
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre - História 

Conteúdo: 
 República do Café e Era Vargas 
 
 

 

Lista de exercícios 

1. (Cesgranrio) A identificação dos governos da República Velha com os interesses da economia 
cafeeira pode ser expressa pelo(a): 
a) financiamento, através do Banco do Brasil, para o plantio de novas lavouras, no Encilhamento. 
b) estatização das exportações, com o objetivo de garantir os preços, durante a Primeira Guerra 
Mundial. 
c) adoção de uma política de valorização, reduzindo a oferta do produto, a partir do Convênio de 
Taubaté. 
d) controle da mão-de-obra camponesa e apoio à imigração, com a Lei Adolfo Gordo. 
e) isenção de tributos assegurada no programa de estabilização de Campos Sales. 
 
2. (Fatec) "Cabo de enxada engrossa as mãos - o laço de couro cru, machado e foice também. Caneta 
e lápis são ferramentas muito delicadas. A lida é outra: labuta pesada, de sol a sol, nos campos e nos 
currais (...) Ler o quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso: a eleição vem aí e o alistamento rende a 
estima do patrão, a gente vira pessoa." 
                               (Palmério, Mario. VILA DOS CONFINS). 
 
Com base no texto é correto afirmar que, na República velha, 
a) o predomínio oligárquico, embora vinculado à manipulação do processo eleitoral, estava longe de 
estabelecer qualquer compromisso entre "patrão" e empregados. 
b) a campanha eleitoral levada a cabo pelos chefes políticos locais visava a atingir, principalmente, os 
trabalhadores urbanos já alfabetizados e menos embrutecidos pela "labuta pesada". 
c) a transformação operada no trabalhador durante o período eleitoral representava a marca de um 
sistema político que estendia o poder dos grandes proprietários rurais, dos "campos e currais", aos 
Municípios e, daí, à capital do Estado. 
d) o predomínio oligárquico, baseado em favores pessoais, buscava, sobretudo, dissolver os focos de 
tensão social e oposição política, representados nas diversas formas de organização dos 
trabalhadores rurais naquele momento. 
e) o período eleitoral era o único momento em que os chefes locais se voltavam para os seus 
subordinados, impondo-lhes seus candidatos e dispensando-os dos trabalhos que "engrossavam as 
mãos". 
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3. (Fuvest) O período de 1900 a 1930, identificado no processo histórico brasileiro como República 
Velha, teve por traço marcante: 
a) o fortalecimento da burguesia mercantil, que se utilizou do Estado como instrumento coordenador 
do desenvolvimento. 
b) a abertura para o capital estrangeiro, principal alavanca do rápido desenvolvimento da região 
amazônica. 
c) a modificação da composição social dos grandes centros urbanos, com a transferência de mão-de-
obra do Centro-Sul para áreas do Nordeste. 
d) o pleno enquadramento do Brasil às exigências do capitalismo inglês, ao qual o país se mantinha 
cada vez mais atrelado. 
e) o predomínio das oligarquias dos grandes Estados, que procuravam assegurar a supremacia do 
setor agrário-exportador. 
 
4. (Fuvest) O desenvolvimento da cafeicultura no Brasil durante a República Velha (1889-1930) criou 
condições para a deflagração de um processo de industrialização na região Sudeste porque 
a) a maior parte dos lucros provenientes da cafeicultura ficava nas mãos dos produtores nacionais, e 
era investida em atividades industriais. 
b) os governos estaduais contraíam empréstimos no exterior para o financiamento da produção de 
café, mas investiam parte desses recursos nas indústrias de base. 
c) os bancos brasileiros passaram a desenvolver programas de financiamento da indústria com o 
lucro obtido na comercialização do café que financiavam. 
d) a exportação do café gerava superávits que o governo federal, através de incentivos fiscais, 
transferia do setor agrícola para o industrial. 
e) a expansão econômica provocada pelo café contribuiu para a formação do mercado interno, e nos 
períodos de superprodução parte da mão-de-obra era transferida para a indústria. 
 
5. (Fuvest) A Semana de Arte Moderna de 1922, que reuniu em São Paulo escritores e artistas, foi um 
movimento: 
a) de renovação das formas de expressão com a introdução de modelos norte-americanos. 
b) influenciado pelo cinema internacional e pelas ideias propagadas nas universidades de São Paulo e 
do Rio de Janeiro. 
c) de contestação aos velhos padrões estéticos, às estruturas mentais tradicionais e um esforço de 
repensar a realidade brasileira. 
d) desencadeado pelos regionalismos nordestino e gaúcho, que defendiam os valores tradicionais. 
e) de defesa do realismo e do naturalismo contra as velhas tendências românticas. 
 
6. (Fuvest) No Brasil, a década de 20 foi um período em que: 
a) velhos políticos da República, como Rui Barbosa, Pinheiro Machado e Hermes da Fonseca, 
alcançaram grande projeção nacional. 
b) as forças de oposição às chamadas "oligarquias carcomidas" se organizaram, sem contudo 
apresentar alternativas de mudança. 
c) as propostas de reforma permanecendo letra morta, não se configurou nenhuma polarização 
político-ideológica. 
d) a aliança entre os partidos populares e as dissidências oligárquicas culminou com a derrubada da 
República Velha nas eleições de 1Ž de março de 1930. 
e) ocorreram agitações sociais e políticas, movimentos armados, entre eles a Coluna Prestes, e várias 
propostas de reforma foram debatidas. 
 



7. (Fuvest) A política do café, durante a Primeira República, 
a) chegou ao auge do protecionismo com o Convênio de Taubaté passando depois a reger-se pelas 
leis do mercado. 
b) procurou atender aos interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção ao 
produto. 
c) pode ser equiparada à de outras produções agrícolas, todas elas amparadas por Planos de Defesa. 
d) atendeu exclusivamente aos interesses dos grandes grupos internacionais, através dos Planos de 
Defesa. 
e) foi dirigida pelo governo do Estado de São Paulo, enquanto o poder federal mantinha uma atitude 
distante e neutra. 
 
8. (Fuvest-gv) No final do século XIX e início do século XX o Nordeste foi assolado pelos cangaceiros, 
bandos armados que roubavam, sequestravam e matavam em seu próprio benefício ou a serviço de 
chefes políticos. Contribuíram para o aparecimento desse grande contingente de marginalizados: 
a) os movimentos revolucionários republicanos dos fins do Império. 
b) a grande migração de nordestinos para a colheita da borracha na Amazônia. 
c) a propaganda da guerrilha comunista entre os camponeses. 
d) o processo de urbanização e industrialização que expulsou muitos camponeses de suas terras. 
e) a concentração da propriedade, o aumento demográfico e os efeitos da seca. 
 
9. (Mackenzie) "Preocupado em derrubar as velhas oligarquias..., acabou utilizando os velhos 
costumes políticos de corrupção e coação, anteriormente criticados através de um novo elemento: 
as tropas federais (...). Substituindo uma oligarquia por outra, mantinha a desigualdade social, agora 
com novos beneficiados.”. 
(Antônio Mendes Jr. e Ricardo Maranhão, BRASIL HISTÓRIA-REPÚBLICA, vol. III). 
            
O texto relata um momento histórico do governo Hermes da Fonseca que se denominou: 
a) Política do Café com Leite. 
b) Política das Salvações. 
c) "Funding-Loan". 
d) Política Desenvolvimentista. 
e) Socialização dos Prejuízos. 
 
10. (Mackenzie) Na República Velha, ocorreu um extraordinário impulso à industrialização do Brasil: 
imigrantes chegavam em grandes levas, proporcionando mão-de-obra qualificada, novas técnicas de 
produção e ideias anarquistas e socialistas. 
Sobre sociedade e economia nesse período, é incorreto afirmar que: 
a) o principal centro da industrialização brasileira foi o Estado de São Paulo, onde aconteceu a greve 
geral de 1917, paralisando toda a Capital. 
b) os setores urbanos, classe média e proletariado industrial, consolidaram a hegemonia das 
oligarquias agrárias durante o período. 
c) em 1907, foi aprovada a Lei Adolfo Gordo, legalizando a expulsão de estrangeiros acusados de 
atentar contra a segurança nacional. 
d) o anarquismo, difundido principalmente por imigrantes italianos, lutava pelo fim do Estado e 
melhores condições de trabalho. 
e) a oferta de mão-de-obra era superior ao número de vagas nas empresas. 
 
11. (Puccamp) O terceiro dos veículos de massa era inteiramente novo: rádio. [...] O rádio 
transformava a vida dos pobres, e sobretudo das mulheres pobres presas ao lar, como nada fizera 
antes. Trazia o mundo à sua sala. Daí em diante, os mais solitários não precisavam mais ficar 
inteiramente a sós. E toda a gama do que podia ser dito, cantado, trocado ou de outro modo 
expresso em som estava agora ao alcance deles. [...] sua capacidade de falar simultaneamente a 
incontáveis milhões, cada um deles sentindo-se abordado como indivíduo, transformava-o numa 



ferramenta inconcebivelmente poderosa de informação de massa, como governantes e vendedores 
logo perceberam... 
                (Eric Hobsbawn. As artes (1914-1945), in "Era dos extremos. O breve século XX (1914-
1991)") 
 
A veiculação de propaganda política através do rádio foi um recurso amplamente usado pelos 
governos populistas de Vargas e Perón na América Latina. A transmissão de discursos presidenciais 
especialmente direcionados aos ouvintes tinha por objetivo principal 
a) ampliar a participação popular nas esferas do poder político do Estado. 
b) informar a população da situação econômica do país e das medidas aprovadas pelo Congresso. 
c) promover a identificação do cidadão com o líder político, autointitulado protetor dos pobres. 
d) assegurar a não realização de greves e reivindicações trabalhistas que prejudicassem a 
estabilidade nacional. 
e) veicular campanhas sociais contra o analfabetismo, a fome e as mazelas que atingiam a população 
humilde. 
 
12. (Mackenzie) A Revolução de 1930 apoiada por grupos heterogêneos, sem grandes rupturas, 
promoveu sob a liderança de Getúlio Vargas um novo encaminhamento para o Estado brasileiro. 
Identifique estes traços nas alternativas a seguir. 
a) O Estado getulista incentivou o capitalismo nacional, promovendo a aliança entre setores da classe 
trabalhadora urbana e a burguesia nacional. 
b) Para Vargas, a questão social permanecia um caso da polícia e o modelo econômico passou a ser 
apoiado pelo capital estrangeiro. 
c) As decisões econômico-financeiras foram descentralizadas, tendo o presidente reduzidos poderes. 
d) O poder dos estados foi fortalecido em relação à união. 
e) Preservaram-se as relações clientelistas, mantendo-se a oligarquia cafeeira no poder como antes 
de 1930. 
 
13. (Pucrs) Entre as características da nova ordem política brasileira implantada com o Estado Novo 
estava 
a) a formação de um governo democrático que fizesse frente à escalada da Ação Integralista 
Brasileira. 
b) a mobilização política do campesinato, para fortalecer as bases de apoio das oligarquias 
tradicionais. 
c) a participação do Estado na economia, para assegurar a industrialização no contexto internacional, 
caracterizado pela ascensão de regimes fortes. 
d) a formação de uma aliança da esquerda com os liberais, numa frente única nacionalista. 
e) a retirada do apoio brasileiro aos sistemas de acordos interamericanos. 
 
14. (Ufc) O período do governo de Getúlio Vargas de 1937 a 1945 é conhecido na história do Brasil 
como "Estado Novo", em que: 
a) os movimentos sociais contra o nazi-fascismo ganharam as ruas, com o apoio do governo. 
b) os comunistas ocuparam vários cargos burocráticos e assumiram órgãos de propaganda política. 
c) os partidos políticos foram fechados e as bandeiras estaduais, queimadas, como símbolo do 
centralismo do poder. 
d) o sistema parlamentarista foi fortalecido pelo fechamento do Congresso Nacional e pela 
intervenção nos Estados. 
e) a elite industrial brasileira tornou-se hegemônica, pondo fim, dessa forma, à política do "café com 
leite" da aristocracia rural. 
 
15. (Ufes) "Foi a ascensão das classes sociais urbanas, com a deposição do governo Washington Luís, 
em 1930, que criou novas condições sociais e políticas para a conversão do Estado Oligárquico em 



Estado Burguês. Esse foi o contexto em que o Governo Getúlio Vargas, nos anos 1930-1945, passou a 
pôr em prática novas diretrizes políticas quanto às relações entre assalariados e empregadores". 
                               (Ianni, Octávio - ESTADO E PLANEJAMENTO ECONÔMICO NO BRASIL (1930 - 1970). 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977, p. 34). 
 
Conforme o texto, novas diretrizes políticas passaram a nortear o governo Vargas, especialmente 
após 1937, quando foi decretado o Estado Novo, que intensificou a regulamentação das relações 
entre as classes patronais e os trabalhadores, no processo de industrialização vivido pelo Brasil no 
período posterior a 1930.  O espírito dessa intervenção estatal se expressa na 
a) negação de práticas valorizadas pelo fascismo, como o corporativismo e a máquina de 
propaganda. 
b) tentativa de aproximar a política trabalhista, cada vez mais, dos integralistas, com vistas a aliciar 
Plínio Salgado para a chefia do PTB. 
c) busca da harmonia social caracterizada pelo fortalecimento do Estado, que passa a tutelar as 
divergências e conflitos baseados em interesses particularistas. 
d) valorização exclusiva dos trabalhadores nacionais, objetivando dar-lhes oportunidade de alcançar 
o poder e assim fazer prevalecer sua ideologia, conforme legislação que previa expulsão dos judeus e 
outros estrangeiros, residentes no Brasil. 
e) concessão do direito de greve aos trabalhadores e do de "lockout" aos empresários, com o fim de 
dirimir conflitos trabalhistas. 
 
16. (Ufg) O bonde de São Januário leva mais um sócio otário sou eu que não vou trabalhar. 
                
BATISTA, W.; ALVES, A. In: BERCITO, Sônia de Deus Rodrigues. "Nos tempos de Getúlio": Da 
Revolução de 30 ao fim do Estado Novo. São Paulo: Atual, 1990. p. 43. 
 
O trecho acima é um samba de Wilson Batista e Ataulfo Alves, composto em 1940, cuja letra 
evidencia uma forma de resistência política ao 
a) contrapor-se à cultura do trabalho, principal foco de intervenção estado novista. 
b) associar trabalho e música na constituição da identidade nacional. 
c) conciliar trabalho e cultura popular, articulando as relações entre Estado autoritário e 
trabalhadores. 
d) estabelecer relação entre símbolos da modernização com a valorização do trabalhador. 
e) criar uma relação de cumplicidade entre o Estado autoritário e os dissidentes da sociedade 
brasileira. 
 
17. (Ufg) Em março de 1934, Luís Carlos Prestes fundou uma frente popular, a Aliança Nacional 
Libertadora, que objetivava atrair setores democráticos e antifascistas da sociedade para um 
programa de reformas políticas e sociais. O governo de Vargas perseguiu Prestes devido à 
a) emergência de regimes autoritários na Europa influenciando a organização partidária no Brasil. 
b) cooptação dos sindicatos pelo Estado, com suas sedes tornando-se locais da propaganda oficial. 
c) proposta política de estabelecer um governo revolucionário no Brasil alinhado com a União 
Soviética. 
d) organização da Ação Integralista Brasileira, que defendia um projeto de Estado autoritário para o 
país. 
e) rivalidade entre integralistas e aliancistas, os quais mobilizaram o país, ampliando o clima de 
confrontos. 
 



18. (Ufmg) Leia atentamente este trecho de poema: 
 
Carta a Stalingrado 
 
Stalingrado ... 
Depois de Madri e de Londres, ainda há grandes cidades! 
O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem, a face negra de pó e de 
pólvora, 
e o hálito selvagem da liberdade 
dilata os seus peitos, Stalingrado, 
seus peitos que estalam e caem 
enquanto outros, vingadores, se elevam. 
 
A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. 
Os telegramas de Moscou repetem Homero. 
Mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo 
que nós, na escuridão, ignorávamos. 
Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, 
na paz de tuas ruas mortas mas não conformadas, 
no teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas, 
na tua fria vontade de resistir. 
......................................................................................... 
As cidades podem vencer, Stalingrado! 
......................................................................................... 
 
Em teu chão calcinado onde apodrecem cadáveres, 
a grande Cidade de amanhã erguerá a sua Ordem. 
 
(ANDRADE, Carlos Drummond de. "A rosa do povo". 23. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. p.158-160.) 
 
A partir dessa leitura, é CORRETO afirmar que, nesse trecho de poema, se expressa, mais do que as 
ideias do autor, o pensamento de um grupo de intelectuais brasileiros que 
a) se entusiasmavam pelo heroísmo dos cidadãos de Londres e Madri, que souberam resistir 
bravamente à agressão fascista. 
b) começavam a ser seduzidos pelo Comunismo, ao final da Guerra, por estarem descontentes em 
relação ao quadro político em vigor no País. 
c) desenvolviam uma consciência pacifista ante o risco de uma guerra nuclear que poderia decorrer 
da polarização EUA/URSS. 
d) torciam, em meio à guerra civil russa, pela vitória dos democratas, que lutavam pelo 
restabelecimento da liberdade. 
 
19. (Ufv) 



Vejam só! 
A minha vida como está mudada 
Não sou mais aquele 
Que entrava em casa alta madrugada 
Faça o que eu fiz 
Porque a vida é do trabalhador 
Tenho um doce lar 
E sou feliz com meu amor 
O Estado Novo 
Veio para nos orientar 
No Brasil não falta nada 
Mas precisa trabalhar 
Tem café, petróleo e ouro 
Ninguém pode duvidar 
E quem for pai de quatro filhos 
O presidente manda premiar 
É negócio casar! 
 
(Citado por SALIBA, Elias Thomé. A dimensão cômica da vida privada na República. In: SEVCENKO, 
Nicolau (org.). "História da Vida Privada no Brasil". São Paulo: Companhia das Letras, 1998. v. 3. p. 
355.) 
 
Os versos acima são de um samba composto por Ataulfo Alves e Felisberto Martins, em 1941. Nele se 
encontra expressa, de forma irreverente, a ideologia do Estado Novo, conhecida como: 
a) Trabalhismo. 
b) Tenentismo. 
c) Queremismo. 
d) Paternalismo. 
e) Totalitarismo. 
 
20. (Unesp) Decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora em 1935, seus membros, os não 
moderados, organizaram a insurreição comunista que foi abafada pelo Governo Vargas. Assinale a 
alternativa que apresenta a ação política subsequente e relacionada com a referida insurreição: 
a) A proposta anti-imperialista e antilatifundiária, contida no programa da ANL, foi completamente 
abandonada. 
b) Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo. 
c) Dois meses após a Intentona, todos os presos políticos que aguardavam julgamento, foram 
colocados em liberdade. 
d) A campanha anticomunista das classes dominantes contribuiu para que Vargas abandonasse seus 
planos continuístas. 
e) Os revoltosos só se renderam depois de proclamada a suspensão definitiva do pagamento da 
dívida externa. 
 
Gabarito. 
C E E E C E B E B B C A C C C A C B A B 


