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Exercícios de Era Vargas
1. A Revolução de 1932 pode ser explicada pela:
a) Tentativa de recuperação do poder pela oligarquia paulista.
b) Frustração dos tenentes que foram afastados do poder.
c) Manipulação política das oligarquias nordestinas.
d) Luta exclusiva em torno de uma nova Constituição.
e) Insatisfação contra a ditadura de Getúlio Vargas.

2. Entre as alternativas a seguir apenas uma não se relaciona com a Era Vargas. Assinale-a:
a) Censura à imprensa e violenta repressão política durante o Estado Novo.
b) Construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e fundação da
Petrobrás.
c) Centralização de poderes e Revolução Constitucionalista de 1932.
d) Atendimento aos interesses das elites agrária e industrial e às reivindicações dos
trabalhadores, atenuando o conflito entre o capital e o trabalho.
e) Alinhamento aos EUA/OTAN no contexto da Guerra Fria e abertura às multinacionais.

3. O governo instalado com a Revolução de 1930 distinguiu-se do Estado Oligárquico por
promover:
a) O modelo liberal defendido pelo Partido Democrático, porta-voz da classe média paulista.
b) uma economia exclusivamente agroexportadora e a descentralização das decisões
econômico-financeiras.
c) As reformas preconizadas pelos Tenentes, sobretudo a partir de 1932.
d) A industrialização, tendo como suporte o aparelho do Estado, as forças armadas e a aliança
entre burguesia e setores do operariado.
e) O declínio do projeto de industrialização, devido aos conflitos entre capital e trabalho não
mediados pelo governo.

4. (Unesp) Decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora em 1935, seus membros, os não
moderados, organizaram a insurreição comunista que foi abafada pelo Governo Vargas. Assinale
a alternativa que apresenta a ação política subsequente e relacionada com a referida insurreição:
a) A proposta anti-imperialista e anti-latifundiária, contida no programa da ANL, foi
completamente abandonada.
b) Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo.
c) Dois meses após a Intentona, todos os presos políticos que aguardavam julgamento, foram
colocados em liberdade.
d) A campanha anticomunista das classes dominantes contribuiu para que Vargas
abandonasse seus planos continuístas.
e) Os revoltosos só se renderam depois de proclamada a suspensão definitiva do pagamento
da dívida externa.
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5. (Fuvest) 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.

6. (Fuvest) A política cultural do Estado Novo com relação aos intelectuais caracterizou-se
a) Pela repressão indiscriminada, por serem os intelectuais considerados adversários de
regimes ditatoriais.
b) Por um clima de ampla liberdade pois o governo cortejava os intelectuais para obter o apoio
ao seu projeto nacional.
c) Pela indiferença, pois os intelectuais não tinham expressão e o governo se baseava nas
forças militares.
d) Pelo desinteresse com relação aos intelectuais, pois o governo se apoiava nos
trabalhadores sindicalizados.
e) Por uma política seletiva através da qual só os adversários frontais do regime foram
reprimidos.

7. O Estado Novo, período que se seguiu ao golpe de Getúlio Vargas (10/11/1937 até 29/10/1945)
caracterizou-se:
a) Pela centralização político-administrativa, eliminação da autonomia dos estados e extinção
dos partidos políticos;
b) Pela proliferação de partidos políticos, revogação da censura, descentralização políticoadministrativa;
c) Pelo apoio ao comunismo internacional;
d) Pelo movimento tenentista, reconhecimento dos partidos de esquerda e estabelecimento
das eleições diretas;
e) Pela formação de uma Assembleia Constituinte que votaria a Constituição de 1937,
conhecida como a mais liberal da República.

8. (Cesgranrio) 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.
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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.

9. (Puc) No Brasil, a CLT - Consolidação das Leis do Trabalho - foi criada pelo Decreto 5452, de
1943, em meio ao governo de Getúlio Vargas, para reunir e sistematizar as leis trabalhistas
existentes no país. Tais leis representaram a:
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 brasileira.
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.

10. (Cesgranrio) Tendo em vista o processo de democratização iniciado em 1946 no Brasil, podese afirmar que foi o resultado:
a) das pressões populares, especialmente de setores médios, identificados com a ideia de um
Estado centralizador;
b) do ambiente internacional pós Segunda Guerra Mundial, favorecendo o aparecimento de
períodos de redemocratização oposto às formas autoritárias;
c) da liberdade partidária, da economia de mercado e da industrialização - alguns dos fatores
que favoreceram a redemocratização dirigida por Getúlio Vargas;
d) da liberdade de imprensa, da autonomia sindical e das novas alianças políticas (UDN/PTB e
PSD/PCB), criando um clima propício para o processo de democratização brasileiro;
e) da reestruturação do Estado através da revisão de sua política industrial, associada à
construção de uma capital federal (Brasília).
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