
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
1. A Revolução Constitucionalista de 1932 representou, no contexto da Era Vargas: 
 
a) o descontentamento dos tenentes com a repressão desencadeada sobre eles após o movimento de 1930.  
b) a revolta popular contra as determinações autoritárias impostas após a decretação do Estado Novo.  
c) a reação dos paulistas frente à perda da hegemonia na política nacional após a Revolução de 1930.  
d) a tentativa golpista da tomada do poder e instalação do socialismo, liderada por Luiz Carlos Prestes.  
 
 
2. A política industrial da Era Vargas caracterizou-se por promover:  
 
a) a internacionalização da economia, com ênfase na produção de bens de consumo.  
b) as bases para a expansão industrial, por meio de uma política econômica intervencionista, pragmática e 

nacionalista.  
c) a introdução de capitais estrangeiros e a prática econômica liberal.  
d) a redução do papel do Estado no desenvolvimento econômico.  
 
 
3. Com respeito à Ação Integralista no Brasil, na década de 1930, é correto afirmar que: 
 
a) foi uma cópia fiel do nazismo alemão, 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 moral cristã e a supremacia do Estado.  
d) foi um movimento financiado pelo governo getulista, o que explica sua sobrevivência. 
 
 
4. 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 opção pelo modelo de desenvolvimento econômico liberal, com a privatização dos meios de produção e a 

abertura do mercado ao capital internacional.  
b) 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".  
c) o alinhamento contínuo e incondicional da política externa do país às diretrizes norte-americanas.  
d) 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. 
 
 
5. 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) aproveitou-se do programa Hora do Brasil, que, além de transmitir notícias políticas e informações, servia como 

porta de entrada para as ideias liberais de Vargas.  
d) era responsável por controlar os meios de comunicação e promover a propaganda do Estado Novo. 
 
 
6. Leia o texto abaixo.  
 

"O par de interlocutores legítimos estava formado: de um lado o povo, a quem se apelava como fonte e base do 
governo e que era identificado na população de trabalhadores corporativamente hierarquizada; de outro, o Estado, 
corporificado funcional e pessoalmente na figura do presidente Getúlio Vargas." (GOMES, Ângela de C. "A política 
brasileira em busca da modernidade: na fronteira entre o público e o privado". ln SCHWARCZ, Lilia M. (org.) "História 
da Vida Privada no Brasil". Vol. 4: Contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, 
p.525.).  
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A partir da citação acima, assinale a alternativa que indica corretamente as relações mantidas, no contexto do 
trabalhismo, entre a população trabalhadora no Brasil e o presidente Vargas.  
 
a) As campanhas destinadas aos trabalhadores enfatizavam a necessidade de organização em torno dos sindicatos e 

partidos políticos, principais interlocutores do Presidente.  
b) As liberdades políticas permitiam o estabelecimento, durante o Estado Novo, de uma permanente negociação entre 

os trabalhadores e o governo através do Parlamento.  
c) O sindicalismo corporativo era combatido pelo governo, pois permitia a livre expressão das lutas de classes e dos 

conflitos no interior da sociedade brasileira.  
d) A ideologia do Estado Novo pretendia estabelecer uma ligação direta entre o governante e o povo, através de 

cartas, programas de rádio e outros mecanismos de comunicação.  
 
 
7. O período da história brasileira conhecido como "Estado Novo" (1937-1945), pode ser caracterizado:  
 
a) por um período de plena democracia no Brasil com base na Constituição de 1937.  
b) por uma ditadura instaurada por Getúlio Vargas.  
c) pelo governo de Juscelino Kubitschek, pautado no slogan "50 anos de realizações em cinco anos de governo".  
d) pela ditadura militar, justificada por uma intensa disputa pelo poder entre capitalistas e socialistas.  
 
 
8.  
"Getúlio Vargas foi o político que por mais tempo conduziu os destinos do Brasil Republicano. Getúlio é considerado o 
grande mito político da nossa história recente. Seu suicídio, ocorrido há cinquenta anos, foi um acontecimento trágico 
e único na História do Brasil, razão pela qual vem sendo recordado e reforçado por múltiplos mecanismos da 
memória." In:- "Revista Nossa História". Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, v.1,n. 10, ago. 2004.  
 
A política desenvolvida por Getúlio Vargas no Brasil é caracterizada pela (o): 
 
a) alinhamento político incondicional à Alemanha nazista.  
b) adoção da reforma agrária em todo o território nacional.  
c) extensão dos direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais sem carteira assinada.  
d) presença do Estado como agente do desenvolvimento econômico. 
 
 
9.  
Em 21 de dezembro de 1941, Getúlio Vargas recebeu Osvaldo Aranha, seu ministro das Relações Exteriores, para uma 
reunião. Leia alguns trechos do diário do presidente: "À noite, recebi o Osvaldo. Disse-me que o governo americano 
não nos daria auxílio, porque não confiava em elementos do meu governo, que eu deveria substituir. Respondi que 
não tinha motivos para desconfiar dos meus auxiliares, que as facilidades que estávamos dando aos americanos não 
autorizavam essas desconfianças, e que eu não substituiria esses auxiliares por imposições estranhas." VARGAS, 
Getúlio, Diário. São Paulo/Rio de Janeiro, Siciliano/ Fundação Getúlio Vargas, 1995, vol. II, p. 443.  
 
A respeito desse período, podemos afirmar:  
 
a) As desconfianças norte-americanas eram completamente infundadas porque não havia nenhum simpatizante do 

nazifascismo entre os integrantes do governo brasileiro.  
b) Com sua política pragmática, Vargas negociou vantagens econômicas com o governo americano e que com o 

tempo se tornou o maior parceiro econômico brasileiro.  
c) No alto escalão do governo Vargas havia uma série de simpatizantes do regime comunista da União Soviética e de 

seu líder Joseph Stalin.  
d) As pressões do governo norte-americano levaram Vargas dos Estados Unidos e ampliar sua aproximação com a 

Alemanha Nazista, a qual o Brasil se alia no final da guerra. 
 
 
10. Dentre as causas que levaram ao fim do Estado Novo, instituído por Getúlio Vargas, destacam-se:  
 
a) o atentado da Rua Toneleiros contra o líder de oposição, Carlos Lacerda, que levou Vargas ao suicídio.  
b) a insatisfação popular contra Getúlio Vargas, expressa no movimento queremista, e a privatização da Petrobrás.  
c) a formação da Aliança Liberal e o Golpe Militar promovido pelos cafeicultores paulistas.  
d) a contradição de o Brasil apoiar as democracias mas ser uma ditadura.  
 
 
11. Leia estas duas letras de samba, comparando-as:  
 

"Eu passo gingando Provoco e desafio Eu tenho orgulho De ser tão vadio. Sei que eles falam Deste meu proceder Eu 
vejo quem trabalha Andar no miserê." "Lenço no pescoço" (1933), de Wilson Batista.  
 
"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. Antigamente eu não tinha juízo Mas resolvi garantir meu futuro Vejam vocês: Sou feliz, 
vivo muito bem A boemia não dá camisa a ninguém É, digo bem." "O bonde São Januário" (1940), de Wilson Batista e 
Ataulfo Alves.  
 



 
A partir dessa leitura comparativa e considerando-se o período em que foram escritas, bem como outros 
conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar que, nas duas letras, se torna evidente: 
 
a) o aumento do poder de compra dos salários no período, com a garantia da estabilidade da moeda pelo Governo.  
b) a liberdade criativa do artista popular, o que possibilitava um debate aberto de temas polêmicos da realidade 

nacional.  
c) a adequação da produção musical urbana ao contexto político, caracterizado pelo crescente intervencionismo 

estatal.  
d) o crescimento da capacidade de poupança, como consequência do poder de pressão de sindicatos autônomos. 
 
 
12. 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 intervencionismo. 
c) nesse período vigorou um sindicalismo autêntico, livre da figura do “pelego” ou líder sindical manipulado pelo 
Estado. 
d) Vargas procurou manter uma postura liberal, não interferindo nas relações capital e trabalho. 
 
 
13. São características da legislação trabalhista estabelecida no período Vargas: 
 
a) O encolhimento dos direitos trabalhistas existentes no Brasil no período anterior ao seu governo. 
b) O controle dos sindicatos e por parte do Ministério do Trabalho. 
c) A extinção da carteira de trabalho como forma de garantir os direitos trabalhistas. 
d) O controle dos sindicatos de trabalhadores e o fim dos direitos sociais, como as férias anuais remuneradas. 
 
 
14.  
Foi o chefe mais amado da nação 
Desde o sucesso da revolução 
Liderando os liberais 
Foi o pai dos mais humildes brasileiros 
Lutando contra grupos financeiros 
E altos interesses internacionais 
Deu início a um tempo de transformações 
Guiado pelo anseio de justiça 
E de liberdade social 
E depois de compelido a se afastar 
Voltou pelos braços do povo 
Em campanha triunfal 
Abram alas que Gegê vai passar 
Olha a evolução da história 
Abram alas pra Gegê desfilar 
Na memória popular 
(…) 
 
O trecho acima, retirado da música Dr. Getúlio, de Chico Buarque, mostra uma imagem positiva criada em torno de 
Getúlio Vargas. Assinale a alternativa que apresenta uma explicação possível para tal mitificação. 
 
a) A intensa repressão à Revolução Constitucionalista de 1932 proporcionou um amplo apoio da população paulista ao 
presidente Getúlio Vargas. 
b) A venda de empresas estatais, como a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional, para grupos estrangeiros 
aumentou o poderio econômico da maior parte da população brasileira, elevando o índice de popularidade de Getúlio 
Vargas. 
c) As diversas leis trabalhistas, como o salário mínimo e a regulamentação da jornada de trabalho, implantadas 
durante o governo de Getúlio Vargas, angariaram um vasto apoio popular ao presidente. 
d) A censura e a repressão, instalados durante o período do Estado Novo, principalmente através do Departamento de 
Imprensa e Propaganda e do Departamento de Ordem Política e Social, levaram o presidente a gozar de um imenso 
prestígio junto às classes populares. 
 
 
15.  
Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e 
envolvimento das “multidões” através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras 
importa pouco, pois, como declarou Goebbels, “não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado 
efeito”. 
CAPELATO, M. H. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. In: PANDOLFI, D. (Org.). Repensando o 

Estado Novo. Rio de Janeiro: FGV, 1999. 
 



 
O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental à propaganda política, 
na medida em que visava: 
 
a) conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. 
b) ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. 
c) aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. 
d) estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. 
 
 
16.  
“No final de 1960, os Estados Unidos já tinham cerca de vinte embaixadas na África. Eram em torno de quarenta os 
pontos diplomáticos e consulares em diferentes partes do continente. A União Soviética, por sua vez, manteve acesa 
sua política africana, que variou em seus objetivos ao longo do tempo”. Fonte: adaptado de Sombra Saraiva, José 
Flávio (org). Relações Internacionais, dois séculos de História: entre a ordem bipolar e o policentrismo (de 1947 a 
nosso dias). Brasília: IBRI, 2001, p. 53.  
 
a) A qual período histórico o texto se refere? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Cite duas razões para a crescente presença dos EUA e da URSS no continente africano na década de 1960. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
17. Ao descrever o processo de desenvolvimento capitalista durante o século XIX, o historiador Eric Hobsbawm 
argumenta que o mundo se dividiu em “dois setores”: o primeiro identificado por países de economias avançadas e o 
segundo, em regiões onde o processo de desenvolvimento econômico e político foram menos intensos. Desse modo, 
segundo Hobsbawm, “existia claramente um modelo geral referencial das instituições e estruturas adequadas a um 
país ‘avançado’, com algumas variações locais”.  
 
a) Indique três características de um país “avançado” no século XIX.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Que continente se destacou como centro do processo de desenvolvimento capitalista durante o século XIX? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
18. Um aspecto fundamental da Guerra Fria (com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945) foi a reorganização 
das alianças internacionais e o recrudescimento das relações entre nações que pouco tempo antes estavam aliadas. 
De um lado estava a União Soviética, parte significativa da Europa Oriental e a China (após 1949), e do outro lado, a 
Europa Ocidental com o apoio explícito dos Estados Unidos, Canadá e os governos dos países da America Latina. 
Assim, a Guerra Fria representou uma busca permanente pelo equilíbrio de poder entre as duas potências globais. 
Mesmo que a disputa nunca tenha resultado em um conflito bélico direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, 
em outros continentes como a África, a Ásia, a América Latina e no Caribe, a Guerra Fria foi marcada por conflitos 
armados prolongados, passando a se incorporar à geopolítica das lutas anticoloniais e de libertação nacional.  
 
a) Identifique dois países asiáticos com os quais os Estados Unidos estiveram envolvidos diretamente em conflitos 
militares depois de 1945.  
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



 
b) Explique as razões apresentadas pelos Estados Unidos para a invasão da Baía dos Porcos (Cuba), em abril de 1961. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
19. Leia um trecho da entrevista de um guarda de fronteira da antiga RDA concedida a dois repórteres alemães e 
responda ao que se pede.  
 

"Harold Jager comandava em nove de novembro o posto de fronteira na Rua Bornholmer (Berlim). No momento mais 
crítico de sua vida de 28 anos como Guarda de Fronteira, ele fez exatamente aquilo que contrariava em tudo o 
regulamento: ele interrompeu o controle e abriu a fronteira. Repórteres: 'E o que aconteceu? ' H. Jager: 'As barreiras 
abertas não eram suficientes. Muitas pessoas começaram a pular o muro. Nós não entendíamos mais o mundo'. " 
("Politische Zeitschrift", n0. 97, Março de 1999, p. 44.)  
 
a) A queda do Muro de Berlim em 1989 simbolizou o fim da chamada Guerra Fria, um conflito entre sistemas rivais e 
antagônicos que marcou o mundo por quarenta anos. Quais eram estes sistemas?  
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) O Muro de Berlim foi construído em 1961, fechando a única fronteira aberta entre a Alemanha Oriental e a 
Alemanha Ocidental. Mencione uma razão que explique o fechamento, com o Muro de Berlim, dessa fronteira. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
20. "Uma sombra desceu sobre o cenário até há pouco iluminado pelas vitórias aliadas. Ninguém sabe o que a Rússia 
Soviética e sua organização internacional comunista pretende fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é 
que os há, para as suas tendências expansionistas. De Stettin no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro 
desceu sobre o continente. Quaisquer conclusões que possam ser tiradas destes fatos, esta não é certamente a 
Europa libertada que lutamos para construir. Também não é uma que contenha os ingredientes de uma paz 
permanente." Winston Churchill, ex-chanceler britânico, em seu discurso em Missouri, EUA, em 5 de março de 1946, 
teceu considerações sobre o contexto internacional da época caracterizando o início das novas tensões e de uma nova 
época, posteriormente denominada de Guerra Fria.  
 
a) Cite três acontecimentos que expressam o contexto de Guerra Fria, entre 1947 e 1962.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Apresente duas características da Guerra Fria. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 


