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ERA VARGAS (PARTE 1)  2ª SÉRIE – HISTÓRIA – MACEDO 

 

Lista 21 – Atividades 

Caros alun@s,  

 É uma imensa alegria retornar depois de um merecido recesso. Após muitos filmes, séries e jogos 
(zerei COD WWII e The Witcher no PS4) e, lamentavelmente, alguns quilos a mais, espero que vocês 
tenham conseguido descansar e, principalmente, arejar a cabeça. Com base na minha própria vivência 
durante a pandemia, digo sem rodeios: cuidem da saúde emocional de vocês. Preocupem-se em 
conversar com os amigos, familiares e pessoas próximas. É absolutamente fundamental estarmos unidos 
nesse momento. E eu não me refiro a simplesmente perguntar se o outro está bem ou se está tudo certo, 
refiro-me a ter uma interação humana de fato. Utilizem os grupos de Whatsapp, Telegram, chat de PSApp 
(=D) e vídeo-chamadas não só para enviar memes e zoeiras, mas para trocar experiências, dialogar sobre 
alegrias, experiências e aprendizados, mas também sobre preocupações e angústias. Nesse mundo de tão 
pouca consistência e tantas palavras bonitas, eu lhes peço: cultivem uma boa saúde, aproximem-se 
verdadeiramente dos amigos e, mais ainda, dos familiares.  
 Isto posto, a partir de agora continuaremos a fazer avaliações produtivas periódicas sobre o que 
estamos a ver nas aulas. Serão atividades simples, não se preocupem. Preparados? Vamos lá!  
 

Um abraço a tod@s, 
 

Prof. Macedo  
 

P.S: Em caso de dúvidas, sintam-se livres para enviar mensagens pelo instagram (@macedogui). Posso 
demorar, mas irei ajudar a tod@s.  
 
01. 

Os anos que antecederam o Estado Novo foram de efervescência e disputa política. Essa 
situação tinha a ver com a diversidade das forças que se haviam aglutinado em torno da Aliança 
Liberal, a coligação partidária oposicionista que em 1929 lançou a candidatura de Getúlio Vargas à 
Presidência da República. Enquanto alguns dos que aderiram à Aliança Liberal faziam oposição à 
sistemática ao regime, outros ali ingressaram apenas por discordar do encaminhamento dado pelo 
presidente Washington Luís à sucessão presidencial.  

 

PANDOLFI, D. Os anos 1930: as incertezas do regime. In FERREIRA, J.; DELGADO, L.  
O Brasil Republicano: o tempo do nacional-estatismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019, p. 12.  

 
Com base nas ideias do texto acima e em relação às eleições presidenciais brasileiras de 1930, 
explique, em um parágrafo sucinto, qual era o ambiente político do Brasil naquelas circunstâncias.  

 
02. 
 

Ainda sobre o clima político do início da década de 1930, explique, de forma sucinta, quais 
eram as perspectivas políticas em relação ao papel do estado brasileiro na conjuntura que se 
colocava.  
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03. 
 

Realizadas as eleições em março de 1930, o candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, 
foi derrotado. Enquanto alguns aliancistas reconheciam a derrota e davam a campanha por 
encerrada, outros decidiam preparar uma insurreição para chegar ao poder. A condução do 
movimento revolucionário ficou a cargo dos tenentes e de um grupo de políticos civis como Osvaldo 
Aranha, Pedro Ernesto, Virgílio de Melo e Franco, Carlos de Lima Cavalcanti e João Neves da 
Fontoura, por afinidade com as propostas tenentistas, passaram a ser conhecidos como os 
“tenentes civis”.  

 

PANDOLFI, D. Os anos 1930: as incertezas do regime. In FERREIRA, J.; DELGADO, L.  
O Brasil Republicano: o tempo do nacional-estatismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019, p. 13 

 
À luz do texto acima, explique brevemente por que os chamados aliancistas se juntaram aos 
tenentes.  

 
04. 
 

As primeiras medidas adotadas pelo Governo Provisório foram intervencionistas e 
centralizadoras, inspiradas nas reivindicações dos setores tenentistas. Entre elas estava o Sistema 
de Interventorias, um instrumento de controle do poder central na política local.  

 

PANDOLFI, D. Os anos 1930: as incertezas do regime. In FERREIRA, J.; DELGADO, L.  
O Brasil Republicano: o tempo do nacional-estatismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019, p. 14 

 
Explique qual era o propósito do Sistema de Interventorias criado por Getúlio Vargas. Na sequência, 
cite, ao menos, três medidas implementadas pelo Governo Provisório (1930 – 1934).  

 
05. 

(ENEM - C3) A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte de uma ampla reforma no 
processo eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço 
institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à 
influência dos mandatários. 

TAYLOR, M. Justiça Eleitoral. In: AVRITZER, L.; ANASTASIA, F. 
 Reforma política no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado). 

 

Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel: 
a) Implementou o voto direto para presidente.  
b) Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações.  
c) Alterou as regras para as candidaturas na ditadura.  
d) Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa.  
e) Expandiu a participação com o fim do critério censitário.  

 
06. (UFMG – C3) No imediato pós-1930, à medida que posições intervencionistas e centralizadoras do 

Estado iam sendo implantadas, crescia a insatisfação dos setores oligárquicos com o Governo 
Provisório de Vargas, inclusive dos oligarcas dissidentes, que haviam integrado a Aliança Liberal. Os 
Tenentes, por sua vez, mostravam-se temerosos com a força das oligarquias locais, principalmente 
daquelas que, apesar de terem participado da Aliança Liberal, não haviam aderido ao espírito da 
revolução.  
 
É INCORRETO afirmar que, para fazer frente às investidas das oligarquias civis no imediato pós-1930, 
o Movimento Tenentista 
a) propôs, visando ao fortalecimento do governo de Vargas, entre outras medidas, a instituição de 

conselhos técnicos, a nacionalização de várias atividades econômicas e a implantação das leis 
trabalhistas. 
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b) criou, em 1931, o Clube 3 de Outubro, entidade responsável por fortes críticas ao federalismo 
oligárquico e pela defesa de um governo central forte, bem como da intervenção do Estado na 
economia e da representação corporativa. 

c) se aliou, na sua luta a favor do Governo Provisório, com os oficiais de alta patente do Exército 
Nacional, os únicos capazes de garantir a posição destacada dos Tenentes no poder. 

d) defendeu a criação da Legião Revolucionária, uma organização nacional que unisse as forças 
verdadeiramente revolucionárias, apoiando o Governo Provisório e garantindo a adoção das 
medidas por ele propostas. 

 
07. (MACKENZIE/SP – C5) A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pelo decreto de 26 

de novembro de 1930, indicava a intenção de Getúlio Vargas, já no início do Governo Provisório, de 
a) combater o trabalho escravo nas zonas rurais, onde a inexistência de uma legislação trabalhista 

eficaz permitia constantes abusos de fazendeiros, em particular na exploração da mão-de-obra 
feminina e infantil. 

b) manter, sem alterações significativas, a política dos governos anteriores em relação ao operariado, 
ou seja, a de mera repressão policial e de proibição da organização sindical. 

c) criar uma política que regulamentasse tanto as atividades operárias quanto as patronais, e que, 
por conseguinte, permitisse reunir no Estado meios de controle sobre ambas as classes sociais. 

d) implantar um modelo de política trabalhista como o da União Soviética, cuja organização de 
trabalhadores se fazia inteiramente sob a égide do Estado. 

e) reduzir ao mínimo a intervenção do Estado nas relações litigiosas entre empresários e 
trabalhadores, cabendo ao Ministério apenas oficializar os acordos resultantes da livre negociação. 

 
08. (FDF/SP – C5) A legislação trabalhista, no seu espírito e no processo de seu implemento, carrega as 

marcas das lutas operárias, mas também as de sua derrota. 
 

MUNAKATA, Kazumi. A legislação trabalhista no Brasil.  
São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 105. 

 

A afirmação do texto, relativa ao Brasil dos anos 1930 e 1940, pode ser justificada, pois a legislação 
trabalhista do varguismo 
a) elimina a interferência do Estado em assuntos trabalhistas, mas mantém amplos direitos para 

o patronato, como o da demissão sem justa causa de dirigentes sindicais. 
b) permite o direito de livre associação dos trabalhadores, com a instituição da pluralidade sindical, 

mas responde prioritariamente aos interesses do patronato. 
c) aceita exigências dos trabalhadores, como o descanso semanal remunerado, mas reconhece a 

justiça militar como espaço de julgamento de atos subversivos dos operários. 
d) estabelece o direito pleno de greve e locaute, inclusive nos serviços públicos e essenciais, mas 

proíbe os trabalhadores e os empresários de militarem em partidos políticos. 
e) incorpora reivindicações operárias, como a instituição do salário mínimo, mas atribui ao Estado a 

decisão sobre assuntos de interesse dos trabalhadores. 


