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1) A maior medida política do segundo governo Vargas foi a criação da Petrobras. A 

respeito deste tema, descreva a campanha “O petróleo é nosso” e o impacto da criação 

dessa estatal na época. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) (PUC-RJ) “(…) Preciso de vós, trabalhadores do Brasil, meus amigos, meus 

companheiros de uma longa jornada (…). Preciso de vossa união; preciso que vos 

organizeis solidamente em sindicatos, preciso que formeis um bloco forte e coeso ao lado 

do governo (…). Preciso de vossa união para lutar contra os sabotadores, para que eu não 

fique prisioneiro dos interesses dos especuladores e dos gananciosos, em prejuízo dos 

interesses do povo.” 

Getúlio Vargas, no Estádio Vasco da Gama, em 1º de maio de 1951. 

Considere o segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) e, com base no trecho 

acima, EXAMINE as afirmativas: 

I – Vargas dirige-se aos “trabalhadores do Brasil”, urbanos e rurais, beneficiários da 

legislação trabalhista implantada durante o seu primeiro governo. 

II – O tom de apelo para que os trabalhadores se unissem “ao lado do governo” evidencia 

a busca pelo apoio popular frente à oposição de setores militares e do empresariado 

brasileiro ligado ao capital internacional. 

III – Sobre a união dos trabalhadores para “lutar contra os sabotadores”, Vargas está 

fazendo alusão aos comunistas, que pretendiam assumir o poder no Brasil naquela época. 

IV – Ainda que se apresente como garantidor dos “interesses do povo”, defendendo a 

ampliação da legislação trabalhista, Vargas enfrenta reivindicações dos trabalhadores, 

então atingidos pela alta do custo de vida. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 



e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

3) O governo JK (1956 – 1960) – com o slogan “50 anos em 5” – adotou estratégias e 

políticas que tinham como objetivo central expandir a economia brasileira. 

Considerando seu aprendizado sobre esse período de nossa história, indique e comente 

duas características do processo de desenvolvimento econômico naquele período. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) (Impacto) O plano de Governo de Juscelino Kubitschek estava definido no seu 

Programa de Metas, voltado para o desenvolvimento de seis setores “estratégicos” na 

esfera do desenvolvimento econômico nacional: energia, alimentação, transportes, 

indústrias de base, educação e construção da nova capital federal — Brasília.” No plano 

de suas realizações, qual o único elemento que expressa medidas para desenvolver as 

indústrias de base? 

a) A criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que propagaria um 

pensamento marcadamente nacionalista. 

b) Os incentivos aos investimentos estrangeiros verificados, por exemplo, com a 

criação, em 1958, da indústria Volkswagen. 

c) A criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que 

desenvolveu a indústria da região Nordeste. 

d) A criação de uma política inflacionária que gerasse divisas para o desenvolvimento 

industrial. 

e) A criação de uma política de desenvolvimento apenas para a região Sudeste. 

5) O governo João Goulart representou um período de intensa tensão política no Brasil, 

levando o país à beira de uma guerra civil. Associe corretamente, em uma única 

alternativa, as duas colunas abaixo, que tratam sobre este período. 

1 - Marcha da Família com Deus 

Pela Liberdade 

I - Medidas de alteração 

constitucional, agrária, fiscal e 

administrativa. 

2 - Comício da Central do Brasil 

II - Movimento a favor da posse de 

João Goulart como presidente após 

a renúncia de Jânio Quadros. 



3 - Reformas de Base 

III - Ação que buscava influenciar a 

opinião pública contra as medidas 

tomadas por João Goulart 

4 - Campanha da Legalidade 
IV - Ação que buscava criar apoio 

popular às Reformas de Base 

a. 1-IV; 2-III; 3-I; 4-II 

b. 1-II; 2-IV; 3-I; 4-III 

c. 1-III; 2-IV; 3-I; 4-II 

d. 1-II; 2-III; 3-I; 4-IV 

 

6) Explique as questões políticas que levaram ao golpe de 64.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7) (FGV-SP/1998) 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. 

 



8) (Enem/2018) São Paulo, 10 de janeiro de 1979. 

Exmo. Sr. Presidente Ernesto Geisel. 

Considerando as instruções dadas por V. S. de que sejam negados os passaportes aos 

senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luis Prestes, Paulo Schilling, 

Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire. 

Considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos 

cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes oito senhores. 

Considerando tudo isto, por imperativo de minha consciência, venho por meio desta 

devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de 

seu governo. 

Carta do cartunista Henrique de Souza Filho, conhecido como Henfil. In.: HENFIL. 

Cartas da mãe. Rio de Janeiro: Codecri, 1981 (adaptado). 

No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Henfil expressava uma crítica 

ao(à): 

a) censura moral das produções culturais. 

b) limite do processo de distensão política. 

c) interferência militar de países estrangeiros. 

d) representação social das agremiações partidárias. 

e) impedimento de eleição das assembleias estaduais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


