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                                                        Atividades 

1) (PUC – Rio, 2006) Durante a Primeira República (1889 – 1930), houve, na 

sociedade brasileira, revoltas que, a despeito das diferenças, expressaram a 

insatisfação e a crítica de grupos populares quanto aos mecanismos de exclusão 

social e política e às estratégias de expansão dos interesses oligárquicos, então 

vigentes. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE revoltas dessa 

natureza: 

A) Guerra de Canudos e Revolta da Vacina. 

B) Revolta Federalista e Guerra do contestado. 

C) Revolta da Vacina e Revolta da Armada. 

D) Revolta da Chibata e Revolta Federalista 

E) Guerra do Contestado e Revolta da Armada. 

2) Sobre o Tenentismo no Brasil durante a Primeira República (1889-1930) é correto 

dizer: 

A) Foi um grupo formado por jovens militares com o objetivo de instalar um regime 

comunista no Brasil. 

B) Representou um grupo de oligarquias cafeeiras que primavam pela continuidade do 

trabalho escravo no Brasil. 

C) Foi um movimento constituído por jovens tenentes do exército que realizaram várias 

manifestações contrárias ao governo das oligarquias durante a Primeira República no 

Brasil. 

D) Constitui-se por jovens militares durante os anos de 1920 e 1930, com a prioridade de 

continuar com a política de café-com-leite no cenário político nacional. 

3) Entre as revoltas promovidas pelo movimento tenentista destacam-se: 

A) Revolta dos 18 do forte de Copacabana e Revolta Paulista (1924) 

B) Revolta da Chibata e Revolta da Vacina. 



C) Revolta Paulista (1924) e Guerra de Canudos. 

D) Revolta de Canudos e Revolta dos Emboabas. 

E) Revolta dos 18 do forte de Copacabana e Revolta do Contestado 

4) (PUC-RS) “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. 

5) (PUC-Campinas) Observe a caricatura. 

 

A caricatura revela um momento da chamada "era de Vargas", quando Getúlio 

preparava-se para 

a) assumir a presidência da República, após a sua eleição indireta pela Assembleia 

Constituinte. 

b) liderar um golpe militar, instaurando um período histórico conhecido por Estado Novo. 

c) disputar as eleições diretas para a presidência da República, no contexto da 

redemocratização do país. 

d) executar os princípios do Plano Cohen, visando impedir o avanço dos comunistas e 

dos integralistas ao poder. 



e) comandar uma revolução constitucionalista, contra a oligarquia do setor 

agroexportador. 

6) (Enem/2017) Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias 

sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo 

Estado. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas 

organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a 

possibilidade de postular direitos perante às Juntas de Conciliação e Julgamento, 

dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. 

FAUSTO, B. História concisa do Brasil. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial do Estado, 2002 (adaptado). 

No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical 

foi caracterizada 

a) pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas.  

b) por um diálogo democraticamente constituído.   

c) pelas benesses sociais do getulismo.  

d) pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado  

e) por uma legislação construída consensualmente. 

 

7) (Enem/2017) Estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores 

Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve 

ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também o candidato popular. 

Porque há dois “queremos”: o “queremos” dos que querem ver se continuam nas 

posições e o “queremos” popular… Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? 

É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, 

entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo, porque ele é “à moda da casa”. 

A Democracia. 16 set. 1945. apud GOMES. A.C.; D’ARAÚJO, M. C. Getulismo e trabalhismo. São Paulo: Ática. 1989. 

O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por 

a) demandar a confirmação dos direitos trabalhistas.  

b) apoiar a permanência da ditadura estadonovista.  

c) resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social.   

d) reivindicar a transição constitucional sob influência do governante.  

e) reclamar a participação das agremiações partidárias. 

 

8) (FGV/2003) 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 manteve em seu governo simpatizantes dos regimes nazifascistas. 

c) Apesar das semelhanças entre o Estado Novo e os regimes fascistas, Vargas não 

permitiu nenhum tipo de relacionamento diplomático entre o Brasil e os países do Eixo. 

d) No alto escalão do governo Vargas havia uma série de simpatizantes do regime 

comunista da União Soviética e de seu líder Joseph Stalin.  

e) As pressões do governo norte-americano levaram Vargas a demitir seu ministro da 

Guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, admirador dos regimes nazifascistas. 

Ver Resposta 

9) (Enem/2017) 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.  

e) alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


