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

 

Semana 23 – Atividades 

Caros alun@s,  

Apesar de todas as dificuldades e a triste distância a que estamos submetidos, seguimos por mais 
uma semana em nossa caminhada pela Era Vargas. Pleno de avanços, mas também de retrocessos, o 
período que Getúlio Vargas esteve à frente do país sinalizou o início do chamado “Brasil Moderno”. Sendo 
assim, exploremos juntos este momento histórico que, inclusive, é um dos mais cobrados em todos os 
exames e certames do país. Ah, eu enchi de fontes primárias para o divertimento de tod@s. Aproveitem!  
 

Um abraço, 
 

Prof. Macedo = D 
___________________________________________________________________________________ 
 
01. 
 

 
 

A partir da leitura da manchete e do lide, publicados pelo jornal Ação de 2 de novembro de 1932, 
explique, em um parágrafo simples, as características da Ação Integralista Brasileira – AIB e por que 
Getúlio Vargas demonstrava certa simpatia pelo movimento, embora não o apoiasse oficialmente.  
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02. 
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1935.  

 

Oswaldo,  
 

Recebi tua carta de 27 do mês findo. Suponho que já tenha chegado às tuas mãos a que te escrevi 
nos últimos dias do mesmo mês e onde, juntamente com algumas informações de caráter político, te 
dava notícias dos lamentáveis acontecimentos desta Capital, Recife e Natal. Foram, em verdade, 
momentos de apreensão, os que vivemos nos últimos dias de novembro. Ninguém seria capaz de 
supor que as toxinas da propaganda subversiva houvessem ganho tanto terreno, a ponto de 
determinarem um movimento de articulação extensa e seriamente ameaçador para a estabilidade das 
instituições e da ordem pública. Os principais chefes e mentores estão hoje presos, entre eles 
numerosos militares cuja atividade se vinha fazendo há tempos suspeita. Não existem notícias precisas 
sobre o paradeiro de Carlos Prestes, transformado hoje em “olho” e em “braço” de Moscou, na América 
do Sul. Foi o coordenador do movimento, preferindo, para inicia-lo, o Brasil, naturalmente pela 
facilidade que lhe proporcionavam as suas antigas relações e ascendência militar e revolucionária. [...] 

 

Carta de Getúlio Vargas a Oswaldo Aranha, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, 14/12/1935. 
(CPDOC/FGV) 

 
A partir do fragmento da carta apresentada, apresente, em um parágrafo sucinto, qual foi o movimento 
a que Vargas se refere e como ele ocorreu. Em seu texto, apresente também quais eram as intenções 
dos participantes de tal movimento.  

 
03. 

 
 

 
Em 11 de novembro de 1937, teve início no Brasil a ditadura varguista, popularmente conhecida como 
Estado Novo. Com isso em mente, explique sucintamente o que houve naquele tempo para que Getúlio 
Vargas tomasse a atitude de suspender a Constituição de 1934, fechar praticamente todas as 
instituições e formasse um governo de inclinação fascista e ditatorial.  
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04. 
HÁ 75 ANOS, SOLDADOS BRASILEIROS  

DERROTARAM NAZISTAS NA BATALHA DE MONTE CASTELLO 
 

Dominado pelas tropas nazistas e coberto de neve durante um inverno que chegou a -15 º C, um 
morro de 977 metros de altura dificultava o avanço dos soldados da Força Expedicionária Brasileira 
(FEB), que combatiam o exército de Adolf Hitler. A cerca de 60 km de Bolonha, na Itália, o Monte 
Castello precisava ser tomado pelos pracinhas brasileiros para que os Aliados pudessem avançar para 
o norte da Itália. Foram quatro tentativas frustradas entre novembro e dezembro de 1944.  Instalados 
no morro, os alemães atiravam contra os brasileiros com suas metralhadoras MG42, com capacidade 
de 1.200 tiros por minuto. Os pracinhas, bem-humorados, apelidaram esse armamento dos inimigos 
de “Lurdinha”. 

Os meses seguintes foram de estratégia. “A espera fez com que a FEB se aperfeiçoasse. Nunca 
tinham treinado em montanhas, a doutrina de guerra era diferente, fazia muito frio. Se não tomassem 
Castello, os Aliados não teriam condições de seguir para Bolonha”, explica Ianko Bett, encarregado do 
setor de pesquisa do Museu Militar do Comando Militar do Sul (CMS), em Porto Alegre, e doutor em 
história pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). A proximidade da 
primavera fez com que a neve começasse a derreter, facilitando a subida dos soldados. Há 75 anos, 
às 5h30 de 21 de fevereiro de 1945, os brasileiros atacaram Monte Castello. Após mais de 12 horas 
de batalha, o local havia sido dominado pela FEB. Nos dias seguintes, os alemães ainda tentariam 
retomar Monte Castello, mas foram novamente derrotados. 

 

Paula Sperb, 21 de fevereiro de 2020. Folha de S. Paulo.  
 

Com base no fragmento de notícia apresentado, explique brevemente por que o Brasil entrou na 
Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados e quais eram os objetivos da política externa desenvolvida 
por Getúlio Vargas nesse momento.  

 
05. (UFSJ) – C1 

 

Analise as ilustrações a seguir. 

 
VICENTINO, Claudio; DORIGO, Gianpaolo.  

História do Brasil. São Paulo: Scipione, 1997. 
 

As imagens reunidas acima retratam uma das estratégias do Estado Novo, pela qual o Departamento 
de Imprensa e Propaganda (DIP) procurava 
a) exaltar o autoritarismo e o controle dos indivíduos pelos patrões no trabalho, pelos mestres na 

escola e pelos governantes hábeis. 
b) chamar os trabalhadores à participação política para enfrentar as dificuldades no campo do 

trabalho, da saúde e da educação. 
c)  exaltar a figura do Presidente Vargas e construir a ideia de que, pelo trabalho, a educação e a 

disciplina constroem a nação. 
d)  chamar a população para audiências públicas que preparavam a assembleia constituinte 

estadonovista recém-eleita. 
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06. (FATEC/SP) – C2 

 
 

Em 1942, os Estúdios Disney lançaram o filme "Alô, Amigos", no qual duas aves domésticas se 
encontram: o Pato Donald e o papagaio Zé Carioca. Este, afável e hospitaleiro leva o ilustre norte-
americano a conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro, como o samba, a cachaça e o Pão de Açúcar.  
A criação de um personagem brasileiro por um estúdio americano fazia parte, naquele momento, 
a) da política de boa vizinhança praticada pelos EUA, que viam a América do Sul como parte do círculo 

de segurança de suas fronteiras durante a Segunda Guerra Mundial. 
b) do claro descaso dos norte-americanos com o Brasil, ao criar um personagem malandro como forma 

de desqualificar o povo brasileiro. 
c) do medo que os norte-americanos tinham, porque o Brasil se tornava uma grande potência dentro 

da América do Sul e começava a suplantar o poderio econômico americano. 
d) do projeto de expansão territorial norte-americana sobre o México, projeto esse que necessitava 

de apoio de outros países da América Latina, entre eles o Brasil. 
e) da preocupação norte-americana com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, ao lado da Alemanha 

nazista, e com a implantação de bases navais alemãs no porto de Santos. 
 
07. (ENEM) – C5 

 

De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção 
social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente 
uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o 
seu verdadeiro lugar. 

 

DANTAS, M. A força nacionalizadora do Estado Novo. Rio de Janeiro: DIP, 1942.  
Apud BERCITO, S. R. Nos Tempos de Getúlio: da revolução de 30 ao fim do Estado Novo. São Paulo: Atual, 1990. 

 
A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil, com a 
ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância 
das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou a 
a) criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que garantiu ao operariado autonomia para 

o exercício de atividades sindicais. 
b) legislação previdenciária, que proibiu migrantes de ocuparem cargos de direção nos sindicatos. 
c) criação da Justiça do Trabalho, para coibir ideologias consideradas perturbadoras da "harmonia 

social". 
d) legislação trabalhista que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e 

formas de proteção. 
e) secretação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que impediu o controle estatal sobre as 

atividades políticas da classe operária. 
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08. (ENEM) – C3 
 

Bandeira do Brasil, és hoje a única. Hasteada a esta hora em todo o território nacional, única e só, 
não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os 
brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram desta vez com determinação de não consentir 
que a discórdia volte novamente a dividi-lo!” 

 

Discurso do Ministro da Justiça Francisco Campos na cerimônia da festa da bandeira, em novembro de 1937. In: OLIVEN G. R. A 
parte e o todo: a diversidade cultural do Brasil nação.  Petrópolis: Vozes, 1992. 

 
O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da 
bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa à  
a) supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões do Brasil, priorizando as regiões 

estaduais carentes.  
b) orientação do regime quanto ao reforço do federalismo, espelhando-se na experiência política 

norte-americana.  
c) adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais 

dispersivos. 
d) propagação de um a cultura política avessa aos ritos cívicos, cultivados pela cultura regional 

brasileira. 
e) defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos separatistas contrários à 

política varguista. 
 
QUESTÃO BÔNUS - (ENEM) – C3 
 

A regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa, em que cada elemento se 
ajusta aos demais. A Justiça do Trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença 
de representantes classistas na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é também resultante da 
montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela 
Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo instaurado em 
1937. 

ROMITA, A. S. Justiça do Trabalho: produto do Estado Novo. In: PANDOLFI, D. (Org.).  
Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999. 

 
A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo 
a) Legitimar os protestos fabris; 
b) Ordenar os conflitos laborais; 
c) Oficializar os sindicatos plurais; 
d) Assegurar os princípios liberais; 
e) Unificar os salários profissionais;  

 


