalismo, recuperar o 
prestígio político anterior. 

 
404) Gab: 
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a) O candidato poderá identificar, entre outros 
aspectos, o movimento tenentista que, 
insatisfeito com a administração pública e a 
corrupção, exigia moralização política; os setores 
médios urbanos que desejavam o fim da 
hegemonia da oligarquia cafeeira; os setores 
trabalhistas que apoiavam a plataforma política 
da Aliança, que atendia a algumas reivindicações 
trabalhistas. 

b) O candidato poderá apontar, entre outros 
aspectos, a convocação de uma assembleia 
constituinte; a restauração da autonomia política 
de São Paulo; a destituição do interventor do 
estado de São Paulo. 

c) O candidato poderá analisar, entre outros 
aspectos, a ameaça de quebra dos cafeicultores 
em função da superprodução; a queda do preço 
do café no mercado internacional; a compra de 
café por parte do governo. 

 
405) Gab: D 
 
406) Gab: E 
 
407) Gab: D 
 
408) Gab: E 
 
409) Gab: A 
 
410) Gab: A 
 
411) Gab: C 
 
412) Gab: D 
 
413) Gab: C 
 
414) Gab: E 
 
415) Gab: C 
 
416) Gab: A 
 
417) Gab: C 
 
418) Gab: D  
 
419) Gab: B 
 
420) Gab: A 
 
421) Gab:  

Espera-se que o(a) candidato (a) possa, num texto claro 
e coerente, demonstrar a pertinência da charge como 
documento das manobras políticas de Getúlio Vargas, 
relacionando-a com o seu maquiavelismo, 
demonstrado no aproveitamento político do chamado 
Plano Cohen. Tratava-se de um falso plano, elaborado 

pelos integralistas, segundo o qual os comunistas 
tentariam tomar o poder no país, por meio do 
assassinato de autoridades e de outros atos terroristas. 
Vargas aproveitou-se desse falso plano para, com o 
apoio das forças armadas, dar um golpe institucional, 
implementando a Ditadura do Estado Novo, sob o 
pretexto de livrar o país da ameaça comunista. 

 
422) Gab:  21 
 
423) Gab: A 
 
424) Gab: 

• Política de socorro ao setor cafeeiro: atendimento 
às pressões das oligarquias cafeeiras, canalizando 
recursos da economia nacional para esse objetivo. 

• Atuação do Estado como empresário no setor 
industrial, canalizando recursos nacionais privados 
e recursos estrangeiros para a área da indústria de 
bens, em especial a siderúrgica. 

 
425) Gab: E 
 
426) Gab: FVFV 
 
427) Gab: E 
 
428) Gab: A 
 
429) Gab: E 
 
430) Gab: B 
 
431) Gab: B 
 
432) Gab: C 
 
433) Gab: D 
 
434) Gab: A 
 
435) Gab: B 
 
436) Gab: B 
 
437) Gab: A 
 
438) Gab: 

a) No primeiro período, as liberdades políticas foram 
cerceadas ou até mesmo suprimidas, ao passo que 
no segundo elas foram preservadas. Também o 
primeiro período foi marcado pelo controle de 
Vargas sobre o conjunto da vida política, ao passo 
que no segundo ele não conseguiu repetir essa 
supremacia. 

b) No primiro período, Vargas aproximou-se dos 
Estados Unidos no contexto da “Política da Boa 
Vizinhança” criasa por Franklin Roosevelt e, 
apeasr de certos contatos amistosos com a 
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Alemanha nos primeiros anos do Estado Novo, 
alinhou-se tão estreitamente com a política norte-
americana que o Brasil participou da Segunda 
Guerra Mundial junto aos Aliados. No segundo 
período, as relações Brasil-Estados Unidos 
tornaram-se tensas em decorrênciado 
nacionalismo econômico de Vargas, 
consubstanciando na criação da Petrobras e no 
monopólio do Estado sobre o petóleo brasileiro. 

 
439) Gab: D 
 
440) Gab: C 
 
441) Gab: A 
 
442) Gab: 

a) A condição da mulher, nessas décadas, foi afetada 
pela lei que estabeleceu seu direito ao voto e pela 
regulamentação do trabalho, com direitos 
específicos previstos nas leis trabalhistas do 
período. 

b) O enunciado apresenta a ambiguidade do Estado 
Novo ao desejar um perfil conservador para a 
mulher (organizadora do lar, cuidadora da família 
e da economia doméstica) em contradição com a 
ampliação dos seus direitos no período. 

 
443) Gab: D 
 
444) Gab: C 
 
445) Gab: B 
 
446) Gab: B 
 
447) Gab: 24 
 
448) Gab: D 
 
449) Gab: A 
 
450) Gab: 

a) Segundo a propaganda do Estado Novo, o 
principal ideal a ser seguido pelos jogadores na 
Copa do Mundo de Futebol de 1938 era o 
sentimento patriótico ou nacionalista, conforme 
atestam as seguintes passagens no texto: 1) 
“...deles [jogadores] se esperava o mesmo que se 
exigia de cada cidadão comum: […] patriotismo 
acima de tudo”; 2) “Tamanha mobilização fez do 
embarque da seleção rumo à França uma 
apoteose patriótica”; 3) “A pátria começava a 
calçar as chuteiras...”; 4) “A bola não demorou a 
entrar no clima nacionalista do Estado Novo”; 5) 
“Eram esses os ingredientes que alimentavam o 
sonho de fazer do Brasil […] uma grande nação...”. 

b) Como o Estado Novo implantado em novembro de 
1937 foi resultado de um golpe de Estado, a 

ditadura de Getúlio Vargas aproveitou-se do 
caráter mobilizador e popular do futebol para 
utilizá-lo política e ideologicamente como um 
instrumento privilegiado de busca de legitimidade 
e popularidade. As vitórias brasileiras no futebol 
eram apresentadas, por meio de uma propaganda 
massiva no rádio e nos jornais, como conquistas 
da nação e de todo o povo brasileiro, servindo 
para alimentar o orgulho cívico e o clima de 
ufanismo patriótico, logo sendo identificadas 
como símbolos do próprio governo de Vargas. Ou 
seja, ao difundir a identidade entre o povo 
brasileiro, o futebol e a nação, o objetivo da 
propaganda político-ideológica varguista era 
associá-los todos ao novo regime, mediante a 
realização do sonho do “encontro da 
popularidade do futebol com os ideais do Estado 
Novo”. Assim, o discurso ideológico de 
legitimação do Estado Novo, apropriando-se dos 
símbolos pátrios – como é o caso do futebol –, 
buscava construir e difundir um novo projeto de 
identidade nacional que fosse capaz de unir todo 
o povo brasileiro sob um mesmo signo e sob um 
sentimento comum de pertencimento. 

 
451) Gab: D 
 
452) Gab: A 
 
453) Gab: A 
 
454) Gab: E 
 
455) Gab: D 
 
456) Gab: A  
 
457) Gab: C 
 
458) Gab: D 
 
459) Gab: D 
 
460) Gab: C 
 
461) Gab: D 
 
462) Gab: D 
 
463) Gab: E 
 
464) Gab: A 
 
465) Gab: C 
 
466) Gab: C 
 
467) Gab: D 
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468) Gab: B 
 
469) Gab: C 
 
470) Gab: B 
 
471) Gab: B 
 
472) Gab: E 
 
473) Gab: B 
 
474) Gab: D 
 
475) Gab: 27 
 
476) Gab: D 
 
477) Gab: A 
 
478) Gab: C 
 
479) Gab: C 
 
480) Gab: C 
 
481) Gab: E 
 
482) Gab: 07 
 
483) Gab: D 
 
484) Gab: C 
 
485) Gab: CCCC 
 
486) Gab: 04 
 
487) Gab: C 
 
488) Gab: A 
 
489) Gab: D 
 
490) Gab: A 
 
491) Gab: C 
 
492) Gab: A 
 
493) Gab: D 
 
494) Gab: D 
 
495) Gab: C 
 
496) Gab: B 
 
497) Gab: E 

 
498) Gab: B 
 
  
 


