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QUESTÃO 01.  
 Explique a importância do PD na articulação política que marcou a 
crise do “modelo Café com Leite”. 
 
QUESTÃO 02.   
Quais foram as primeiras medidas adotadas por Vargas logo após a 
Intervenção de 30?   
 
QUESTÃO 03. 
 Em seu Governo provisório, Getúlio Vargas irá travar forte embate 
com as oligarquias regionais. Qual a importância dos tenentes nesse 
contexto?  
 
QUESTÃO 04.   
“Vitoriosa a revolução, abre-se uma espécie de vazio de poder, por 
força do colapso político da burguesia do café e das demais frações de 
classe para assumi-lo em caráter exclusivo. O Estado de Compromisso é 
a resposta para essa situação”. 
Boris Fausto 
O texto nos permite concluir que, após a Revolução de 1930, 
estabeleceu-se no país: 
 
A) A mesma estrutura política existente no período anterior. 
B) A centralização, pelo governo, das decisões políticas e financeiras, 

dentro de um quadro de alianças, em virtude da heterogeneidade 
das forças revolucionárias. 

C) O desaparecimento do poder e do prestígio das forças 
oligárquicas. 

D) A ascensão da burguesia industrial, única classe que deu apoio a 
Vargas no processo revolucionário. 

E) O isolamento das forças armadas e da máquina burocrática do 
Estado, que não participaram do Estado de Compromisso. 

 
QUESTÃO 05. São Paulo, 18 de agosto de 1929. 
Carlos [Drummond de Andrade], 
 
Achei graça e gozei com o seu entusiasmo pela candidatura Getúlio 
Vargas – João Pessoa. É. Mas veja como estamos... trocados. Esse 
entusiasmo devia ser meu e sou eu que conservo o ceticismo que 
deveria ser de você. (...). 
Eu... eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura 
Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas pra mim, 
presentemente, essa candidatura (única aceitável, está claro) fica 
manchada por essas pazes fragílimas de governistas mineiros, gaúchos, 
paraibanos (...), com democráticos paulistas (que pararam de atacar o 
Bernardes) e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me 
entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários, 
porém me afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas. Repito: 
única aceitável.     

Mário [de Andrade] 
Renato Lemos. Bem traçadas linhas: a história do Brasil em cartas pessoais. Rio de Janeiro: 

Bom Texto, 2004, p. 305. 

Acerca da crise política ocorrida em fins da Primeira República, a carta 
do paulista Mário de Andrade ao mineiro Carlos Drummond de 
Andrade revela 
 
A) a simpatia de Drummond pela candidatura Vargas e o desencanto 

de Mário de Andrade com as composições políticas sustentadas 
por Vargas. 

B) a veneração de Drummond e Mário de Andrade ao gaúcho Getúlio 
Vargas, que se aliou à oligarquia cafeeira de São Paulo. 

C) a concordância entre Mário de Andrade e Drummond quanto ao 
caráter inovador de Vargas, que fez uma ampla aliança para 
derrotar a oligarquia mineira. 

D) a discordância entre Mário de Andrade e Drummond sobre a 
importância da aliança entre Vargas e o paulista Júlio Prestes nas 
eleições presidenciais. 

E) o otimismo de Mário de Andrade em relação a Getúlio Vargas, que 
se recusara a fazer alianças políticas para vencer as eleições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


