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01. Por infl uência externa os primeiros anos do governo Dutra foram marcados por iniciativas de cunho liberal que facilitaram a penetração 
do capital estrangeiro e que em grande parte foram responsáveis pelo esvaziamento de nossas reservas cambiais, especialmente as 
que foram obtidas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Diante da desilusão, consequência dos pífi os resultados deste modelo 
econômico, o Estado decide pela realização de um plano de Metas conhecido como SALTE tendo como prioridades Saúde, Alimentação, 
Transporte e Energia.

 Resposta: D

02. O Brasil vivia em meados dos anos 1950 um ambiente bastante conturbado que contribuiu para o isolamento político de Vargas, que, 
nessas circunstâncias, resolveu optar pelo suicídio. Devemos lembrar a importante função didática que a Carta Testamento de Vargas 
possuía, já que ele identifi cava os responsáveis pela sua morte como os verdadeiros inimigos da nação. O documento deixado por 
Vargas indicava um confl ito de interesses entre os que eram defensores das riquezas nacionais e os interesses do capital estrangeiro, 
insatisfeitos com a política nacionalista do governo.

 Resposta: A

03. Uma das mais destacadas lideranças da UDN, partido que surgira nos momentos fi nais do Estado Novo e que fazia sistemática oposição 
a Vargas, era o jornalista Carlos Lacerda. O atentado da Rua Toneleiro, no qual Lacerda foi protagonista, foi um dos fatores decisivos 
para o aumento da pressão política que culminou no suicídio de Vargas em 1954. Ainda que adotando postura conservadora após o 
golpe de 1964, Lacerda teve seu mandato cassado, tendo inclusive participado da chamada Frente Ampla, com João Goulart e Juscelino 
Kubitschek, seus antigos adversários. Ironia do destino, Lacerda estaria lado a lado com fi guras que combateu e criticou arduamente, 
como na época em que Juscelino foi presidente da República.

 Resposta: E

04. Após anos no poder era visível que a construção da imagem de Vargas como líder nacional e até como “pai dos pobres” não se 
desestruturou por completo. Mesmo em meio a tantas críticas, não faltavam os que elencavam medidas criadas pelo “velho” que 
trouxeram progresso para o país, aliás ele próprio fez questão de lembrar algumas delas em seu texto de despedida. Aquele documento 
(Carta Testamento), de fato tinha uma função didática, a de identifi car, na visão de Vargas, os grupos que se opunham a ele e por 
via de consequência ao desenvolvimento autônomo do país. Ao que tudo indica Vargas parecia ter plena consciência da força de sua 
imagem perante o povo, pois mesmo isolado por diversos grupos que exigiam sua saída do Catete após o fatídico episódio da Rua 
Toneleiro, preferiu a morte, talvez por supor os desdobramentos desse ato. Imaginara que a reação popular contra os seus adversários 
os impediriam defi nitivamente de chegar ao poder. De fato, os que conspiravam contra Getúlio amargavam em 1954 mais uma derrota, 
porém 10 anos mais tarde, boa parte desses elementos concretizaram seu projeto, destituíram Jango e ajudaram a construir o modelo 
que perdurou por 21 anos. Aliás, Vargas, que deixara vasta documentação sobre sua trajetória e até sobre sua personalidade, registrou 
em outros momentos o desejo de dar cabo à própria vida quando sua permanência no poder esteve ameaçada. Alheio à questão da 
responsabilidade pelo crime que vitimou o Major Vaz, a análise atenta das duas versões da Carta Testamento reforça ainda mais a tese 
que a obsessão pelo poder, mais do que qualquer outra coisa, é que o fez puxar o gatilho no dia 24 de agosto de 1954.

 Resposta: A

05. A charge ironiza as contradições resultantes do projeto nacional-desenvolvimentista do governo Juscelino Kubistchek. 
A ênfase à industrialização, marca pessoal de J.K, produziu expressivo crescimento de alguns setores, como o automobilístico,
no entanto, observamos o aumento das contradições sociais e espaciais, consequência do êxodo rural, da macrocefalia urbana, da 
favelização e etc.

 Resposta: C
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