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Semana 25 – Gabarito 

 
1) O clima político no Brasil em 1945 era de grande tensão social e política. A pressão das classes médias 

urbanas, das Forças Armadas (vitoriosas na Segunda Guerra Mundial) e dos estudantes pela abertura 
do Estado Novo e a redemocratização do país colocaram Getúlio Vargas contra a parede. Acuado, 
Vargas cedeu ao ultimato dos militares e entregou o cargo, o qual foi assumido pelo então presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Ministro José Linhares. Na presidência da República, Linhares 
rapidamente anunciou a convocação de eleições democráticas, livres e diretas. Nesse pleito, a 
candidatura do marechal Eurico Gaspar Dutra saiu vitoriosa graças ao apoio dado por Getúlio Vargas 
e também pela inabilidade da oposição udenista em trabalhar a imagem do Brigadeiro Eduardo Gomes.  

2) Ao assumir a presidência da República em janeiro de 1946, Eurico Gaspar Dutra orientou o Itamaraty 
e seu chanceler João Neves Fontoura a alinharem a Política Externa Brasileira aos interesses e 
diretrizes estadunidenses. Nesse sentido, estabeleceu-se uma espécie de aliança incondicional entre 
o Palácio do Catete e a Casa Branca. Um dos momentos mais simbólicos dessa aproximação foi a visita 
do presidente Harry Truman ao Rio de Janeiro em 1947. Recebido com festa, Truman reuniu-se 
diversas vezes com autoridades brasileiras para definir acordos bilaterais, mas também para combinar 
a ação política conjunta do Brasil e dos Estados Unidos na luta contra o avanço comunista na América 
do Sul, naquele cenário de início de Guerra Fria.  

3) A 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda, baluarte da UDN, retornava de um comício quando 
foi surpreendido por um pistoleiro na frente de sua casa, na rua Tonelero nº 180, no bairro de 
Copacabana, no Rio de Janeiro. Lacerda, àquela altura, era candidato à deputado federal e também 
uma das maiores vozes contra a administração e a pessoa de Getúlio Vargas. No atentado, morreu o 
major da Aeronáutica Rubens Vaz, guarda-costas de Lacerda, o qual teve apenas um ferimento leve. 
A investigação do atentado, conduzida pela Aeronáutica, foi rápida e chegou a nomes próximos ao 
gabinete de segurança presidencial, com destaque para o nome de Gregório Fortunato, ajudante de 
ordens e homem de confiança do presidente Vargas. O escândalo foi notório, apesar não ter sido 
provado o envolvimento direto de Getúlio no caso. No entanto, o ambiente de desconfiança resultou 
numa instabilidade gigantesca, a qual somou-se à disputa feroz entre nacionalistas e entreguistas. O 
acirramento das tensões ocorreu quando do ultimato dado pelas Forças Armadas a Getúlio Vargas. 
Acuado, o presidente reuniu o ministério na noite do dia 23 de agosto e anunciou que não renunciaria 
e não cederia às pressões. “Só morto sairei do Catete”, disse Vargas. Na manhã do dia 24, Vargas 
suicidou-se com um tiro no peito. Cumpriu a promessa e, conforme a Carta-Testamento, entrou para 
a história.  

4) Juscelino Kubitschek, o presidente bossa-nova, só conseguiu tomar posse do cargo, em 31 de janeiro 
de 1956, após a intervenção militar conduzida por Henrique Teixeira Lott, marechal do Exército e 
Ministro da Guerra do Presidente Café Filho.  O chamado “contragolpe de Lott” neutralizou as 
movimentações golpistas da UDN e de setores do Exército, os quais se opunham à posse de JK, e 
garantiu, à força, o cumprimento da constituição. Café Filho e Carlos Luz tiveram o impeachment 
declarado pelo Congresso Nacional por pressão de Lott e seus tanques. Na sequência, o vice-presidente 
do Senado, Nereu Ramos, foi convocado a assumir a presidência da República entre novembro de 
1955 até janeiro de 1956, quando ascendeu JK. 

5) Assim como apontado pelo vídeo do History Channel, a construção da nova capital, Brasília, no Planalto 
Central brasileiro, era uma imposição constitucional existente desde o Império. Desse modo, Juscelino 
Kubitschek justificou e incluiu a obra em seu ambicioso Plano de Metas, símbolo de seu projeto 
desenvolvimentista. A transferência da capital para o Planalto Central era vital para a promoção da 
integração nacional e para impulsionar a ocupação do interior território brasileiro, além da questão da 
segurança nacional, embora isto não fosse exatamente uma questão relevante naquela época. 
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8) EEC 


