
         
 
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de setembro de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 9º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                   SIMULADO DE HISTÓRIA 

Pergunta 1 (5 pontos) 
  

(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:  

Opções de pergunta 1: 

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

implantada durante o seu primeiro governo 

 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. 

 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. 

 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. 

Pergunta 2 (5 pontos) 
  



(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? 

Opções de pergunta 2: 

 A criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que propagaria um pensamento marcadamente 

nacionalista 

 Os incentivos aos investimentos estrangeiros verificados, por exemplo, com a criação, em 1958, da 

indústria Volkswagen. 

 A criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que desenvolveu a indústria 

da região Nordeste 

 A criação de uma política inflacionária que gerasse divisas para o desenvolvimento industrial. 

Pergunta 3 (5 pontos) 
  

(UFRGS) A denominada “Campanha da Legalidade”, ocorrida no 
Rio Grande do Sul no final de agosto de 1961, foi uma 
consequência da: 

Opções de pergunta 3: 

 renúncia do presidente Jânio Quadros, que provocou a mobilização política para garantir a posse do vice-

presidente João Goulart. 

 vitória eleitoral do PTB, que supostamente ameaçava os setores conservadores da sociedade brasileira. 

 renúncia do presidente Juscelino Kubitschek, fato que provocou uma extensa mobilização militar visando 

garantir a posse de João Goulart. 

 política promovida por Leonel Brizola, que queria impedir a tomada do poder pelos grupos ligados à luta 

armada. 



Pergunta 4 (5 pontos) 
  

(Cesgranrio) Após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto 
de 1961, os ministros militares julgaram inconveniente à 
segurança nacional o regresso do presidente João Goulart (então 
no estrangeiro) ao Brasil, a fim de tomar posse. Temendo a 
deflagração de uma guerra civil ou golpe militar, o Congresso 
contornou a crise aprovando um Ato Adicional à Constituição de 
1946 para limitar os poderes do novo presidente. Por esse Ato 
Adicional: 

Opções de pergunta 4: 

 Foi instaurado o sistema parlamentarista de governo. 

 O vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional. 

 Admitia-se a pena de morte para os casos de subversão. 

 Instalava-se a Revolução de 1964 

Pergunta 5 (5 pontos) 
  

(FUVEST-SP/2002) “Na presidência da República, em regime que 
atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o 
Sr. João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais 
evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país 
mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil.” (Manifesto dos 
ministros militares à Nação, em 29 de agosto de 1961).  

Esse Manifesto revela que os militares 

Opções de pergunta 5: 

 estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial. 

 eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. 



 justificavam uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. 

 apoiavam a interferência externa nas questões de política interna do país. 

Pergunta 6 (5 pontos) 
  

(Mack-SP/2004) A “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, 
em março de 1964, na cidade de São Paulo, foi: 

  

Opções de pergunta 6: 

 uma demonstração de forças conservadoras de direita contra o que chamavam de esquerdismo e 

comunismo do governo João Goulart. 

 uma manifestação de apoio das famílias de trabalhadores brasileiros ao governo do presidente Goulart. 

 uma resposta das massas populares, apoiando as Reformas de Base, após o Comício na Central do Brasil 

(RJ/março de 1964). 

 uma demonstração de repúdio das classes trabalhadoras a uma possível intervenção militar, com apoio 

norte-americano, ao governo de Goulart. 

 


