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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Era Vargas 

 

1) Enumere a coluna 1 de acordo com a coluna 2 

Coluna 1 

1 - Revolta militar tenentista de 05 de julho de 1922. 

2 - Revolução de 1930. 

3 - Reação Republicana. 

4 - Coluna Presres. 

5 - Aliança Liberal. 

 

Coluna 2 

(  ) Junção de tropas rebeldes provenientes do Rio Grande do Sul e de São Paulo em 

Benjamin Constant, no oeste do Paraná, em abril de 1925. 

(  ) Episódio de marcha dos 18 do Forte de Copacabana. 

(  ) Publicação pelo Correio da Manhã, em novembro de 1921, de cartas ofensivas aos 

militares, atribuídas a Artur Bernardes. 

(  ) Entendimento secreto de 17 de junho de 1929 entre políticos de Minas Gerais e 

do Rio grande do Sul para impedir a eleição à Presidência da República do paulista 

Júlio Prestes. 

Assinale a sequência correta: 

a) 3, 1, 4, 5 

 b) 4, 3, 1, 5 

c) 3, 4, 5, 1 
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d) 5, 3, 4, 1 

e) 4, 1, 3, 5 

 

2) A Carta de 1937 do Estado Novo representa um dos momentos de centralização 

autoritária no Brasil. Entre outras medidas características desse autoritarismo, 

tem-se a criação do: 

a) Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento 

b) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

c) Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

d) Departamento de Imprensa e Propaganda 

e) Serviço Nacional de Informação 

 

3) Em 1939 o mundo se deparava uma vez mais com o início de um grande conflito 

mundial. Sobre as origens da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945) podemos 

afirmar: 

a) As origens da guerra não têm qualquer relação com a crise do capitalismo europeu 

da década de 30. 

b) A derrota dos fascistas espanhóis que foram apoiados pelos nazistas alemães, na 

Guerra Civil Espanhola (1936-1939), pode ser considerada como um dos fatores que 

contribuíram para o início da Segunda Grande Guerra Mundial. 

c) O imperialismo nazista que foi responsável pela invasão da Áustria, antiga 

Tchecoslováquia e Polônia não teve papel decisivo para a eclosão da Segunda Grande 

Guerra. 

d) O fracasso da Liga das Nações e dos Tratados Internacionais do pós-Primeira 

Guerra, não contribuíram para o início da Segunda Guerra. 
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e) A Crise de 29 e a expansão militar e imperialista nazifascista foram fatores 

decisivos para o início da Segunda Grande Guerra Mundial. 

 

4) Os votos feminino e secreto e direitos trabalhistas foram consagrados, no Brasil, 

pela Constituição de: 

a) 1824 

b) 1891 

c) 1934 

d) 1937 

e) 1946 

 

5) Getúlio Vargas governou o Brasil da Revolução de 1930 até o final do Estado Novo 

em 1945. Elegendo-se pelo voto popular em 1950, seu mandato foi interrompido 

em 1954 com o seu suicídio. O Estado brasileiro, sob o governo de Vargas, é 

habitualmente definido como aquele que: 

a) Intervêm na atividade econômica e disciplina a mão-de-obra assalariada através 

da concessão de leis trabalhistas. 

b) Suspende tributos e impostos sobre atividades produtivas, taxando o capital 

especulativo e financeiro. 

c) Proíbe a aplicação de capitais internacionais na economia e sustenta a pequena 

propriedade familiar. 

d) Desconsidera o apoio político das camadas populares e aperfeiçoa o sistema 

eleitoral democrático. 

e) Internacionaliza o capitalismo brasileiro, concedendo estímulos ao capital através 

da abolição da lei do salário mínimo. 


