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Semana 23 – Gabarito 

 
01. O integralismo compreendeu o movimento político de inspiração fascista que se desenvolveu no Brasil 

ao longo da década de 1930. Liderados por Plínio Salgado, os “camisas verdes” defendiam uma pauta 
autoritária, centralizadora, conservadora, ultranacionalista e radicalmente contrária ao liberalismo, ao 
comunismo e à democracia. Assim, unidos sob a bandeira da união, representada pela letra grega Σ 
(sigma), os integralistas vislumbravam um modelo de Estado muito mais centralizador, interventor e 
autoritário, o que se assemelhava ao projeto defendido pelo presidente Vargas.  

 
02. A leitura da carta redigida pelo então presidente Vargas aponta para a ocorrência da Intentona 

Comunista, liderada pelo ex-tenentista e presidente de honra da ANL, Luís Carlos Prestes. A ideia do 
movimento era promover o motim de alguns dos principais quarteis do país para forçar a queda de 
Getúlio Vargas e instaurar um governo de inclinação socialista ligado ao Komintern soviético. Dentre 
as ideias defendidas pelos revoltosos de 35, estavam o projeto de construção de um governo popular, 
a efetivação de uma reforma agrária e a diminuição das desigualdades sociais.  

 
03. Os anos entre 1934 e 1937 foram bastante tensos no Brasil. A tentativa de golpe impetrada pelos 

comunistas da ANL acendeu o sinal amarelo nas autoridades do governo. Depois de 1935, o governo 
federal endureceu a vigilância, mas também a perseguição contra os chamados “subversivos”. Pouco 
a pouco, o perigo vermelho tornou-se uma ameaça nacional. Assim, em novembro de 1937, baseado 
em um falso plano de golpe comunista em curso – o famigerado Plano Cohen - Vargas decretou o 
fechamento de praticamente todas as instituições do país e outorgou de uma nova constituição, 
chamada de “a polaca”, de viés profundamente centralizador. Dali em diante, o Brasil vivenciou uma 
ditadura de natureza nacionalista e intervencionista, na qual a industrialização e a modernização se 
tornaram elementos chave de um projeto político autoritário. 

 
04. A participação do Brasil a Segunda Guerra Mundial ocorreu por força da política externa pendular e 

pragmática desenhada por Vargas e conduzida pelo chanceler Oswaldo Aranha. Embora possuísse 
muito mais pontos de contato com os países do Eixo e, inclusive, importantes relações comerciais com 
a Alemanha Nazista, Vargas optou pelo alinhamento com os Estados Unidos, uma vez que a oferta 
feita pela Casa Branca era extremamente mais interessante que aquela vinda de Berlim. O vultoso 
empréstimo concedido pelos Estados Unidos serviu para financiar a construção de importantes 
indústrias de base no Brasil, muitas das quais foram utilizadas durante o esforço de guerra contra o 
Eixo e, posteriormente, para o processo de industrialização e modernização do Brasil.  
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