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01. Uma das principais manifestações do populismo varguista se expressa na interferência na relação capital e trabalho, especialmente 
pela adoção de uma legislação trabalhista prevista para o operariado urbano. A regulamentação dos sindicatos que se subordinavam 
ao Ministério do Trabalho completava a função de, junto à política assistencialista, tutelar a classe operária, impedindo a atuação livre 
dos sindicatos.

 Resposta: B

02. A expressão atribuída a Washington Luís, que governou o Brasil na condição de presidente da República entre 1926 a 1930, representa 
a forma repressiva e violenta com que o Estado lidava com as reivindicações sociais do operariado, que, desprovido de uma maior 
representação política, buscava nas greves e mobilizações operárias as principais formas de chamar a atenção para o atendimento 
de suas demandas, não obstante, via de regra, as autoridades e os patrões entenderem tais manifestações como atentados à ordem 
pública. Vargas soube explorar essa defi ciência do Estado no atendimento às demandas sociais. Incorporando uma política populista 
de concessão de certos direitos ao trabalhador urbano que teve um dos seus pontos altos a aprovação da CLT, o Estado passou a 
tutelar, em linhas gerais, a classe operária.

 Resposta: A

03. O contexto  de  desenvolvimento  do  SPHAN  (Serviço  do Patrimônio Histórico Artístico Nacional) foi o Estado Novo de  Getúlio  Vargas  
e,  embora  seus  objetivos  estejam associados  à  preservação  do  patrimônio  histórico  do  país, não  deixou  de  ser  uma  forma  
de  sutil  controle  sobre  os elementos  de  nossa  cultura  nacional,  bem  como  sobre  a produção  artística  até  então  existente,  
com  o  fi m  de idealizar  uma  identidade  coletiva  de  conformidade  com  os dispositivos  político-institucionais.  Apesar desse 
aspecto crítico relativo ao intervencionismo estatal varguista, o texto delimita o ideal de preservação cultural ao sentido de que a arte, 
as relíquias e o patrimônio de uma nação são um bem comum a todos, como um bem pertencente à humanidade.

 Resposta: D

04. Após a Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos Aliados, ganharam cada vez mais espaço no cenário interno brasileiro as 
reivindicações em favor da redemocratização, que signifi caria o fi m do Estado Novo. Diante de tais desdobramentos, irrompeu dos 
grupos que eram simpáticos à permanência de Vargas no poder um movimento denominado Queremista, isto é, redemocratização 
sim, mas com Getúlio no poder. O movimento ganhou certa notoriedade, com um número expressivo de adeptos. Tal campanha ia ao 
encontro das pretensões continuístas de Vargas, tendo por parte dele óbvia simpatia. Mesmo com algumas sinalizações em direção à 
redemocratização promovidas pelo governo, como a liberação do funcionamento dos partidos políticos e a marcação de um calendário 
eleitoral, Vargas acabou sendo deposto pelos militares após novas articulações golpistas.

 Resposta: E

05. A questão aborda as linhas gerais dos 15 anos de nossa história que convencionamos chamar de Era Vargas. Desde o 
início, era possível verifi car as pretensões continuístas e autoritárias do presidente. No período da Ditadura do Estado Novo
(1937 a 1945) tais características fi cavam ainda mais evidentes, sendo as ações de Vargas legitimadas pelo projeto Constitucional 
de 1937 conhecido por Polaca, que estabeleceu a hipertrofi a do Poder Executivo. Vale lembrar ainda que o projeto populista de 
Vargas se expressou na concessão de leis trabalhistas ao operariado urbano com a intenção de subordiná-lo, além da orientação 
econômica nacionalista.

 Resposta: B

06. A questão retrata dois momentos históricos protagonizados por Vargas em que observamos importante atuação dos meios de 
comunicação.  Vale lembrar que Vargas não chegou ao poder por sufrágio popular, mas por meio de uma revolução em 1930 e que, 
a partir de então, usou de vários artifícios para permanecer no poder ininterruptamente. O culminar deste projeto continuísta, que 
se apresenta na questão no fragmento do discurso de Vargas, foi a decretação do Estado Novo em 1937 em que foi implantada uma 
ditadura pessoal, embasada na Constituição Polaca de 1937, que garantia poderes excepcionais ao presidente. Nesse período, o 
presidente soube explorar os meios de comunicação se apropriando de manifestações da cultura, como a música e a literatura, com 
o objetivo de reforçar a imagem de seu governo, tendo como maior instrumento o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) 
que buscava identifi car a imagem de Vargas ao grande pai da nação. Na era do rádio era extremamente relevante o papel da música, 
que servia também para disseminar os valores desejáveis para o governo. Vargas acaba deposto em 1945, mas depois de um governo 
conturbado como o de Eurico Gaspar Dutra, retornou ao poder em 1951, desta vez respaldado pelo voto popular. Em sua campanha, 
destaca-se o jingle que fi gura na questão “bota o retrato do velho”, o que demonstra a importância dos meios de comunicação de 
massa para a formação da opinião pública do país.

 Resposta: E



OSG.: 102326/16

Resolução – História I

07. O período ditatorial do Estado Novo (1937 a 1945) consubstanciou os propósitos varguistas fundamentados no populismo, no 
nacionalismo e no intervencionismo. Nem mesmo toda a habilidade de Vargas com seus múltiplos mecanismos de controle (Constituição 
de 1937, DIP, DASP, DOPS) foram sufi cientes para impedir o desmoronamento do Estado Novo em 1945. A participação do Brasil na 
Segunda Guerra Mundial junto aos países aliados contribuiu para que internamente surgisse uma forte pressão pela redemocratização 
do país. Diante desse quadro Vargas assume um “compromisso” de conduzir o país de volta à redemocratização, marcando para tanto 
um calendário eleitoral e liberando o funcionamento dos partidos políticos em que tiveram destaque o PSD (Partido Social Democrático) 
e o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) identifi cados com Vargas e a UDN (União Democrática Nacional) que lhe era oposição. Em meio 
a polêmica quanto à sua espontaneidade devemos lembrar que haviam os que desejavam a permanência de Vargas que se articulavam 
em torno do que fi cou conhecido como Movimento Queremista. Em última instância Vargas tenta uma manobra que foi decisiva para 
o desfecho que lhe levou à renúncia. A indicação de seu irmão Bejo (Benjamim Vargas) foi visto pelos militares como uma manobra 
golpista. Pressionado pelos militares, Vargas foi obrigado a renunciar.

 Resposta: C

08. O fi m regime político conhecido como Estado Novo está diretamente associado ao contexto internacional marcado pelo 2º grande 
confl ito mundial, que durou de 1939 a 1945. O Estado brasileiro, que optou pela neutralidade, acabou pendendo para os Aliados, 
não obstante muitos pudessem encontrar semelhanças entre a política varguista e o modelo fascista do grupo do Eixo. Vale lembrar 
que para a Declaração de Guerra feita pelo Brasil aos países do Eixo em 1942, além do torpedeamento a navios brasileiros, contribuiu 
a progressiva aproximação com os EUA, que ofereceram apoio econômico e logístico ao projeto nacionalista de Vargas, materializado 
principalmente na CSN (Cia Siderúrgica Nacional). Do ponto de vista interno, após o Confl ito, o Exército, juntamente aos outros 
segmentos da sociedade, passou a exigir a redemocratização. Vargas ainda tentou manipular o processo marcando calendário eleitoral 
e liberando a atuação dos partidos políticos como PSD e PTB identifi cados com sua política e a UDN de base liberal que lhe fazia frontal 
oposição. A tentativa de mais uma manobra continuísta culminaria na deposição de Vargas em 1945.

 Resposta: D

09. Vargas desenvolveu um poderoso aparelho de controle social durante o seu governo, especialmente durante o período do Estado 
Novo. 
O controle operário se dava pela concessão de determinados direitos trabalhistas (ex. CLT), contribuindo para a “domesticação” do 
operariado, e pela subordinação dos sindicatos ao Ministério do Trabalho, sob a direção de líderes pelegos, impedindo uma atuação 
livre e combatente na defesa dos interesses do trabalhador, transformado-se praticamente em órgãos ofi ciais do governo como afi rmou 
o historiador Francisco de Assis Silva no trecho presente no enunciado da questão.

 Resposta: A

10. A criação do DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda – facilitou o controle dos meios de comunicação e das mais variadas 
manifestações artísticas no Brasil pelo governo. A atuação do órgão se dava em duas frentes. Primeiro construindo uma imagem positiva 
de Vargas, especialmente na divulgação de Leis Trabalhistas, buscando aumentar a sua popularidade fazendo constantes referências 
ao presidente como “GRANDE CHEFE NACIONAL” e “PAI DOS POBRES”. Outra função do D.I.P era a de controlar e censurar as 
manifestações artísticas que eventualmente pudessem denegrir sua imagem.

 Resposta: A
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