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CONTEÚDO:
-A ERA VARGAS (1930-1945);
- REGIME LIBERAL POPULISTA (1945-1964)
-DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964-1985)

• Recursos:

• Uso da fotografia como registro de versões da
história e vídeos;
• Questões de ENEM e vestibulares.
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1. “Façamos a revolução antes que o povo a faça.”
A frase, atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos
de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de
1930, promovida pelos interesses:

a) da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização
do café.

b) do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização.
c) dos partidos de direita fascistas, no intuito de estabelecer um

Estado forte.
d) das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela reforma

do Estado.
e) da burguesia industrial, na busca de uma política de livre

iniciativa.
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02. (PUC-RS) Em março de 1931, o Decreto nº
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 dos 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.
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03. Uma característica próxima e marcante do período conhecido
como Era Vargas é perceptível ao analisarmos o seguinte aspecto:

a) O neoliberalismo implementado por Vargas que, como consequência, gerou um
enorme desenvolvimento da indústria nacional.

b) A busca por novas formas de exploração de recursos minerais em colônias europeias,
uma vez que que a entrada do Brasil no conflito mundial da Segunda Guerra foi uma
estratégia varguista para o desenvolvimento da indústria nacional.

c) A centralização da política na figura do presidente, principalmente nos anos finais do
período, o que lembrava características de regimes totalitários europeus.

d) O ultranacionalismo foi uma característica marcante do Estado Novo, uma vez que os
Integralistas tornaram-se o grupo dominante tendo Vargas como a figura de um líder
protetor das massas.
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04. 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 pela 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 os operários.

e) retorno das oligarquias agrárias ao poder, restaurando-se a Federação nos mesmos
moldes da República Velha.
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05. Que função teve o DIP (Departamento de Imprensa e
Propaganda) no governo do Estado Novo?

a) criminalizar aqueles que apoiavam o nazismo, o fascismo e os
países totalitários da Europa.
b) construir grandes redes de jornais e revistas por todo o país
com irrestrita liberdade de expressão.
c) construir uma máquina de propaganda que tivesse impacto
apenas no exterior.
d) difundir uma imagem paternalista de Getúlio Vargas,
enaltecendo-o como grande líder das massas.
e) difundir uma imagem negativa de Getúlio Vargas, mostrando
todo o seu viés autoritário.
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06. "O populismo manifesta-se já no fim da ditadura e permanecerá uma constante
no processo político até 1964."

(Francisco Weffort, O POPULISMO NO BRASIL)

O fenômeno político conhecido sob o nome de "populismo" no Brasil e na América
Latina caracteriza-se:

a) como fenômeno político desvinculado do processo de urbanização e industrialização.
b) como um poder político das massas e suas reivindicações.
c) por movimento de massas sem lideranças carismáticas.
d) por grupos políticos identificados exclusivamente com as elites econômicas.
e) como um estilo de governo sempre sensível às pressões populares, principalmente as
rurais.
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07. (Fuvest-gv) O desenvolvimento do governo de Juscelino Kubitschek, que se
traduziu no Plano de Metas, foi realizado com:

a) imensas dificuldades porque não previa a utilização de investimentos estatais.
b) consideráveis investimentos da Comunidade Europeia e dos países asiáticos.
c) grandes investimentos do Estado e entrada maciça de capital estrangeiro.
d) investimentos particulares nos serviços públicos e privatização das empresas
estatais.
e) imposição de restrições nas atividades políticas e implantação da reserva de
mercado para as empresas nacionais.
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08. Quanto à situação social brasileira do período pré-64,
assinale a opção correta:

a) os movimentos sociais estavam monopolizados por lideranças dos serviços de
informação das Forças Armadas, com o objetivo de desestabilizar o governo de João
Goulart
b) a agitação social mobilizou amplos setores da população e atingiu até mesmo as
Forças Armadas, com a greve dos marinheiros
c) a legalização do Partido Comunista possibilitou um aumento da mobilização
social de apoio às reformas de base
d) as reformas pretendidas pelo Presidente João Goulart obtiveram amplo apoio
dos partidos conservadores e dos militares
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09. Em relação ao Golpe Militar de 1964 no Brasil, pode-se dizer:
I- Foi fruto de uma conspiração civil-militar alarmada com os rumos nacionalistas do
governo João Goulart.
II- Foi a forma encontrada pelos comandos militares para garantir a posse do novo
presidente.
III- Representou a repulsa de setores da sociedade brasileira à tentativa de João
Goulart de aumentar a presença do capital estrangeiro no país.
IV- Evitou a tentativa do Partido Comunista Brasileiro, de sindicatos de trabalhadores
e de setores do Partido Trabalhista Brasileiro de exigir do presidente, a
implementação imediata das “reformas de base”.

Estão corretas as frases:
a) III e IV. b) III e V. c) I, II e III. d) I, IV. e) II, III e IV.
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10. “A palavra revolução tem sido empregada de modo a provocar confusões...
No essencial, porém, há pouca confusão quanto ao seu significado central: sabe-se que
a palavra se aplica para designar mudanças drásticas e violentas na estrutura da
sociedade.”

(FLORESTAN Fernandes. O que é Revolução. SP: Brasiliense, 1981, p.7 e 8.)

Explique por que, segundo o conceito proposto por Florestan Fernandes, o movimento
político de 1964 não foi uma revolução.
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O movimento de 1964 não pode ser visto como uma revolução, na medida em que
ele não estabelece a inversão da hierarquia social e econômica que se desenvolvia
no país naquele período. De fato, observando as ações tomadas pelos militares ao
longo das duas décadas que estiveram no poder, notamos que as ações autoritárias
tinham amplo interesse em preservar as políticas e relações econômicas
exploratórias que dominavam a nação.

RESPOSTAS:
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