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01. A construção da imagem mitológica de Vargas se deu especialmente no período do Estado Novo, sobretudo pela habilidade e 
capacidade do governo de fi rmar suas bases e ideologia, mediante o uso de simbologias de eventos cívicos como a cerimônia da 
queima das bandeiras. Amparadas na Constituição de 1937, o período do Estado Novo foi marcado pela introdução de medidas que 
conferiam uma hipertrofi a do poder executivo, onde ocorre a progressiva centralização do poder, que fi ca evidente na substituição 
dos governadores por interventores nomeados diretamente pelo presidente. Na prática, substituía-se o federalismo pelo unitarismo. 
A cerimônia descrita na questão buscava legitimar, ante a população, esse processo e, ao mesmo tempo, impedir o surgimento de 
reações localistas/regionalistas, como as que provocaram anos antes a Revolução Constitucionalista em 1932.

 Resposta: C

02. A questão da organização operária mais uma vez ganha destaque. Observamos que, por se tratar de um documento ofi cial, ele 
revela as intenções do governo em estabelecer os valores “desejáveis” no que se refere às relações entre o operariado e os patrões, 
especialmente no período do Estado Novo, fase em que Vargas melhor demonstra sua perspectiva sobre como deveria se portar o 
operariado. Dessa forma, o Estado incentivava uma organização sindical que deveria afastar-se do ideário socialista, fundamentado 
na luta de classes, propondo uma relação de consenso que, na verdade, implicaria numa subordinação, dentro de uma proposta 
corporativista, do operariado aos interesses dos patrões, denunciando a infl uência dos valores fascistas europeus no Brasil.

 Resposta: C

03. A questão traz um fragmento textual da obra O Estado Nacional, de autoria de Francisco Campos, que redigiu a Constituição de 1937. 
No texto citado, são colocadas ideias e fundamentos da centralização política e do autoritarismo que marcaram o Estado Novo, como 
a crítica à democracia liberal e ao pluripartidarismo e a exaltação de Getúlio Vargas.  Tais pensamentos eram vistos como necessários 
ao verdadeiro crescimento nacional, tornando Vargas o único capaz de liderar esta nova jornada, em uma espécie de culto ao líder.

 Resposta: E

04. Os meios de comunicação foram amplamente usados pelo governo para construir a imagem de Vargas como grande líder nacional e 
“pai dos pobres”. Os programas de rádio tiveram importante função, na medida em que permitiu a Getúlio Vargas e seus ministros 
reforçar o regime do Estado Novo e a fi gura do presidente, apontado como maior responsável pelas conquistas dos trabalhadores e 
o grande protetor das massas.

 Resposta: D

05. Vargas construiu sua imagem paternalista assentada na regulamentação e ampliação da legislação trabalhista em um processo que se 
iniciou nos primeiros anos do Governo Provisório até o seu momento mais marcante quando, em 1943, foi editada a CLT – Consolidação 
das Leis Trabalhistas. Esse processo não ocorreu isoladamente de outras ações tais como a regulamentação da atividade sindical de 
caráter corporativista. Os sindicatos, únicos por categoria, estavam submetidos ao Ministério do Trabalho e frequentemente sofriam 
ingerência ou mesmo intervenção direta devido à atuação de líderes pelegos. 

 Resposta: C
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