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Lista 21 – Gabarito 

 
01. A década de 1930, no mundo, se iniciou em um espectro de profundas incertezas por força da grande 

crise econômica de 1929. No Brasil, além do triste prognóstico econômico, havia um clima de 
desconfiança quanto às eleições presidenciais, desde o início do século XX controladas 
fraudulosamente pelas oligarquias tradicionais. Assim, ante a cisão protagonizada pelos paulistas, 
formou-se uma coalizão dos políticos historicamente opositores à Política do Café com Leite e dos 
antigos aliados que sentiam traídos pelo Partido Republicano Paulista. Assim, num clima tenso, 
ocorreram a campanha e as eleições presidenciais, resultando na vitória dos situacionistas e no 
acirramento dos ânimos.  

 
02. Desde 1891, o modelo de Estado existente no Brasil seguia o ideário liberal. A partir de 1930, muito 

por influência do cenário internacional, a perspectiva política visava uma maior participação do Estado 
nas áreas sociais e econômicas, isto é, a palavra de ordem era intervenção.  Nesse sentido, tornou-se 
imperioso a adoção das teses keynesianas de alçar o Estado ao papel de incentivador e, 
principalmente, regulador das atividades econômicas além de promover o amparo o bem-estar social.  

 
03. O movimento tenentista marcou a década de 1920 no Brasil. Os jovens oficiais do Exército Brasileiro, 

formados em uma mentalidade positivista, entendiam que a República surgida em 1889 estava 
corrompida e não cumpria o seu objetivo teórico, isto é, ser uma “coisa pública”. Desta feita, os 
tenentes defendiam uma maior centralização do Estado brasileiro em um projeto industrializante e 
reformista, sem mencionar o viés autoritário. Assim, a plataforma tenentista encontrou ressonância 
entre os membros da Aliança Liberal, sobretudo pela defesa da educação pública obrigatória, o voto 
secreto e, claro, o projeto antioligárquico. 

 
04. O Sistema de Interventorias objetivava submeter as lideranças estaduais ao controle do poder central, 

condensada na Presidência da República. Tal sistema visava subverter a ordem estabelecida pela 
Política dos Governadores, quando os presidentes de Estado eram escolhidos dentro de um conchavo 
das elites locais. Assim, depois de 1930, o Governo Federal passou a ter muito mais influência e 
controle sobre os estados brasileiros, o que ia ao encontro da proposta tenentista e aliancista. Além 
deste sistema, o Governo Provisório criou os Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, chamado 
de Ministério da Revolução; o Ministério da Educação e Saúde Pública, o Código Eleitoral e adotou Leis 
Trabalhistas.  
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