
 
 Componente Curricular:  HISTÓRIA – ERA VARGAS 
           ATIVIDADE EXTRA 
 ALUN@:_______________________________________________ 
 

 

Questão 01 - (ESPM SP/2020)     
Observe o fragmento de texto e indique a alternativa 
que completa a lacuna. 
 
Foi nos governos ____________ que ocorreu a criação 
de uma série de empresas estratégicas focadas no 
desenvolvimento industrial. Entre outras, destacam-se 
a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a Fábrica 
Nacional de Motores (FNM), a Petrobras, além do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE) e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
(Chesf). 

Fonte: Geografia em Rede, Edilson Adão & Laércio 
Furquim. São Paulo, FTD, 2018. 

 
a) Vargas (1930-1945) e Militar (1964-1989).  
b) Vargas (1930-1945) e JK (1956-1961).  
c) JK (1956-1961) e Militar (1964-1984).  
d) Militar (1964-1984) e FHC (1994-2002).  
e) Vargas (1930-1945 e 1951-1954). 
 

Questão 02 - (Fac. Santo Agostinho BA/2020)     
Letra 1  
 
O Bonde São Januário  
Leva mais um operário  
Sou eu  
Que vou trabalhar  
          O Bonde São Januário. Wilson Batista (1937) 
 
Letra 2  
 
Sou Ana das loucas  
Até amanhã  
Sou Ana, da cama  
Da cana, fulana, bacana  
         Ana de Amsterdam. Chico Buarque (1973) 
 
Ambas as letras apresentadas foram censuradas e 
compulsoriamente modificadas. Na Letra 1 Wilson 
Batista usava o termo otário no lugar de operário e na 
Letra 2 Chico Buarque utilizava-se da palavra sacana 
ao invés de bacana. A ditadura estadonovista de 
Getúlio Vargas (37-45) foi responsável pela censura ao 
samba de Wilson, enquanto o regime militar (64-85) 
censurou a canção de Chico. Apesar dos episódios se 
aproximarem tristemente no que tange ao uso da 
máquina estatal autoritária como forma de limitar a 
liberdade de expressão dos artistas, um aspecto os 
diferencia, o fato de a censura ter objetivado: 

 
a) exaltar o trabalho e o nacionalismo em 37 e 
salvaguardar a moral e os bons costumes familiares 
em 73.  
b) denunciar a indisciplina e o sarcasmo do 
artista em 37 e evitar o uso de termos politizados em 
73.  
c) transformar troça e piada em ufanismo em 37 
e silenciar as guerrilhas comunistas em 73.  
d) limitar o discurso sindicalista e comunista em 
37 e exilar o artista do Brasil em 73.  
e) subsidiar a obra do artista em 37 e enaltecer o 
português nacionalista em 73.  
 

Questão 03 - (FATEC SP/2020)     
No Brasil, nas primeiras décadas do século XX, as 
mulheres formavam grande parte do operariado, 
especialmente as imigrantes: espanholas, italianas, 
portuguesas, húngaras, romenas, polonesas, lituanas 
e sírias. Em 1901, como afirma a historiadora Mary 
Del Priore, constituíam quase 68% da mão de obra 
empregada na indústria de fiação e tecelagem. 
Trabalhavam de 10 a 14 horas por dia, em péssimas 
condições de higiene e sob grande controle 
disciplinar. Além disso, os salários eram baixos, 
estavam constantemente sujeitas ao assédio sexual e 
não existia qualquer legislação trabalhista capaz de 
protegê-las de tal exploração. Somente a partir da 
década de 1930, depois de inúmeras manifestações 
operárias em todo o mundo, a legislação brasileira 
proporcionou garantias trabalhistas às mulheres. Na 
Era Vargas, anos 30, 40 e 50, houve a regulamentação 
do trabalho de mulheres e crianças, e o presidente 
Getúlio Vargas fixou a jornada de trabalho em 8 horas 
diárias. 

<https://tinyurl.com/y5sq4pkp> Acesso em: 
15.10.2019. Adaptado. 

 
Segundo o texto, 
 
a) as inúmeras manifestações operárias em todo 
o mundo conquistaram o controle disciplinar sobre os 
trabalhadores, bem como o direito à jornada de 10 a 
14 horas diárias. 
b) nas primeiras décadas do século XX, as 
operárias estavam protegidas por legislação que 
limitava a jornada de trabalho e garantia condições 
adequadas de higiene. 
c) o trabalho feminino foi regulamentado entre 
as décadas de 1930 e 1950 pelo presidente Getúlio 
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Vargas, que também fixou a jornada de trabalho em 8 
horas diárias. 
d) as mulheres que constituíram a mão de obra 
empregada na indústria de fiação e tecelagem 
estavam protegidas por mecanismos que inibiam o 
assédio sexual. 
e) quase 68% da população brasileira era 
formada pelas mulheres operárias imigrantes, 
principalmente as espanholas, italianas, portuguesas e 
húngaras. 
 

Questão 04 - (FM Petrópolis RJ/2020)     
O texto a seguir aborda o “movimento de 
nacionalização do ensino”, empreendido pelo governo 
brasileiro durante o Estado Novo. 
 
Ele teve como alvo as escolas dos núcleos 
estrangeiros, sobre as quais já pairavam muitas 
desconfianças. Mas o autoritarismo do Estado Novo 
tornou a “nacionalização” bem mais violenta e 
arbitrária, particularmente quando dirigida às escolas 
alemãs e japonesas. 

GOMES, A. C. O homem que virou palácio. Revista de 
História da Biblioteca Nacional. 

Rio de Janeiro: ano 1, no 2, ago. 2005, p. 84. 
 
As ações descritas pelo texto da historiadora Ângela 
de Castro Gomes, referentes a escolas alemães e 
japonesas, são justificadas pela 
 
a) ambição brasileira de liderar o eixo na I 
Guerra Mundial. 
b) hostilidade de Vargas com modelos 
autoritários de governo. 
c) contenção do avanço do socialismo no 
ambiente da Guerra Fria. 
d) proteção aos valores democráticos 
dominantes no mundo. 
e) rivalidade com os países citados no contexto 
da II Guerra Mundial. 
 

Questão 05 - (FM Petrópolis RJ/2020)     
Em 1958, ainda durante o governo de Juscelino 
Kubitschek, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 
começou a discutir um conjunto de propostas que 
visava a promover alterações nas estruturas 
econômicas, sociais e políticas que garantisse a 
superação do subdesenvolvimento e permitisse uma 
diminuição das desigualdades sociais no Brasil. 
Naquele momento, a definição dessas medidas e de 
seu alcance ainda era pouco clara. 

FERREIRA, Marieta de Moraes. As reformas de base. 
Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC). Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). Disponível em: 
<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos

/ NaPresidenciaRepublica/As_reformas_de_base>. 
Acesso em: 11 jul. 2019. Adaptado. 

 
As medidas citadas pelo texto, que emergiram 
durante o governo de João Goulart, explicam a 
 
a) base do parlamentarismo brasileiro de 1961 
b) crise política que levou ao golpe de 1964 
c) adoção do milagre econômico entre 1969-
1974 
d) emergência da república dos sindicalistas em 
1963 
e) implementação do fundo de garantia (FGTS) 
em 1966 
 

Questão 06 - (FUVEST SP/2020)     
A chamada “questão trabalhista” no Brasil foi objeto 
de conflitos, debates e regulamentações entre os anos 
1920 e 1946. Identifique uma das dimensões deste 
processo. 
 
a) O liberalismo oligárquico atribuiu ao Estado, 
por meio da reforma de 1924, o papel de mediador 
entre o operariado e o patronato. 
b) A Constituição de 1934 garantiu o direito à 
organização sindical e abriu espaço para a proteção 
dos direitos dos trabalhadores. 
c) O direito de greve e a regulamentação do 
salário mínimo foram algumas das novidades 
previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (1943). 
d) A criação do sindicato único contribuiu para a 
emergência de lideranças combativas ao obrigar todos 
os trabalhadores a se filiarem a tais associações. 
e) A Carteira de Trabalho foi um instrumento de 
controle e dominação, que distinguia o trabalhador e 
esvaziava o poder dos sindicatos. 
 

Questão 07 - (PUCCamp SP/2020)     
Até a década de 1920, o modo predominante de 
transporte em São Paulo era coletivo e sobre trilhos – 
bondes e trens. Segundo Mário Lopes Leão, a cidade 
tinha, em 1933, uma rede de bondes com 258 km de 
extensão, três vezes maior do que a extensão atual do 
metrô. Em 1942, as linhas de bonde tinham encolhido 
41 km (...). Assim, o sistema de bondes vai decaindo 
até desaparecer em 1968. 
(ROLNIK, Raquel e KLINTOWITZ, Danielle. “Mobilidade 
na cidade de São Paulo”. Estudos Avançados, 25 (71), 

2011, pp. 89-108) 
 
O crescimento ocorrido na cidade de São Paulo, nas 
primeiras décadas do século XX, perceptível, entre 
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outros indicadores, pela ampla rede de bondes 
existentes em 1933, 
 
a) sinaliza o crescimento populacional 
decorrente da chegada de milhares de imigrantes 
europeus ao Brasil, que fugiram da I Guerra Mundial e 
da ameaça de novo conflito decorrente do 
revanchismo que se estabeleceu após a derrota da 
Tríplice Aliança. 
b) demonstra o poder econômico da elite 
paulista, resultante das exportações do café plantado 
nos Vales do Paraíba e do Ribeira, cujos lucros foram 
investidos maciçamente na urbanização e 
modernização da cidade, onde famílias de fazendeiros 
se instalavam em ricas mansões. 
c) comprova o nível de investimento do governo 
federal em São Paulo, capital econômica do país, 
como forma de garantir o apoio político da oligarquia 
paulista, no contexto da chamada “política do café 
com leite”. 
d) traduz um período de prosperidade 
econômica iniciado no final do século anterior e 
marcado por grande afluxo populacional decorrente 
da política imigratória gestada pelos fazendeiros, com 
apoio e propaganda governamentais. 
e) atesta a importância das relações econômicas 
entre Brasil e Estado Unidos, o maior comprador de 
café antes da Grande Depressão, uma vez que a 
instalação do sistema de bondes, gás e iluminação 
esteve a cargo da Light & Power Company. 
 

Questão 08 - (FPS PE/2020)     

 
 
As ações políticas de Vargas contribuíram para 
modernizar a sociedade brasileira. No entanto, ele é 
criticado por vários historiadores pelo seu 
comportamento político. Segundo os historiadores, 
Vargas:  
 
a) exerceu governos autoritários com a ajuda da 
burguesia sulista e total apoio dos sindicatos 
existentes em São Paulo.  
b) conseguiu se manter no poder de uma forma 
liberal durante um período expressivo da República.  

c) contou com a formação de uma classe 
trabalhadora socialista e submissa às suas reformas 
modernizadoras.  
d) simpatizou com o nazismo, tendo difundindo 
legislações racistas e semelhantes com as de Hitler.  
e) foi um governante marcado por ações 
repressivas e antidemocráticas, usando um forte 
esquema de propaganda. 
 

Questão 09 - (IFPR/2020)     
A Era Vargas (1930-1945) ficou conhecida por ser um 
período bastante conturbado politicamente. Entre as 
reviravoltas, em 1937, temos a instalação de um 
regime autoritário comandado por Getúlio Vargas, 
que durou até 1945. Assinale a alternativa que indica 
como ficou conhecido esse período. 
 
a) República Velha. 
b) Estado Novo. 
c) Governo Constitucional. 
d) República do Café com Leite. 
 

Questão 10 - (IFPR/2020)     
Getúlio Vagas, em seus mandatos como presidente 
(1930-1945 e 1950-1954), criou uma série de 
empresas estatais. Entre elas estão: Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN); Companhia Vale do Rio 
Doce (Vale); e a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 
Posteriormente, ele fundou o BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social). Essas 
estatais foram criadas com o objetivo de: 
 
a) garantir o lugar do Brasil como o principal país 
agrário. 
b) promover e incentivar o setor industrial. 
c) permitir a entrada de empresas estrangeiras 
no país. 
d) aumentar a produção do café, principal 
produto da época. 
 

Questão 11 - (Mackenzie SP/2020)     

 
 
A foto acima tirada em uma das comemorações ao 
Dia do Trabalho, durante o Estado Novo (1937-45), 
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evidencia o apoio das classes trabalhadoras ao 
governo de Getúlio Vargas. A simpatia a esse 
governante deve-se  
 
a) à ação intervencionista do Estado no campo 
social e econômico nessa época, majoritariamente a 
favor das classes populares. Tal ação garantiu-lhe o 
apelido de “Pai dos Pobres”.  
b) às diversas conquistas feitas, pelo trabalhador 
urbano no período, quando foi estabelecido o salário 
mínimo e a possibilidade de criação de sindicatos 
autônomos e representativos para as diversas 
categorias de trabalho. 
c) à reunião de diversas leis trabalhistas, em 
1943, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que 
foram extintas durante o regime militar, no governo 
do presidente Geisel.  
d) à concessão lenta e gradual de leis 
trabalhistas, pelas quais o Estado intervém 
profundamente na questão trabalhista; porém, por 
outro lado garantiu, entre outros, a jornada de 
trabalho de oito horas.  
e) à garantia de direitos para todos os 
trabalhadores brasileiros, tanto o rural, quanto o 
urbano, direitos esses, jamais concedidos antes na 
História do país à classe trabalhadora. 
 

Questão 12 - (Mackenzie SP/2020)     
“A lei Adolfo Gordo era uma constante ameaça a 
todos, meio de intimidação e vingança, um cutelo 
suspenso na cabeça do irreverente ou inconformado. 
O fazendeiro ameaçava o colono. O industrial 
ameaçava o operário. Ou se submetiam a qualquer 
iniquidade, a aceitar condições vexatórias e 
prejudiciais, ou eram denunciados como elementos 
perigosos à tranquilidade pública. Para tal, não eram 
precisas provas: a informação policial era suficiente!”  

(DIAS, Everardo. História das Lutas Sociais no Brasil. 
São Paulo: Alfa-Ômega, 1977; p.56)  

 
Sobre a lei citada no trecho acima e seu contexto 
histórico, é correto afirmar que  
 
a) tinha como objetivo inibir a ação 
reivindicativa de imigrantes estrangeiros que 
chegaram ao Brasil durante o início do século XX, em 
especial os anarcossindicalistas, responsáveis por 
inúmeras greves durante a Primeira República. 
b) recaiu principalmente sobre os imigrantes que 
estavam alocados nas fazendas de café e tinha como 
objetivo principal evitar revoltas de cunho marxista 
que pudessem desestruturar a produção cafeeira do 
oeste paulista.  

c) foi introduzida, após a insurreição comunista 
de 1935, diante da grande quantidade de estrangeiros 
que participaram desse movimento. Ficou conhecida 
como Lei de Expulsão de Estrangeiros e foi usada 
durante todo o governo Vargas.  
d) vigorou na Primeira República como forma de 
coibir levantes de caráter anarquista e socialista que 
eclodiam com muita frequência na zona rural paulista, 
em especial, nas fazendas de café onde havia maior 
exploração da mão de obra imigrante.  
e) pretendia evitar que a presença de imigrantes 
italianos influenciados pelas ideias bolcheviques 
perturbasse a ordem política e social brasileira. Foi 
responsável pela expulsão de muitos imigrantes 
durante a Era Vargas. 
 

Questão 13 - (UEPG PR/2020)     
O aparecimento de uma classe operária no Brasil – 
aqui considerada um conjunto de trabalhadores livres, 
assalariados e em condições sociais comuns – é um 
fenômeno social do começo do século XX. A respeito 
desse tema, assinale o que for correto.  
 
01. Na Primeira República, a criação de sindicatos 
e partidos políticos ligados aos trabalhadores e suas 
causas foi incentivada pelo governo federal.  
02. Com o fim do regime escravista, ocorreu a 
incorporação dos trabalhadores alforriados no 
mercado de trabalho em expansão no país. É possível 
afirmar que os ex-escravos tornaram-se a base da 
classe operária brasileira já na virada do século XIX 
para o XX.  
04. A primeira Greve Geral ocorrida no Brasil data 
de 1917 e reuniu trabalhadores concentrados em 
poucas cidades como São Paulo, Curitiba e Rio de 
Janeiro.  
08. A criação do Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio e a implantação da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) são avanços conseguidos pelos 
trabalhadores a partir da chegada de Getúlio Vargas 
ao poder.  
16. A Lei Adolfo Gordo, assinada na Primeira 
República, garantiu o direito de livre participação em 
movimentos sociais e políticos aos trabalhadores 
imigrantes radicados no Brasil. 
 

Questão 14 - (UEPG PR/2020)     
Em que pese a existência de particularidades e 
diferenças entre si, Getúlio Vargas, no Brasil, Lázaro 
Cárdenas, no México e Juan Domingo Perón, na 
Argentina, estão entre os principais líderes populistas 
latino americanos. A respeito desse tema, assinale o 
que for correto.  
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01. Diferente de Vargas e Perón, Lázaro Cárdenas 
promoveu uma reforma agrária no México, 
estabelecendo uma forte relação com os camponeses 
daquele país.  
02. Esses governos, ao mesmo tempo, ampliaram 
direitos sociais e trabalhistas e adotaram uma política 
baseada na repressão e no controle social.  
04. No Brasil, a Igreja Católica foi uma das 
instituições aliadas e que mais deu suporte político 
para o governo populista de Getúlio Vargas.  
08. No caso do Brasil e da Argentina, é possível 
afirmar que os intelectuais foram figuras 
fundamentais. Seja integrando o aparelho de Estado, 
seja atuando no mercado editorial e no jornalismo, 
produziram discursos e políticas que fortaleceram 
Vargas e Perón.  
16. Ao contrário do posicionamento nacionalista 
de Vargas e Cárdenas, Juan Domingos Perón adotou 
uma postura antinacionalista no campo econômico. 
No seu governo, a Argentina abriu-se ao capital 
internacional o que resultou num aumento 
considerável da sua dívida externa. 
 

Questão 15 - (UNICAMP SP/2020)     
Até hoje, a formação das classes médias esteve ligada 
à expansão da indústria e à elevação de seus níveis de 
produtividade. Historicamente, a indústria permitiu 
estruturar a representação política e sindical das 
categorias mais desfavorecidas da população em 
torno dos interesses que afetavam as grandes massas 
de trabalhadores. Já no contexto atual, marcado por 
um mundo menos industrializado e orientado para 
uma economia em que os serviços tendem a ser mais 
fragmentados e frequentemente artesanais ou 
informais, os interesses comuns dos trabalhadores 
são evidentemente muito mais difíceis de emergir. 
Considerando este quadro, a desindustrialização 
prematura dos países do Hemisfério Sul (com exceção 
do Leste Asiático) não é muito favorável a uma 
consolidação democrática. 

(Adaptado de Pierre Veltz, La société hyper-
industrielle. Le nouveau capitalisme productif. 

Paris: Éditions du Seuil, 2017, p. 16.) 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos, 
responda às questões. 
 
a) Que decreto-lei garantiu os principais direitos 
trabalhistas na Era Vargas e por que a menor presença 
de uma classe trabalhadora na indústria enfraquece 
os processos democráticos na contemporaneidade? 
b) Indique e explique qual foi a principal 
mudança estrutural ocorrida na economia brasileira 
nas duas últimas décadas. 

 

Questão 16 - (UniCESUMAR PR/2020)     
Durante a República Oligárquica, gestaram-se 
movimentos políticos contrários à forma pela qual as 
oligarquias comandavam o país. Dentre esses 
movimentos, destacou-se: 
 
a) A Aliança Liberal, coalizão de governadores 
que provinham de famílias modestas e que procurou 
defender os pilares da democracia, derrotando a 
política do café com leite das oligarquias mineiras e 
paulistas. 
b) O Tenentismo, movimento formado por 
militares de baixa patente, a exemplo de Luís Carlos 
Prestes, que resultou em várias rebeliões no país 
contra a política oligárquica e a fraude eleitoral. 
c) A Revolução de 1930, movimento armado, 
encabeçado por Getúlio Vargas, com grande apoio 
social, que nesse ano tomou a capital do país 
proclamando o fim da República Oligárquica e o início 
do Estado Novo. 
d) O Cangaço, que surgiu no Nordeste do país 
como movimento social, assumindo contornos 
políticos ao se posicionar contra o coronelismo, pela 
reforma agrária e contra o voto de cabresto. 
e) A Intentona Comunista, movimento 
organizado pela URSS para combater a aproximação 
política do Brasil em relação à Alemanha, ao emergir 
no país o movimento integralista, sob a liderança de 
Plínio Salgado. 
 

Questão 17 - (UniCESUMAR PR/2020)     
Dentre as medidas políticas adotadas no governo de 
Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, consta o Código 
Eleitoral de 1932. Assinale a alternativa correta sobre 
essa legislação.  
 
a) Substituiu o sistema de governo de 
presidencialismo pelo parlamentarismo.  
b) Autorizou o voto dos analfabetos e o sufrágio 
facultativo aos eleitores com 16 anos.  
c) Estendeu o direito de voto às mulheres e 
estabeleceu o voto secreto.  
d) Aboliu o voto censitário, mas o manteve 
restrito aos homens maiores de 21 anos.  
e) Extinguiu os partidos políticos existentes até 
aquele momento e estabeleceu o bipartidarismo. 
 

Questão 18 - (UNIFOR CE/2020)     
Ao longo do século XIX, as mulheres mobilizaram-se 
em prol do direito de votar. A Nova Zelândia foi o 
primeiro país do mundo a estender o sufrágio às 
mulheres, em 1893, seguida da Austrália, em 1902. Na 
Europa, o primeiro país a conceder o sufrágio às 
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mulheres foi a Finlândia, em 1906, mas a maioria dos 
países europeus apenas reconheceram o direito ao 
voto feminino após a Primeira Grande Guerra 
Mundial. 
 
A respeito deste direito, no Brasil, pode-se afirmar 
que 
 
a) em 1934, durante o Governo Getúlio Vargas, o 
voto feminino foi assegurado de modo irrestrito e 
obrigatório. 
b) em 1932, o voto feminino foi assegurado, 
entretanto a mulher dependia da autorização do 
marido para poder votar e, para as viúvas e solteiras, 
havia a necessidade de comprovação de renda 
própria. 
c) em 1946, o voto feminino passou a ser 
facultativo. Apenas em 1988 o voto feminino passou a 
ser obrigatório e independente da autorização do 
marido. 
d) o voto obrigatório para as mulheres foi 
conquistado apenas em 1946, pois antes de tal 
período não havia interesse das mulheres em 
participar da vida politica do país. 
e) em 1932, durante o Governo Getúlio Vargas, o 
voto feminino foi assegurado, de modo facultativo, 
apenas para as mulheres casadas que tinham 
autorização de seus maridos. 
 

Questão 19 - (FPS PE/2019)     
Nos tempos do Estado Novo, Getúlio Vargas 
assegurou prestígio político. Nessa época, Getúlio: 
 
a) fundou partidos políticos que fortaleceram 
seu poder. 
b) definiu uma estratégia política que manteve 
seu poder. 
c) afastou-se do governo central, frustrado e 
impopular. 
d) tornou-se simpatizante de ideias antifascistas. 
e) rompeu com as oligarquias nordestinas e 
gaúchas. 
 

Questão 20 - (FUVEST SP/2019)     
Observe com atenção as duas imagens, que remetem 
à propaganda política durante a Era Vargas (1930-
1945), e responda ao que se pede. 
 

 
 
a) Aponte um elemento formal de mobilização 
comum aos dois cartazes. 
b) Identifique os dois movimentos políticos 
representados nas propagandas a que se referem as 
duas imagens. 
c) Mencione um traço convergente e outro 
divergente entre as plataformas destes projetos 
políticos. 
 

Questão 21 - (UEM PR/2019)     
O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) foi 
criado em 1939, durante o Estado Novo, e 
subordinado diretamente à Presidência da República. 
Sobre o DIP, assinale o que for correto. 
 
01. Apesar de controlar e de exercer a 
propaganda do regime estabelecido, não exercia 
censura sobre a imprensa e os meios de comunicação 
em geral. 
02. Elaborava a propaganda governamental e 
veiculava imagens positivas de Getúlio Vargas e das 
ações do governo. 
04. Promovia manifestações cívicas e culturais, 
além de exposições demonstrativas das atividades do 
governo. 
08. Ajudou a afirmar o projeto político e 
ideológico do governo Vargas, com o intuito de 
aproximar o presidente das camadas populares. 
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16. Era responsável por produzir e por divulgar o 
noticiário oficial. 
 

Questão 22 - (UEM PR/2019)     
O Movimento Paranista, de grande importância nas 
décadas de 1920 e 1930, surgiu a partir da valorização 
de alguns elementos considerados formadores da 
identidade paranaense. Sobre o Paranismo, assinale o 
que for correto. 
 
01. Teve menor impulso a partir da década de 
1940, quando o regionalismo passou a não ser bem 
visto pelo governo autoritário e centralizador de 
Getúlio Vargas. 
02. Seu grande estruturador foi Moisés Lupion, 
que divulgou suas ideias por meio de seus escritos. 
04. Considerava como elementos formadores da 
identidade o clima, a terra e o homem. 
08. Incentivou a construção de uma ideia de 
identidade regional impregnada pela crença no 
progresso e no desenvolvimento social. 
16. Por defender a identidade paranaense, não 
aceitava membros que não tivessem nascido no 
Paraná. 
 

Questão 23 - (FM Petrópolis RJ/2019)     
O chamado movimento tenentista foi muito atuante 
na década de 1920 e colaborou decisivamente para a 
crise final dos acordos oligárquicos em 1930. 
 
As propostas políticas dos tenentes de uma maneira 
geral se vinculavam ao clima do pós-Primeira Guerra 
Mundial, marcado pelo avanço do nacionalismo e da 
centralização política. Nesse ponto, eles assumiam 
bandeiras de luta próximas às das oligarquias 
regionais que se opunham ao predomínio de Minas 
Gerais e São Paulo. Entre outras reformas, defendiam 
o voto secreto, a independência do Poder Judiciário e 
um Estado mais forte. 

“Dossiê – A Era Vargas: dos anos 
 20 a 1945.” Navegando na Histó- 

ria – A Era Vargas. FGV. Centro 
 de Pesquisa e Documentação de His- 

tória Contemporânea do Brasil. Dis- 
ponível em: <https://cpdoc.fgv.br/ 

producao/dossies/AEraVargas1/anos- 
20/ CrisePolitica/MovimentoTe- 

nentista>. Acesso em: 11 jul. 2018. 
 
Os militares tenentistas, para alcançar os objetivos 
enumerados na década de 1920, planejaram 
 
a) partidos políticos independentes 
b) candidaturas avulsas à presidência 

c) revoltas de caráter separatista 
d) rebeliões para deposição do governo 
e) apoios a candidatos de oposição 
 

Questão 24 - (UNIOESTE PR/2019)     
Apesar de ser uma grande paixão nacional, o futebol, 
assim como outras modalidades esportivas, ainda é 
visto com certo preconceito pela academia. 
Entretanto, engana-se quem pensa que ele não pode 
servir como objeto de estudo para a compreensão de 
questões sociais. 

Disponível em: https://paineira.usp. 
br/aun/index.php/author/igor-soares 
-sodre/ Agência Universitária de Notí- 

cias (AUN) – USP, 07 fev. 2018.  
Acesso em: 15 ago., 2018. 

 
Sobre os temas trazidos na citação, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
a) Destaque da última copa do Mundo, jogador 
da Croácia passou por traumática experiência no 
violento conflito que levou a Iugoslávia ao colapso em 
1991. 
b) A partir da década de 1990, criam-se vários 
impeditivos para a participação de imigrantes ou 
descendentes de imigrantes nas seleções que 
participam de edições da Copa do Mundo. 
c) Muitos imigrantes vieram jogar no Brasil ao 
final da 2ª Guerra Mundial (1939- 1945), quando 
Getúlio Vargas se aproximou politicamente da Itália, 
Alemanha e do Japão. 
d) Ao sediar uma Copa do Mundo em 2010, a 
África do Sul terminou com o regime do Apartheid. 
Tratava-se de uma política racial que não dava acesso 
à participação da população negra nas urnas, além de 
proibir a aquisição de terras. 
e) Em 1970, o Brasil conquistou o título mundial 
de futebol pela terceira vez. Nesse contexto, o 
governo do General Médici – considerado o mais 
repressivo durante os anos ditatoriais - utilizou o 
esporte para construir uma imagem positiva do 
regime junto à sociedade brasileira. 
 

Questão 25 - (PUC SP/2019)     
Naquele jogo de dissimulações recíprocas, sem poder 
contar com a ajuda de baianos e pernambucanos, 
Getúlio tratou de procurar outro parceiro viável no 
Nordeste. A intenção passara a se armar num tripé 
equilibrado, no qual a primeira perna estivesse bem 
fincada no Sul, em terras do Rio Grande; a segunda 
cravada no “centro”, em Minas; e por fim a terceira 
plantada no Norte – então, geograficamente, 
entendido como o conjunto de todos os estados 
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brasileiros localizados da Bahia para cima. Getúlio 
voltou os olhos naturalmente para a Paraíba, terra do 
oligarca Epitácio Pessoa, ex-presidente da república e 
então representante brasileiro na Corte Permanente 
de Justiça Internacional, sediada em Haia, na Holanda, 
onde permaneceria até agosto de 1930. 

Neto, L. Getúlio: dos anos de forma- 
ção à conquista do poder (1882-1930) 

 1.ed – São Paulo: Companhia das  
Letras, 2012, p.333 

 
Com base na leitura do texto, pode-se dizer que: 
 
a) Neste momento, Getúlio Vargas estava 
rompendo com seus antigos inimigos para organizar, 
sob claro viés ideológico, a derrubada da primeira 
república brasileira, conhecida mais tarde como 
República Oligárquica. 
b) Em 1930, Getúlio mostrava-se claramente 
convencido de que conseguiria destituir o governo 
Washington Luís sem necessidade de apoios 
oligárquicos. 
c) Depois de articular uma ampla frente política, 
contrária à indicação de Júlio Prestes à sucessão 
presidencial, incluindo velhos inimigos políticos de 
outrora, em nome de uma maior visibilidade nacional, 
Getúlio lança sua candidatura de oposição para as 
eleições de 1930, o que resultaria, pouco mais tarde, 
no movimento conhecido como Revolução de 1930. 
d) As propostas da chamada Aliança Liberal, 
frente de oposição à candidatura de Júlio Prestes, 
encampada por Getúlio e João Pessoa, tinha um 
espectro pouco ideológico, incluindo, em nome do 
pragmatismo político, partidos com claro viés 
socialista, o que levou ao imediato apoio de Luís 
Carlos Prestes ao movimento revolucionário de 1930. 
 

Questão 26 - (PUC SP/2019)     
Leia atentamente os fragmentos abaixo. 
 
Os elementos da agitada conjuntura de 1954, com seu 
trágico desfecho, são conhecidos: o agravamento da 
crise econômica e das tensões sociais (greves, 
aumento de 100% no salário mínimo); a intensificação 
da intervenção militar na política (...); a radicalização 
da oposição parlamentar em torno da corrupção 
administrativa ( as denúncias sobre o “mar de lama”) 
e as diferentes tentativas de golpe contra Getúlio 
(impeachment, renúncia, licença) lideradas por civis e 
militares. 

Benevides, M. V. M. A UDN e o  
udenismo – Rio de janeiro: Paz 

 e Terra, 1981. p.87 
 

Desde os primeiros atos o presidente (Jânio Quadros) 
chocou com a política exterior. A conservadora UDN, 
por exemplo, viu espantada como ele se abria para 
todos os países, dilatando a diplomacia. Pensa no 
comércio franco com as nações e mesmo no 
relacionamento mais próximo até com os socialistas 
de qualquer tom. Na verdade, já na campanha falara 
nessa abertura. Não escondera as intenções. 

Iglésias, F. Trajetória Política do Bra- 
sil : 1500 a 1964 – São Paulo : Com- 

panhia das Letras, 1993. p.278 
 
Como foi que os inimigos do presidente brasileiro 
conseguiram expulsá-lo do governo e do país? A 
explicação mais imediata é que seus obstinados 
adversários civis haviam conquistado a simpatia dos 
militares, fator essencial para o bom êxito de um 
golpe. Para alguns militares, no entanto, o trabalho de 
persuasão dos civis foi dispensável, pois em 1963 se 
haviam convencido de que Goulart estava levando o 
Brasil para um estado socialista que extinguiria os 
valores e as instituições tradicionais do país. 

Skidmore, T. E. Brasil : de Castelo 
 a Tancredo, 1964 a 1985; Rio de Ja- 

neiro : Paz e Terra, 1988. p.21 e 22 
 
Pode-se encontrar uma linha de conduta semelhante 
nos três fragmentos. Assinale a alternativa que 
melhor identifica tal linha.  
 
a) São textos críticos do momento histórico 
conhecido como Era Vargas, período em que a 
democracia era extremamente frágil, e vigorava um 
poder civil-militar nas mãos do Executivo.  
b) Retratam momentos da História do Brasil 
pautados por forte crise institucional, que gerou um 
sentimento golpista crescente, apropriado por parte 
da sociedade civil e grupos militares.  
c) Relatam momentos de ampla estabilidade 
econômica e social promovida pela habilidade 
genuína de articulação interna e externa de 
presidentes como Getúlio Vargas, Jânio Quadros e 
João Goulart.  
d) evelam uma ampla movimentação militar, 
sem o apoio de setores da sociedade civil, em torno 
do golpe que terminou com a deposição de João 
Goulart. 
 

Questão 27 - (PUC GO/2019)     
Com base nas informações apresentadas no gráfico a 
seguir, elaborado por pesquisadores do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sobre a 
distribuição de renda no Brasil, assinale a alternativa 
que está correta: 
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(Disponível em: https://brasil.elpais. 
com/brasil/2015/10/29/ economia/ 

1446146892_377075.html. Aces- 
so em: 20 jul. 2018.) 

 
a) Pode-se deduzir corretamente que a 
economia brasileira cresceu às vésperas da Segunda 
Grande Guerra e a concentração de renda diminuiu. 
b) Os dados demonstram uma grande crise 
econômica que se inicia com a segunda presidência de 
Getúlio Vargas (1951-1954) e se segue até o golpe 
civil-militar de 1964. 
c) A concentração de renda na parcela mais rica 
da população brasileira, aponta a tabela, depende 
mais do esforço próprio do que das políticas públicas. 
d) Os dados apontam que os maiores 
beneficiários com a implantação da ditadura civil-
militar no Brasil foi a classe extremamente rica. 
 

Questão 28 - (ESPM SP/2019)     
O sociólogo, jurista e escritor Hélio Jaguaribe morreu 
neste domingo, no Rio de Janeiro, aos 95 anos. 
Um dos expoentes do pensamento brasileiro, ao longo 
do século XX, foi um dos grandes intérpretes do nosso 
país. 
Estudou o Brasil para transformá-lo, o que era uma 
das propostas do ISEB (Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros). 

(Folha de São Paulo, 11/09/2018) 
 
O ISEB, mencionado no texto, deve ser relacionado 
com o contexto apresentado na seguinte alternativa:: 
 
a) governo de Juscelino Kubitschek e a teoria do 
nacional-desenvolvimentismo; 
b) governo Getúlio Vargas e corporativismo; 
c) governo João Goulart e parlamentarismo; 
d) governo Jânio Quadros e populismo; 
e) governo do general Eurico Dutra e liberalismo. 
 

Questão 29 - (IFBA/2019)     
No relato da professora Lúcia Guedes Mello, nos 
“anos de chumbo” da ditadura militar no Brasil, a 
agressão ao direito de manifestação era uma 
constante: 
 
“Os meus universitários não poderiam estar longe do 
burburinho. Conta Cristina que numa passeata, na 
Avenida Sete, Rua Chile, Praça da Sé, ao passar pela 
Praça Municipal chega a polícia para dispersá-los. Ela 
corre para uma das ruas transversais e, de repente, 
um policial a intimida com um fuzil em riste. Noutra 
ocasião, sempre movimento de rua, na Avenida Sete, 
exatamente na Ladeira de São Bento, chega a polícia 
montada. Não sei como souberam. A turminha joga 
milhares de bolinhas de gude nas patas dos cavalos 
que começam a escorregar e sem estabilidade, os 
policiais caem. Os estudantes aproveitam e correm 
para o Mosteiro de São Bento que os abriga.” 

MELLO, Lúcia Guedes. Sobradão. 
 Salvador, Omar G, 2002. p. 287. 

 
A ditadura militar no Brasil teve o seu início: 
 
a) com o pacote de abril do Presidente Ernesto 
Geisel. 
b) com o suicídio de Getúlio Vargas. 
c) com a eleição indireta de Tancredo Neves. 
d) com o golpe ao governo constitucional de 
João Goulart. 
e) com o Ato Institucional nº 5 de 13 de 
dezembro de 1968. 
 

Questão 30 - (Mackenzie SP/2019)     

 
“Seja marginal, seja herói”. 

 
A frase acima, do artista plástico Hélio Oiticica, 
sintetizou uma série de trabalhos que ficaram 
conhecidos como Marginália ou Poesia Marginal. Esse 
exemplo de contracultura, sintetizada na Literatura 
nacional por frases curtas e transgressoras, por vezes, 
pichações em muros surgiu decorrente de um 
momento conturbado na nossa história. Sobre esse 
período, considere as afirmativas abaixo. 
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I. O período em pauta refere-se ao final do 
Estado Novo de Getúlio Vargas, marcado pela ação 
censora do DIP – Departamento da Imprensa e 
Propaganda- que além de combater qualquer tipo de 
ideologia subversiva, atrelava a poesia nacional a 
padrões acadêmicos conservadores. 
II. Refere-se ao final da ditadura militar e ao 
início do Movimento Diretas Já, em que os jovens 
brasileiros manifestaram sua adesão ao processo de 
restauração de um governo democrático por meio de 
uma poesia marcada pelo coloquialismo, sarcasmo e 
humor. 
III. Poesia Marginal surgiu como crítica e uma 
forma de escapar aos conservadorismos da sociedade 
dos anos 70, incorporando à Literatura elementos e 
representações da violência diária nas grandes 
cidades, já que os jovens artistas tinham seus 
trabalhos recusados pelas editoras. 
 
Assinale a afirmativa correta, 
 
a) se somente a I estiver certa. 
b) se somente a II estiver certa. 
c) se somente a III estiver certa. 
d) se somente a I e II estiverem certas. 
e) se somente a II e III estiverem certas. 
 

Questão 31 - (UNITAU SP/2019)     
Como decorrência, o modelo exigia o “sindicato 
único” e sujeito ao controle estatal, uma vez que era 
reconhecido como o representante de toda uma 
categoria profissional, o que excedia em muito a seu 
corpo associativo. Portanto, eram estas duas 
características articuladas – a unidade e a tutela – que 
“institucionalizavam” o novo tipo de arranjo 
associativo, tornando o corporativismo 
“democrático”, isto é, tornando-o instrumento crucial 
da “democracia social”; da organização do povo 
brasileiro. Já para os “empregados”, a tutela e a 
unidade se impuseram, com a destruição das 
experiências organizacionais anteriores, muitas vezes 
de forma violenta. Contudo, isso não impediu que 
reconhecessem que pela primeira vez na história do 
Brasil, tinham suas associações respeitadas pelo 
patronato e seus direitos sociais ampliados e 
garantidos por lei.  

GOMES, A. de C. A política brasileira 
 em busca da modernidade: na fronte- 
ira entre o público e o privado. In: NO- 

VAIS, F. A. (coord.) SCHWARZ, L. M. 
 História da vida privada no Brasil. São 

 Paulo: Companhia das Letras, 1998,  
p. 513-514. Adaptado.  

 

O Estado Novo (1937-1945) buscou implantar a 
organização corporativa da representação política e 
do acesso ao Estado como recurso para canalizar as 
demandas sociais, a partir da centralização do poder 
em um Executivo forte, apto a dirigir, coordenar e 
implantar o que se denominava “nova democracia”. 
Porém, a organização corporativa implicava no 
controle autoritário da manifestação e da atuação 
política.  
 
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
que apresenta CORRETAMETE a associação entre 
controle autoritário e ampliação de direitos sociais.  
 
a) O controle estatal dos sindicatos e a 
possibilidade de associação sindical com base nas 
experiências organizacionais anteriores.  
b) O controle estatal dos sindicatos e o dever de 
organizar partidos políticos para representar os 
trabalhadores.  
c) O controle estatal dos sindicatos e a liberdade 
de organização de sindicatos e cooperativas de 
trabalhadores.  
d) O controle estatal dos sindicatos e o direito de 
organizar sindicatos para associar trabalhadores e 
patronatos na mesma instituição.  
e) O controle estatal dos sindicatos e as leis 
relacionadas aos direitos sociais dos trabalhadores.  
 

Questão 32 - (PUCCamp SP/2019)     
Na história do Brasil, a oficialização do Estado 
brasileiro como um Estado laico, ocorreu 
 
a) logo após a Independência do Brasil, com a 
Constituição de 1824, que determinava o poder 
moderador e a subordinação da Igreja ao Estado, 
condição que assegurava a laicidade da nova nação. 
b) no ato da proclamação da Independência, 
quando D. Pedro I, que era maçom, decidiu que a 
religião católica, marca inegável do colonialismo 
português, não seria mais a religião oficial do Império. 
c) após a proclamação da República, em meio às 
influências do liberalismo e do positivismo, e com a 
constituição de 1891, que ratificava a separação entre 
Igreja e Estado e estabelecia a liberdade de culto 
conquanto este não prejudicasse a ordem pública. 
d) durante o Estado Novo, quando Vargas, sob a 
influência do fascismo italiano, promulgou a 
Constituição de 1937, que reconhecia oficialmente a 
importância do catolicismo como a religião majoritária 
e mais importante do Brasil, mas afirmava que o 
Estado era laico. 
e) na Nova República, com a Constituição de 
1988, cujo conteúdo progressista, de princípios 
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democráticos, assegurou, pela primeira vez, a 
liberdade religiosa e a laicidade do Estado brasileiro. 
 

Questão 33 - (UEPG PR/2019)     
O processo histórico que levou à inserção da mulher 
no mundo do trabalho se iniciou no século XVIII e se 
consolidou ao longo do século XX. Apesar disso, tal 
questão ainda é tema de debate que envolve salários, 
direitos e garantias trabalhistas. A respeito desse 
tema, assinale o que for correto. 
 
01. O advento da Revolução Industrial significou a 
re-tração da participação feminina no mercado de 
trabalho. O uso de máquinas fez diminuir a 
necessidade de mão-de-obra e levou à eliminação, ao 
longo do século XIX, do trabalho feminino. 
02. Durante a I República foi criada no Brasil uma 
legislação específica para defender as mulheres no 
mercado de trabalho. Definição sobre salários, horas 
de trabalho e assistência social foram temas contidos 
nesse conjunto de leis que acabou sendo incorporado, 
a partir de 1930, por Getúlio Vargas. 
04. O uso de métodos contraceptivos, como o 
anticoncepcional e o DIU, e a consequente diminuição 
do número de filhos, contribuiu para a entrada das 
mulheres no mercado de trabalho. 
08. No caso brasileiro, mesmo estando presente 
desde as primeiras décadas do século XX, foi a partir 
da década de 1970 que a participação das mulheres 
no mercado de trabalho aumentou 
consideravelmente. 
 

Questão 34 - (UEPG PR/2019)     
Elemento político complexo, o populismo teve sua 
ascensão no século XX e pode ser estudado como um 
fenômeno social, como uma forma de governo ou, até 
mesmo, como uma ideologia. A respeito desse tema, 
assinale o que for correto. 
 
01. Do ponto de vista social, uma das ações mais 
expressivas adotadas por Getúlio Vargas foi o avanço 
da reforma agrária no Brasil. Mesmo não tendo 
solucionado o problema, as medidas adotadas por ele 
foram fundamentais para minimizar a tensão social no 
meio rural brasileiro. 
02. A América Latina mostrou-se um campo fértil 
para o avanço do populismo. Lázaro Cárdenas 
(México), Juan Perón (Argentina) e Getúlio Vargas 
(Brasil) são compreendidos como exemplos de líderes 
populistas. 
04. Apesar de afinidades entre o discurso 
populista e o cristão, nem todos os governos 
populistas latino-americanos foram apoiados pela 
Igreja Católica. No Brasil, Vargas enfrentou forte 

oposição da Igreja que o denunciou por ser conivente 
com prisões, torturas e execuções de presos políticos. 
08. O desenvolvimento nacional é um elemento 
presente no discurso populista, mas nem todos os 
governos populistas se pautam em uma política 
econômica nacionalista. Diferentemente de Vargas e 
Perón, Cárdenas, permitiu que o capital estrangeiro 
controlasse setores essenciais da economia mexicana. 
16. Em todo regime populista observa-se a figura 
de um líder dotado de carisma que se coloca como 
representante legítimo das massas. 
 

Questão 35 - (UNIRG TO/2019)     
A primeira Copa do Mundo realizada no Brasil ocorreu 
em 1950, quando foi inaugurado o estádio do 
Maracanã. A seleção brasileira iniciou a competição 
muito bem, vencendo os mexicanos por 4 x 0, e 
acabou conseguindo chegar à partida final 
necessitando apenas de um empate para sagrar-se 
campeã. Naquela partida, acabou derrotada pela 
seleção do Uruguai, pelo placar de 2 x 1. A campanha 
presidencial daquele ano, que tentava aproveitar o 
clima da Copa, resultou no retorno ao poder de 
Getúlio Vargas, o chamado “pai dos pobres”. Sobre 
esse segundo período de Vargas na presidência da 
Republica, assinale a alternativa correta: 
 
a) Pode ser caracterizado por dois aspectos que 
estavam presentes na época do Estado Novo (1937- 
1945): diretrizes nacionalistas na esfera econômica e 
manutenção de direitos básicos dos trabalhadores, a 
exemplo do salário mínimo; 
b) Pode ser caracterizado por dois aspectos 
presentes no período do regime democrático de 
Vargas (1934-1937): a incorporação de comunistas no 
poder executivo e o apoio irrestrito aos fazendeiros 
exportadores de café; 
c) Pode ser caracterizado por dois aspectos 
presentes no período do governo provisório de Vargas 
(1930-1934): a utilização intensiva da mídia como 
meio de propaganda política, a exemplo do programa 
de rádio Hora do Brasil, e o incentivo à formação de 
uma cultura letrada nacional por meio da criação de 
universidades federais em todos os estados 
brasileiros; 
d) Pode ser caracterizado por dois aspectos 
novos em relação à Era Vargas (1930-1945): a forte 
aliança com os investidores internacionais e a 
realização de um programa populista de reforma 
agrária. 
 

Questão 36 - (ACAFE SC/2019)     
“No dia seguinte, centenas deles se entregaram, 
atendendo a um apelo do governo. Um grupo se 
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dispôs, porém, a resistir. O forte voltou a ser 
bombardeado por mar e por aviões. Dezessete 
militares, com a adesão ocasional de um civil, 
decidiram sair pela praia de Copacabana, ao encontro 
das forças governamentais. Na troca de tiros, 
morreram dezesseis, ficando feridos os tenentes 
Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Os Dezoito do 
Forte começavam a criar a legenda do tenentismo. ”  

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 5ª edição. São 
Paulo: 

 Editora da Universidade de São Paulo, 1997. Página 
308.  

 
O texto evidencia uma revolta do movimento 
tenentista brasileiro. Acerca desse movimento, 
assinale a alternativa correta.  
 
a) A Revolta do Forte de Copacabana foi uma 
tentativa de impedir a posse de Humberto Castelo 
Branco após a efetivação do regime militar no Brasil.  
b) Combateram principalmente o governo 
provisório de Getúlio Vargas e exigiam a criação de 
uma nova constituição.  
c) As principais revoltas tenentistas ocorreram 
após a implantação do Estado Novo por Getúlio 
Vargas, com o apoio de militares de alta patente.  
d) Ocorreu na chamada República Velha ou 
Oligárquica. Buscavam mudanças no cenário político, 
administrativo e eleitoral do Brasil. 
 

Questão 37 - (ACAFE SC/2019)     
O período conhecido como Estado Novo (1937-1945) 
foi uma das fases em que Getúlio Vargas exerceu o 
poder executivo no Brasil. Acerca desse período e de 
suas principais características, assinale a alternativa 
correta.  
 
a) Revolução Constitucionalista iniciada em São 
Paulo.  
b) Censura aos meios de comunicação e 
atividades culturais, a cargo principalmente do DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda). 
c) Tentativa da Aliança Nacional Libertadora 
(ANL) de promover um levante armado, sendo 
desarticulada e derrotada pelas forças do governo. O 
episódio ficou conhecido como Intentona Comunista. 
d) Criação da Petrobrás e o atentado contra 
Carlos Lacerda. 
 

Questão 38 - (ESPM RS/2019)     
A chapa de oposição trazia a candidatura do 
presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, à 
Presidência da República e a de João Pessoa, 
presidente da Paraíba, à vice-presidência. Vargas 

vinha de uma família de criadores de gado da cidade 
de São Borja e formou suas ideias políticas na tradição 
da ditadura republicana dos positivistas gaúchos, 
tendo subido depressa na vida pública: foi Deputado 
Estadual, Federal, líder da bancada de seu Estado no 
Congresso e Ministro de Washington Luís entre 1926 e 
1927. Já a família de João Pessoa tinha, havia anos, o 
controle político da Paraíba, seu tio Epitácio Pessoa 
fora presidente da República entre 1919 e 1922 e o 
sobrinho gozava da fama de administrador eficiente e 
honesto. 

(Lilia Schwarcz e Heloisa Starling. Brasil uma 
Biografia) 

 
A chapa de oposição, descrita pelo texto, foi batizada 
de:  
 
a) Aliança Renovadora Nacional.  
b) Aliança Democrática.  
c) Aliança Liberal.  
d) Movimento Brasil Novo.  
e) Coligação União, Trabalho e Progresso. 
 

Questão 39 - (ESPM RS/2019)     
Natural de Alegrete, filho de fazendeiro, bacharel pela 
Faculdade de Direito do Rio, Oswaldo Aranha era de 
família de estancieiros e atuou no Partido Republicano 
Riograndense. 
Descrito pelos contemporâneos como um indivíduo de 
inteligência ágil, Aranha teve uma notável carreira 
política: intendente de Alegrete em 1925, eleito 
Deputado Estadual em 1926, acabou assumindo uma 
cadeira na Câmara Federal. O ápice de sua trajetória 
foi alcançado ao presidir duas Assembleias Gerais da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

(Lira Neto. Getúlio: 1882/1930, vol. 1) 
 
Oswaldo Aranha exerceu durante o Estado Novo o 
Ministério: 
 
a) da Fazenda. 
b) do Planejamento. 
c) da Justiça. 
d) das Relações Exteriores. 
e) da Agricultura. 
 

Questão 40 - (ESPM RS/2019)     
A 28 de agosto o presidente sofreu um ataque que 
deixou seu lado direito paralisado, inclusive sua face 
direita. Apesar de poder ouvir e compreender, ele não 
podia falar. Subitamente o governo militar altamente 
centralizado tinha um comandante imobilizado. 
Ministros militares rejeitaram a posse do vice-
presidente e dos outros sucessores 
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constitucionalmente previstos pelo artigo 78 da 
Constituição de 1967. O vice-presidente, que se 
encontrava no Rio, tentou voltar a Brasília, pensando 
em reagir ao golpe de que fora vítima, mas os 
militares o informaram de que não podia deixar o Rio 
sem permissão. 
O alto comando das Forças Armadas designou os três 
Ministros Militares para governarem interinamente. 

(Thomas Skidinore. Brasil de Castelo a Tancredo) 
 
Assinale a alternativa que traga, respectivamente, o 
presidente incapacitado para governar e seu vice-
presidente impedido de tomar posse, mencionados 
no texto: 
 
a) Getúlio Vargas – Café Filho. 
b) Jânio Quadros – João Goulart. 
c) João Goulart – Leonel Brizola. 
d) Artur da Costa e Silva – Pedro Aleixo. 
e) João Figueiredo – Aureliano Chaves. 
 

GABARITO:   
1) Gab: E 
 

2) Gab: A 
 

3) Gab: C 
 

4) Gab: E 
 

5) Gab: B 
 

6) Gab: B 
 

7) Gab: D 
 

8) Gab: E 
 

9) Gab: B 
 

10) Gab: B 
 

11) Gab: D 
 

12) Gab: A 
 

13) Gab: 12 
 

14) Gab: 15 
 

15) Gab:  

a) O decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
que unificou as leis trabalhistas e ficou conhecido 
como Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
O processo de desindustrialização e terceirização da 
economia, em razão da fragmentação dos postos de 
trabalho, enfraquece a representatividade dos 
trabalhadores através de associações, representações 
de classe e sindicatos, impactando de modo geral os 
ganhos da sociedade civil e sua capacidade de 
reivindicações políticas e sociais. 
b) Nas duas últimas décadas, a economia 
brasileira passou por um acentuado processo de 
desindustrialização, com expansão dos empregos no 
setor de serviços e aumento do peso da exportação 
de matérias-primas (commodities) no PIB. Destaca-se 
ainda o impacto do neoliberalismo nas dinâmicas 
econômicas, com aumento da informalidade e 
precarização do trabalho em todos os setores. 
 

16) Gab: B 
 

17) Gab: C 
 

18) Gab: B 
 

19) Gab: B 
 

20) Gab: 
a) Apelo direto e impositivo ao espectador em 
uma situação de crise. 
b) Revolução Constitucionalista de 1932 e 
mobilização da Ação Integralista Brasileira. 
c) Traço convergente: ambos os movimentos se 
opunham ao governo de Getúlio Vargas. Traço 
divergente: enquanto a Revolução de 1932 tinha 
caráter constitucional, o integralismo possuía uma 
proposta de governo totalitário. 
 

21) Gab: 30 
 

22) Gab: 13 
 

23) Gab: D 
 

24) Gab: E 
 

25) Gab: C 
 

26) Gab: B 
 

27) Gab: D 
 

28) Gab: A 
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29) Gab: D 
 

30) Gab: C 
 

31) Gab: E 
 

32) Gab: C 
 

33) Gab: 12 
 

34) Gab: 18 
 

35) Gab: A 
 

36) Gab: D 
 

37) Gab: B 
 

38) Gab: C 
 

39) Gab: D 
 

40) Gab: D 
 
 


