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1.    

 
 
Os gráficos acima mostram os resultados das 
eleições presidenciais brasileiras de 1945, 1950 e 
1955. Eles permitem constatar  
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a) o declínio da influência política dos estados de São 
Paulo e Minas Gerais, que não conseguiram eleger 
seus candidatos à presidência.    
b) a ausência de oposição clara ao projeto 
trabalhista, o que facilitou a vitória eleitoral de Getúlio 
Vargas e dos candidatos apoiados por ele.    
c) a lógica bipartidária, que impedia o surgimento de 
uma terceira força política, capaz de enfrentar os 
candidatos da aliança PTB e PSD.    
d) a força do varguismo, expressa nos seguidos 
sucessos eleitorais dos trabalhistas e que prosseguiu 
mesmo após a morte do seu líder.    
  
2.   Leia o fragmento a seguir, extraído de um artigo 
do jornalista Carlos Lacerda, publicado no jornal A 
Tribuna da Imprensa, em de junho de 1950.  
 
O Sr. Getúlio Vargas senador, não deve ser 
candidato à presidência. Candidato, não deve ser 
eleito. Eleito, não deve tomar posse. Empossado, 
devemos recorrer à revolução para impedi-lo de 
governar. 
 
A partir do fragmento, assinale a alternativa que 
apresenta a interpretação correta do discurso de 
Carlos Lacerda.  
a) Marca o rompimento público com o trabalhismo, 
devido aos planos ditatoriais de Vargas.    
b) Reflete a posição dos setores liberais contrários à 
aproximação do Brasil com os países do Leste 
europeu.    
c) Denuncia Vargas, que pretendia modificar a 
constituição para se candidatar à Presidência da 
República.    
d) Representa o posicionamento político de setores 
contrários ao trabalhismo.    
e) Mostra a defesa intransigente do processo eleitoral 
contra as ameaças ao sistema democrático.    
  
3.   Analise as afirmativas abaixo acerca do processo 
de democratização da cena política brasileira, no final 
do Estado Novo (1945). 
 
I. Frente à possibilidade de vitória Aliada na Segunda 

Guerra Mundial, o governo brasileiro se preparou 
para a futura democracia com uma bem sucedida 
campanha de incentivo à sindicalização e 
divulgação da legislação social que visava à 
aproximação entre o presidente Getúlio Vargas e 
os trabalhadores brasileiros. 

II. Entre fins de 1944 e o início de 1945, iniciaram-se 
as articulações para o estabelecimento de um 
calendário eleitoral e a criação de novos partidos 
políticos como a União Democrática Nacional 

(UDN), o Partido Social Democrático (PSD) e o 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), mantendo-se 
a ilegalidade do Partido Comunista (PCB) pelo fato 
de ter um programa contrário aos princípios 
democráticos. 

III. Somente após o final da Segunda Guerra Mundial 
foi possível romper a forte censura imposta pelo 
governo, por meio de uma bem organizada 
estrutura repressiva e do controle do 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 
sobre o conteúdo exibido pelos órgãos de 
imprensa, o que impedia qualquer manifestação 
em favor da democracia por parte da oposição. 

IV. Ao romper com as potências do Eixo no início de 
1942 e, posteriormente, entrar efetivamente na 
guerra, o governo brasileiro apostava em uma 
nova inserção no cenário internacional e na 
obtenção de vantagens políticas nos acordos pós-
guerra. Contudo, já se evidenciava a necessidade 
de contornar a contradição de se colocar como 
aliado do bloco democrático ocidental no conflito 
e manter um regime autoritário em seu território.  

 
Assinale:  
a) se somente as afirmativas I e III estiverem 
corretas.    
b) se somente as afirmativas I e IV estiverem 
corretas.    
c) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem 
corretas.    
d) se somente as afirmativas I, II e III estiverem 
corretas.    
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.    
  
4.   Analise o quadro seguinte. 
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DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO PIB 

BRASILEIRO, 1910-1950(%) 

Ano Agricultura Indústria Serviços* 

1910 35,8 14,0 50,2 

1920 32,0 17,1 50,9 

1930 30,6 16,5 52,9 

1940 25,0 20,8 54,2 

1950 24,3 24,1 51,6 

*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.    
  
5.   Neste ano de 2014 o Brasil sediará a Copa do 
Mundo de Futebol. Contudo, não será a primeira vez 
que isto acontece, pois no ano de 1950 o país já tinha 
sediado esse evento, quando o Brasil chegou na final 
mas perdeu para o Uruguai. Sobre o Brasil da década 
de 1950, podemos afirmar CORRETAMENTE que: 
 

  
 
a) Um dos motivos que levou Getúlio Vargas a 
instituir o Estado Novo, foram as manifestações 
contrárias para que o Brasil sediasse a Copa de 
futebol em 1950, pois haviam muitos cartazes 
comunistas e contrários ao Governo.    
b) Ocorreram muitas manifestações contrárias à 
sediação da Copa no Brasil, pois o governo já 
gastava muito com a construção de Brasília como 
nova capital federal e não conseguiria finalizar as 
obras tendo esse gasto a mais.    
c) Com a Copa do Mundo ocorrendo no Brasil, a 
popularidade do presidente Getúlio Vargas, que 
governava naquele período, cresceu. Aproveitando-
se desse momento, instaurou-se o regime ditatorial 
conhecido como Estado Novo.    
d) Dentre as grandes mudanças que a Copa do 
Mundo no Brasil possa ter influenciado na década de 
1950, podemos destacar: a fundação da primeira 
rede de televisão do Brasil, a TV Tupi; a entrada de 
multinacionais; e a industrialização, na segunda 
metade dessa década.    
e) A Ditadura Militar utilizou-se da Copa do Mundo no 
Brasil como propaganda de seu governo. Uma das 
principais propagandas comparava o Brasil com 
países ditos de Primeiro Mundo, pois somente estes 
sediavam copas de futebol.    
  
6.    
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O cartaz acima faz referência ao processo de criação 
da empresa na década de 1950. Sobre esse 
contexto, considere as afirmações abaixo.  
 
I. A campanha levantou a bandeira “O petróleo é 

nosso!”, eletrizando o país e abrindo espaço para a 
participação popular.  

II. As manifestações de apoio à criação da Petrobrás 
demonstraram um caráter nacionalista mobilizador 
mesmo diante das pressões norte-americanas 
pela participação de empresas estrangeiras na 
exploração do petróleo.  

III. A lei de nº 2004 foi assinada em 3 de outubro de 
1953 e fixava o monopólio da União no tocante à 
pesquisa, à lavra, à refinação (respeitadas as 
concessões já feitas) e ao transporte, realizado ou 
por via marítima, ou por meio de condutos do 
petróleo no Brasil.  

 
Está correto o que se afirma em:   
a) I apenas.     
b) I e II apenas.     
c) III apenas.     
d) I e III apenas.     
e) I, II e III.     
  
7.   Analise a imagem “Cortejo Fúnebre de Getúlio 
Vargas”, na Praia de Copacabana. 
 

 
 
A repercussão da morte de Vargas, em 24 de agosto 
de 1954, explica-se politicamente pela  
a) manipulação do povo para abafar escândalos 
políticos.    
b) pressão dos desempregados para garantir direitos 
sociais.    
c) atuação dos conservadores para barrar o avanço 
comunista.    
d) manifestação das massas populares para 
expressar sua comoção.    
e) articulação dos sindicatos para reconduzir os 
militares ao poder.    
  
8. “Visto que, de fato, a Constituição de 1946 
estabeleceu normas e medidas para a instalação de 
uma estrutura democrática no país, dando ensejo a 
uma abertura do processo político nos dezoito anos 
subsequentes, ao observador mais descuidado a 
redemocratização pode parecer mais radical do que 
na realidade o foi.” 

 
SOUZA, Maria do Carmo Campello de. Estado e Partidos Políticos 
no Brasil (1930-1964). São Paulo: Alfa-Omega, 1976, p. 105. 

 
Com base nas afirmações contidas no texto, é 
possível afirmar que  

http://www.ahistoriaaonline.com.br/


 

 

Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 3232-8686 

 

23/06/2020: LISTA GOVERNO DUTRA e II GOVERNO VARGAS - 3º ano EM 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

PROFESSORES: MATHEUS 
 

 

 
História Online - www.ahistoriaaonline.com.br   5 

a) a redemocratização iniciada em 1945 perdeu sua 
radicalidade por ter sido apenas um ritual político, 
vazio de efetivos partidos.    
b) a redemocratização de 1945 só pôde existir em 
função da criação de três novos grandes partidos 
políticos, totalmente independentes de vínculos com 
o Estado Novo: o PSD, a UDN e o PTB.    
c) o retorno do pluripartidarismo e de eleições diretas 
foram superpostos à estrutura herdada do Estado 
Novo, marcada pelo sindicalismo corporativista e 
pelo sistema de interventorias.    
d) a redemocratização não foi radical devido à 
preponderância que teve, junto a ela, a União 
Democrática Nacional (UDN), partido formado com o 
beneplácito de Vargas.    
e) a hipertrofia do Poder Legislativo foi uma das 
consequências da redemocratização.    
  
9.   "Em 1950, candidato pelo PTB, Vargas retornou 

à Presidência. Resolvido a diferenciar-se do ditador 

estadonovista, o novo presidente retomaria o 

trabalhismo. (...) Na sua plataforma estavam os 

ideais do desenvolvimento, nacionalismo e 

distributivismo, elementos que cativaram diversos 

segmentos da sociedade". 

(Silva, Fernando Teixeira da & Negro, Antônio Luigi. 

"Trabalhadores, sindicatos e política" (1945-1964).) 

 

Indique uma medida adotada pelo segundo governo 

Vargas (1950-1954) e explicite sua relação com um 

dos ideais referidos no texto.  

  
10.   "Foi no governo Dutra que se iniciou uma das 

mais vigorosas e apaixonadas lutas entre os 

partidários da defesa das riquezas nacionais e 

adeptos de concessões ao capital estrangeiro: a 

campanha 'o petróleo é nosso' (...)." 

(AQUINO, Rubim S. L. de e outros. "Sociedade Brasileira: uma 

história através dos movimentos sociais - da crise do escravismo 

ao apogeu do neoliberalismo". 2a ed. RJ: Record, 2000, p. 468.) 

 

O governo Eurico Dutra (1946/51) caracteriza-se por 

seu conservadorismo político e pelo liberalismo 

econômico, enfrentando fortes pressões 

nacionalistas. 

a) Explicite o resultado mais expressivo da 

campanha, acima citada, no início dos anos 50. 

 

b) Cite duas ações do governo Dutra que 

caracterizam o seu conservadorismo político.  
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GABARITO  
 

Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
As vitórias das coligações compostas pelo PTB em 
1945, 1950 e 1955 mostram a força desse partido 
através da figura de seu principal líder, Getúlio 
Vargas, que, mesmo depois de sua morte (1954) foi 
capaz de ajudar na eleição de JK.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
Carlos Lacerda foi o maior opositor que Getúlio 
Vargas enfrentou em sua carreira política. Parte da 
oposição que Lacerda fazia à Vargas centrava-se na 
crítica à política trabalhista varguista, conhecida 
como trabalhismo.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
A afirmativa [II] está incorreta porque o PCB 
participou da articulação pela volta do regime 
democrático, tendo, inclusive, participado das 
eleições ocorridas em 1945; 
A afirmativa [III] está incorreta porque a atuação do 
DIP não acabou após a Segunda Guerra. Sua 
atuação só acabou quando o Estado Novo chegou ao 
fim.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
Em especial na Era Vargas e na chamada República 
Liberal, os governantes brasileiros passaram a apoiar 
o incremento da industrialização brasileira, com 
vistas a equilibrar a economia brasileira entre 
agricultura e indústria.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Sediar o Campeonato Mundial de Futebol em 1950 
exigiu do Brasil algumas inovações tecnológicas – 
como a construção do estádio Mário Filho, o 
Maracanã, e a fundação da primeira rede de 
televisão do país, a TV TUPI –, mas também 

favoreceu a entrada de incentivos internacionais no 
país – como a entrada de multinacionais e o 
incremento da industrialização.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E] 
 
A campanha “O petróleo é nosso!” encaixa-se na 
defesa do Nacionalismo Econômico feita por Getúlio 
Vargas em seu segundo governo. Segundo Vargas, 
as riquezas nacionais deveriam ser exploradas e 
trabalhadas pelo Brasil, e não por empresas 
estrangeiras. Nesse contexto, a exploração do 
petróleo entrou em pauta e o projeto de criação da 
Petrobrás foi desenvolvido. 
Todas as afirmativas da questão são verdadeiras: a 
campanha foi extremamente popular, baseou-se na 
defesa do nacionalismo e a Petrobrás foi criada 
baseada no monopólio estatal de exploração do 
petróleo.   
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. Vargas 
governou o Brasil entre 1930-1945 em um contexto 
populista e construiu a imagem de pai dos pobres, 
criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. 
Foi deposto em 1945 e, posteriormente, foi eleito em 
1950. Adotou uma política nacionalista ao criar a 
Eletrobrás, a Petrobrás, entre outras estatais. O 
Brasil vivia uma grave crise política e econômica e, 
desgastado Vargas suicidou em 24 de agosto de 
1954. O povo ficou profundamente comovido em seu 
cortejo fúnebre. As demais alternativas estão 
incorretas.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
Com a redemocratização se formaram novos 
partidos, que tiveram atuação destacada no período 
subsequente, como por exemplo, o PTB e PSD 
(ligados ao varguismo) e a UDN e PSP, 
(antivarguistas). Ao final da ditadura, restabeleceu-se 
uma Constituição e organização democrática do 
Estado, enfraquecendo o sindicalismo corporativista 
e que eliminou o sistema de interventorias.   
 
Resposta da questão 9: 

 O candidato poderá indicar uma das seguintes 

medidas, relacionando-a a um dos ideais referidos 

no texto da questão (desenvolvimento, nacionalismo 

e distributivismo): 
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- criação de empresas estatais como: Companhia 

Vale do Rio Doce; Petrobrás; Eletrobrás; Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE); 

- concessão de crédito fácil ao setor privado por parte 

dos bancos oficiais, especialmente o Banco do Brasil;  

- estabelecimento de programas de habitação 

popular, controle de preços, distribuição de cestas 

básicas, dentre outros; 

- adoção de uma política de negociação com o 

movimento sindical, a partir da posse de João Goulart 

no Ministério do Trabalho em meados de 1953; 

- aumento de cem por cento do salário mínimo, 
anunciado em 10. de maio de 1954.   
 
Resposta da questão 10: 

 a) A criação da Petrobrás, com o monopólio estatal 

do petróleo. 

 

b) O aluno poderá citar a repressão ao movimento 
sindical, com a intervenção em muitos sindicatos, o 
rompimento de relações diplomáticas com a URSS e 
a cassação do registro legal do Partido Comunista do 
Brasil.   
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