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A REPÚBLICA LIBERAL (1946 – 1964)   2ª SÉRIE – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Semana 25 – Atividades 

 

Caros alun@s,  

 As notícias das últimas semanas têm me deixado muito feliz e esperançoso. Ao que parece, finalmente atingimos 
e ultrapassamos o pico da pandemia. Praticamente em todo o país já se verifica queda no número de contágios e número 
de mortos. É uma excelente notícia! Por outro lado, enquanto as coisas não se resolvem por completo, seguimos no nosso 
mergulho profundo pela história da República brasileira, a qual, em minha nada imparcial percepção, é a melhor de todas 
as histórias políticas que já se ouvir falar.  Pois bem, sem mais delongas, vamos às questões. Aproveitem! 
 

Um abraço, 
 

Prof. Macedo =D 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 1 
 

 
 
Considerando a manchete do jornal O Globo, publicado em 30 de outubro de 1945, e seus conhecimentos com relação ao 
tema, explique como aconteceu a deposição de Vargas e o processo eleitoral que resultou na vitória de Eurico Gaspar 
Dutra, empossado em 1946.  
 
QUESTÃO 2 
 
 À luz do vídeo “President Truman in Brazil (1947)”, produzido e publicado pela British Pathé, explique como era 
a política externa definida pelo Presidente Dutra quando assumiu a presidência do Brasil.   
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VY1QyzUdLU0  
 
ATENÇÃO: Não é necessário compreender a narração do vídeo, que está em inglês, para responder à questão. A ideia é que você 
visualize como foi a visita do presidente Truman ao Brasil. Caso queira, recomendo que você ative as legendas do vídeo.  
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QUESTÃO 3 
 

Ouça o fragmento das edições extraordinárias do “Globo no Ar” veiculadas nos dias 05/08/1954 e 24/08/1954 e, 
em seguida, faça uma síntese breve dos eventos que culminaram no suicídio do presidente Getúlio Vargas.  

 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=NVBQT9Igx4Q  
  
 

ASSISTA O VÍDEO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 4 E 5 
 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qvq0bwGV4fU  
 

QUESTÃO 4 
 
 Após o suicídio de Vargas e a grande crise política de 1955, de que forma foi garantida a posse do presidente 
eleito, Juscelino Kubitschek?  
 
QUESTÃO 5 
 
 Descreve os motivos para a construção de Brasília e como JK justificou tal projeto.  
  

 
QUESTÃO 6 – (ENEM)  

 

 
 

JK — Você agora tem automóvel brasileiro, para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gazolina 
brasileira. Quer mais quer?  
JECA — Um prato de feijão brasileiro, seu doutô!  

 
THÉO. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil através da caricatura (1840-2001). Rio de Janeiro: Bom Texto; Letras & Expressões, 2001. 

A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ao 

a) evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. 
b) destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno   
c) enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. 
d) ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores.  
e) mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população local. 
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QUESTÃO 7 – (ENEM)  
 

 
 
 

No anúncio, há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 1950 e 1960. No entanto, tais 
referências omitem transformações que impactaram segmentos da população, como a 
 
a) exaltação da tradição colonial. 
b) redução da influência estrangeira. 
c) ampliação da imigração internacional. 
d) intensificação da desigualdade regional. 
e) desconcentração da produção industrial. 
 
QUESTÃO 8 (UnB - adaptada)  
 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, então presidente do Brasil, em 2 de outubro de 1956, fez o seguinte 
pronunciamento, ao apresentar o projeto de construção da nova capital federal: “Deste Planalto Central, desta solidão 
que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do 
meu país e antevejo essa alvorada com uma fé� inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino”.  

L. Fernando Tamanini. Brasília, memória da construção. Brasília: 1994.  

Com o auxílio do texto, julgue os itens que se seguem, a respeito das décadas iniciadas em 1951 e 1961, nas quais 
ocorreram a construção de Brasília e as contingências que levaram ao golpe militar de 1964.  

1. Juscelino Kubitschek, para contornar os formalismos burocráticos do Estado, implementou uma administração 
paralela e, para obter apoio no Congresso, realizou uma distribuição ministerial em conformidade com os 
partidos políticos.  

2. O projeto desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek possibilitou um arranque econômico com participação 
exclusiva do capital nacional e controle da comercialização dos produtos industriais.  

3. A construção de Brasília, dentre outros motivos, visava a inserção das regiões Centro-Oeste e Norte no circuito 
econômico da região Centro- Sul.  

 
 

 


