
 

 

Lista História Moa 2º ano Olimpo Março 2020 
 
01. O Estado Novo foi um período da chamada “Era Vargas”, em que o presidente tinha os mais amplos 

poderes. Das alternativas abaixo, aponte aquela que corresponde a um evento ocorrido durante o Estado 
Novo: 
a) A população paulista deflagrou a chamada Revolução Constitucionalista. 
b) Foi criado o Ministério da Educação e Saúde, em novembro de 1930. 
c) Eclodiu a Intentona Comunista. 
d) O Governo aprovou a Lei de Sindicalização, que definia os sindicatos como órgãos consultivos. 
e) O Brasil participou da 2ª Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira. 

 
02. Atente ao seguinte excerto sobre o evento denominado pejorativamente, pelo Governo Vargas, de 

Intentona Comunista: 
 
“Luiz Moreira, militar excluído das Forças Armadas por participar da Intentona Comunista em novembro de 
1935, teve reconhecido o direito de ser reintegrado ao Exército brasileiro. A decisão da 5ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região estabeleceu que ele será enquadrado como 2º tenente, graduação 
que teria alcançado se tivesse permanecido em serviço até sua reforma”. ANISTIA REMOTA. Militar que 
participou da Intentona Comunista é reincorporado. Revista Consultor Jurídico, online, 11 de julho de 2005. 
 
Sobre esse evento, é correto afirmar que 
a) tendo sido organizado pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), que era liderada por Luís Carlos 

Prestes, esse levante realizado por militares rebeldes insatisfeitos com o governo constitucional de 
Vargas amotinou quartéis em Natal, Recife e Rio de Janeiro. 

b) foi arquitetado e executado por membros da Ação Integralista Brasileira (AIB) que pretendiam 
derrubar o Governo democrático de Getúlio Vargas e impor um estado totalitário de orientação fascista 
no Brasil. 

c) teve sua origem no movimento das Ligas Camponesas, de orientação Comunista, que, a partir das 
ações no campo passaram a apoiar movimentos grevistas de trabalhadores urbanos, com o intuito de 
derrubar o Estado Novo instituído por Getúlio Vargas. 

d) foi uma artimanha de Vargas, que utilizou este evento falso como justificativa, perante a opinião 
pública, para instituir um governo totalitário de características fascistas, chamado Estado Novo, em 
1937. 

 
03.  

 
 
Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de 
a) destacar a sabedoria inata do líder governamental. 
b) atender a necessidade familiar de obediência infantil. 
c) promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. 
d) conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. 
e) estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. 
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04. A imagem abaixo integrou uma cartilha lançada, em 1941, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP). 

 
Ela pode ser relacionada 
a) à propaganda do governo Vargas, que buscava promover as manifestações cívicas e apresentava a 

figura do presidente como “pai da nação”. 
b) à implantação, pelo governo Vargas, do ensino público e gratuito para todos os brasileiros menores de 

21 anos. 
c) à política, desenvolvida pelo governo Vargas, de estimular o trabalho infantil nas áreas urbanas e 

rurais do país. 
d) à crítica dos cafeicultores ao governo Vargas, a quem chamavam de “pai dos pobres”, acusando-o de 

não governar para todos os brasileiros. 
 
05. A emergência do  regime político conhecido como Estado Novo implantado por golpe do próprio Presidente 

Getúlio Vargas, em 1937, pode ser associado à(ao): 
a) radicalização política do período representada pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação 

comunista, e pela Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. 
b) modernização econômica do país e seu conflito com as principais potências capitalistas do mundo, que 

tentavam lhe barrar o desenvolvimento. 
c) ascensão dos militares à direção dos principais órgãos públicos, porque já se delineava o quadro da 

Segunda Guerra Mundial. 
d) democratização da sociedade brasileira em decorrência da ascensão de novos grupos sociais como os 

operários. 
e) retorno das oligarquias agrárias ao poder, restaurando-se a Federação nos mesmos moldes da 

República Velha. 
 
06. No início dos anos 1940, Getúlio Vargas, assumiu uma das particularidades do processo de industrialização 

brasileira, qual seja: 
a) o controle das matérias-primas industriais pelas nações imperialistas do planeta. 
b) a escassez de mão de obra devido à sobrevivência da pequena propriedade rural. 
c) o domínio da política por setores sociais ligados aos padrões da economia colonial. 
d) a emergência da industrialização em meio a economias internacionais já industrializadas. 
e) a existência prévia de um amplo mercado consumidor de produtos de luxo 

 
07. "No populismo, o principal motor e instrumento, o povo, é entendido como uma realidade homogênea, sem 

qualquer especificidade classista (...) o conceito de povo não é racionalizado, predominando sempre a 
emotividade. Isso possibilita, muitas vezes, a associação do populismo ao nacionalismo, bem como a 
existência de líderes carismáticos." 
A partir desse conceito, pode-se dizer que Getúlio Vargas, em sua atuação de 1930-45, 
a) inaugurou o populismo no Brasil como prática que desmobilizou politicamente a população apesar de 

buscar atender às suas necessidades mais imediatas. 
b) contradiz o conceito, porque valorizou a organização popular e incentivou as manifestações dos 

diversos grupos da sociedade brasileira. 
c) organizou o populismo através das atividades de diversos grupos, estimulando a unidade nacional a 

favor das nações europeias. 
d) atendeu ao populismo porque priorizou os interesses dos cafeicultores como grupo que assumiria o 

poder pós-1930, aproveitando a proximidade que esse grupo tinha com a população. 
e) não foi um populista porque concedeu favores a determinadas classes, em detrimento de outras. 
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08. Considere as seguintes afirmações sobre o Estado Novo no Brasil: 
 
I. Foi produto da Aliança Nacional Libertadora (ANL), que estabeleceu um governo popular e cancelou a 

dívida externa. 
II. Extinguiu os partidos políticos e objetivava um Estado Nacional centralizado. 
III. Sua base de sustentação foi a legislação trabalhista, incorporando burocraticamente a classe operária. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas III. 
d) Apenas I e III. 
e) Apenas II e III. 

 
09. Considere o contexto de polarização das forças políticas do entre-guerras no Brasil, relacionando as 

agremiações políticas mencionadas na coluna I com as características arroladas na coluna II. 
 

COLUNA I 
(1) Aliança Nacional Libertadora 
(2) Ação Integralista Brasileira 
 
COLUNA II 
(   ) Tinha como base política setores conservadores da intelectualidade, da classe média urbana, do 

exército e das elites. 
(   ) Defendia um Estado autoritário, nacionalista, corporativista, antiliberal e anticomunista, dirigido pelas 

elites esclarecidas. 
(   ) Tinha características de uma frente popular antifascista, composta por ex-tenentes, democratas, 

sindicalistas, socialistas e comunistas. 
(   ) Defendia a constituição de um governo popular nacional. 
(   ) Defendia o não-pagamento da dívida externa e a luta contra o imperialismo. 
 
A correta numeração da segunda coluna, de cima para baixo, é 
a) 1 - 1 - 2 - 2 – 2  
b) 1 - 2 - 2 - 1 – 2  
c) 1 - 2 - 1 - 1 - 1 
d) 2 - 2 - 1 - 1 – 1 
e) 2 - 1 - 2 - 2 – 1 

 
10. Entre as características da nova ordem política brasileira implantada com o Estado Novo estava 

a) a formação de um governo democrático que fizesse frente à escalada da Ação Integralista Brasileira. 
b) a mobilização política do campesinato, para fortalecer as bases de apoio das oligarquias tradicionais. 
c) a participação do Estado na economia, para assegurar a industrialização no contexto internacional, 

caracterizado pela ascensão de regimes fortes. 
d) a formação de uma aliança da esquerda com os liberais, numa frente única nacionalista. 
e) a retirada do apoio brasileiro aos sistemas de acordos interamericanos. 

 
Gabarito 
 
01. E 

Embora as demais alternativas sejam procedentes como eventos da Era Vargas, porém das fases de 
Governo Provisório (1930-1934) e Governo Constitucional (1934-1937), apenas a participação brasileira na 
Segunda Guerra,  está correta. 
 

02. A 
A Intentona Comunista foi uma tentativa de tomada do poder, empreendida por militantes comunistas e 
apoiadores, ligados pelo passado tenentista a Luís Carlos Prestes e à Aliança Nacional Libertadora, sob 
orientação da URSS. 
 

03. D 
Apesar da característica autoritária, o Estado Novo,  chefiado por Getúlio Vargas, seu Departamento de 
Imprensa e Propaganda, buscava promover um certo culto à sua personalidade, evidenciando seu apelo 
popular e sua personalidade carismática. 
 

04. A 
Mais uma vez, o DIP, que além de difundir as ideologias estadonovistas, como o nacionalismo, buscava na 
propaganda de massas, associar Getúlio Vargas à chefia da Revolução de 1930, como forma de fortalecer 
sua liderança e identidade com a nação. 
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05. A 
O Estado Novo emerge de um quadro de enfrentamento político-ideológico, entre ANL e AIB. Com base 
num discurso de ordem, segurança nacional e combate à ameaça comunista, Vargas buscou legitimar sua 
continuidade no poder e inaugurar uma ditadura, combatendo ativistas das duas organizações. 
 

06. D 
Vargas apostou na possibilidade de aproveitar-se da Segunda Guerra, sobretudo daquela conjuntura 
geopolítica, para reunir recursos capazes de iniciar a industrialização de base no Brasil, apesar de ser esta, 
considerada uma industrialização tardia, diante de nações industrializadas desde o século XIX. 
 

07. A 
Segundo texto, o populismo de Vargas, buscou destituir a mobilização do povo, substituindo suas 
lideranças e instrumentos de classes, por uma relação de carisma e afeto com o governante. 
 

08. E 
Apesar de objetivar a conquista do poder, a ANL não conseguiu se objetivo tendo sido colocada na 
clandestinidade, em 1935, ainda no Governo Constitucional. Diferente do que apresenta  o item I. O II 
procede ao identificar a perspectiva centralizadora de Vargas, com a extinção dos partidos políticos. 
Enquanto o item III, aponta para o efeito da legislação trabalhista de substituir a independência dos 
sindicatos pelo “peleguismo”. 
 

09. D 
Em 1932, sob influência do totalitarismo nazifascista, foi fundada a Ação Integralista Brasileira, reunindo 
militares, intelectuais e demais membros da classe média reacionária. No sentido de se combater o 
integralismo, foi fundada a Aliança Nacional Libertadoras, tendo com núcleo o PCB, bem como suas 
principais bandeiras de luta. 
 

10. C 
No Estado Novo, Vargas aproveitou-se das divergências entre Alemanha e EUA, para obter recursos para a 
indústria de base. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


