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O mundo em conflito: A Primeira Grande Guerra 
(1914-1918) 

 
• Motivos Causadores: 

� Interesses neocoloniais decorrentes da Segunda 
Revolução Industrial – Belle Époque e Indústria 
Bélica – “Paz Armada”. 

� Política de Alianças: 
� Impérios Centrais: Alemanha e Áustria-

Hungria, mais tarde Itália, formando a Tríplice 
Aliança. 

� Entente: França e Inglaterra, mais tarde a 
Rússia, formando a Tríplice Entente. 
 

� Crise do Império Turco-Otomano: Seus 
territórios tornaram-se alvo dos interesses 
neocoloniais das potências europeias: 
� Sérvia: Revanchismo com a Áustria-Hungria. 
� Rússia: Revanchismo com a Áustria-Hungria. 
� Rússia e Sérvia aliadas contra a Áustria-

Hungria. 
 

• A eclosão da guerra> 
� Assassinato do arquiduque austro-húngaro 

Francisco Ferdinando. 
� A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. 
� Devido à política de alianças, logo a guerra foi 

generalizada. 
 

• A guerra: 
� Fases da guerra: Guerra de movimentos e 

guerra das Trincheiras. 
� Novas alianças: 

 
� Itália: Antes da guerra era aliada aos Impérios 

Centrais, no início da guerra declarou-se 
neutra e no decorrer da guerra, por terras, 
aliou-se à Entente. 

� Impérios Centrais: Bulgária e Império Turco-
Otomano. 

� Entente: Austrália, Nova Zelândia, África do 
Sul, Japão, Grécia, Romênia, Portugal, etc. 
 

� 1917:  
� A Rússia saiu da guerra (Revolução 

Bolchevique). 
� EUA: Entraram ao lado da Entente, pois havia 

questões econômicas envolvidas e ainda teve 
um navio afundado pela Alemanha. 
 

• Fim da guerra: 
� Determinada pela entrada dos EUA. 
� Alemanha: Deixou de ser Império e tornou-se 

República, quando aceitou o armistício da guerra. 
 
 

• Pós-guerra: 
� Os 14 pontos de Wilson. 
� O Tratado de Versalhes. 
� A Liga das Nações. 

  

A Revolução Russa (1917) 
 

• Sistema Czarista (Tzar-ista): Instalado por Ivan, o 
Terrível – Dinastia Romanov. 

 
� Absolutismo (Despotismo). 

 
• Império Russo: Vivia forte crise social e econômica 

principalmente após a derrota na guerra contra o 
Japão (1904-1905). 

 
� Consequências: Domingo Sangrento, Manifesto 

de Outubro (1905) e formação da Duma 
(burguesia) e dos Sovietes (camponeses). 
 

• Recebeu investimentos franceses e ingressou na 
Entente, quando o czar Nicolau II, fortalecido, 
dissolveu a Duma e os Sovietes. 

• A Primeira Guerra para a Rússia: 
 

� Ampliou a crise econômica, social e militar. 
� Reação dos grupos políticos compostos pela 

burguesia mencheviques) e pelo campesinato 
(bolcheviques). 

 
• A Revolução de 1917: 
 

� Fevereiro: Os mencheviques promoveram a 
queda do czar Nicolau II que foi preso ao lado de 
sua família. 

� A Rússia não saiu da guerra. 
� Teses de Abril: fortaleceu o movimento 

bolchevique contra a permanência da Rússia na 
guerra. 

� Outubro: Os bolcheviques derrubaram o 
menchevique Kerensky e assumiram o poder. 
 

• Governo bolchevique: 
 

� Lenin venceu Trotsky em eleições e assumiu 
posicionamento marxista radical: Estatizou as 
empresas. 

� Reação dos burgueses – Guerra Civil Russa 
(1918-21): 
� Comunismo de guerra. 
� Fim da guerra. 

 
� NEP (Nova Política Econômica) 
� Formação da URSS. 
� Morte de Lenin em 1924. 
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A Crise de 1929 
 

• Economia pós-Primeira Guerra Mundial: 
� EUA: American way of life. 
� Europa: Crise de abastecimento. 
� EUA: Fornecedor de produtos e de capital para a 

Europa. 
 

• Fim da década de 1920: 
� EUA: Produção superior à demanda comercial. 
� Resultado: Recessão econômica que ocasionou 

a crise de 1929 simbolizada pela queda da 
bolsa de valores de Nova York no dia 24 de 
outubro, a terça-feira negra – A Grande 
Depressão: Crise do capitalismo mundial. 

 
• New Deal (Novo Acordo): Medidas econômicas 

tomadas pelo presidente dos EUA Franklin Delano 
Roosevelt entre 1933 e 1937 pela recuperação do 
país: 
� Investimentos estatais em obras públicas. 
� Reforma do sistema bancário e monetário. 
� Controle sobre os preços e sobre a produção 

das empresas. 
� Incentivos agrícolas. 
� Medidas voltadas às áreas sociais. 
� Redução da jornada trabalhista. 

 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO – 1ª PARTE 

1. Leia o testemunho e analise a imagem. 

A alguns passos de nós, no fundo da trincheira, jaz um 
corpo. É de um suboficial: está enterrado pela metade; vê-se 
apenas a cabeça, um ombro anterior, o braço se enrijeceu e ficou 
estacado, e todos que andam pela vala esbarram e tropeçam na 
mão e no braço. Seria preciso cortar o braço ou retirar o corpo. 
Ninguém tem coragem. 

TESTEMUNHO DE UM SOLDADO FRANCÊS. Apud: VINCENT, 
Gérard. 

Uma história do segredo? In: PROST, Antoine; VINCENT, 
Gérard. 

História da vida privada: da Primeira Guerra aos nossos 
dias. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995, v. 5. p. 206. [Adaptado]. 
Dizeres do monumento francês: “Contra a guerra; às suas 

vitimas, à fraternidade dos povos. 
Que o futuro console a dor”.  

Disponível em: 
<http://guerres-mondiales.xooit.fr/t165-Dardilly.htm>. Acesso em: 26 maio 2011. 

 
O testemunho do soldado demarca a experiência na 
guerra, assim como o monumento francês expõe a 
lembrança sobre a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 
que, para os países europeus, ficou conhecida como a 
“Grande Guerra”. Diante do exposto e de acordo com o 
texto e a imagem, explique de que forma 
 

a) a guerra nas trincheiras levou às manifestações 
pelo pacifismo, especialmente na França, findo o 
conflito, em 1918. 

 

 

 

 

 

b) a memória sobre a Grande Guerra, expressa no 
monumento, se relaciona à posição política 
francesa diante das ofensivas alemãs durante os 
anos de 1930. 

 

 

 

 

 

 

2. Leia os documentos a seguir. 

Os camponeses partem para o front com incrível 
entusiasmo; e as classes superiores da sociedade, quer sejam 
liberais ou conservadoras, os aclamam, desejando-lhes boa sorte 
[…] Habitualmente, os camponeses sentiam que não tinham nada a 
fazer a não ser beber; mas agora não é mais assim. É como se a 
guerra lhes desse uma razão para viver […] No ardor dos soldados 
russos se percebe o entusiasmo que agita o coração dos antigos 
mártires se lançando para a morte gloriosa. 

LE BON, Gustave. 1916 apud JANOTTI, Maria de Lourdes. A Primeira Guerra Mundial. O 
confronto de imperialismos. São Paulo: Atual, 1992. p.17. 

 
Após um ano de massacre, o caráter imperialista da guerra 

cada vez mais se afirmou; essa é a prova de que suas causas 
encontram-se na política imperialista e colonial de todos os 
governos responsáveis pelo desencadeamento desta carnificina. 
[…] Hoje, mais do que nunca, devemos nos opor a essas pretensões 
anexionistas e lutar pelo fim desta guerra […] que provocou 
misérias tão intensas entre os trabalhadores de todos os países. 

CONFERÊNCIA DE ZIMMERWALD - 5 a 8 de setembro de 1915. Apud JANOTTI, Maria de 
Lourdes. A Primeira Guerra Mundial. O confronto de imperialismos. São Paulo: Atual, 1992. 

[Adaptado]. 

No início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 
estabeleceu-se, sobretudo na Europa, uma disputa de 
ideias em torno do envolvimento nesse conflito. Com base 
na leitura de cada um dos documentos, explique as 
posições assumidas sobre a participação na guerra. 

 

 

 

 

 

 

3.  

“Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão 
impressionante que muitos (...) se recusaram a ver qualquer 
continuidade com o passado. ‘Paz’ significava ‘antes de 1914’: 
depois disso veio algo que não mais merecia esse nome. Era 
compreensível. 

Em 1914 não havia grande guerra fazia um século, quer 
dizer, uma guerra que envolvesse todas as grandes potências, ou 
mesmo a maioria delas (...).” 

(Eric Hobsbawm, Era dos Extremos: o breve século XX) 

a) Na economia, o que caracterizou o período de “paz”, 
citado pelo autor? 
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b) Explique um motivo da guerra a que Hobsbawm se 
refere. 

 

 

 

 

 

 

4. Os fatores que levaram o mundo ao primeiro conflito de 
proporções globais podem ser atribuídos a questões 
políticas, estratégicas, sociais ou regionais.  

Mas as questões imperialistas justificam todas as outras. 
Julgue as seguintes afirmativas. 

A  Entre o final da guerra Franco-Prussiana (1870- 
1871) e o início da I Guerra Mundial, os Estados 
Unidos e a Europa cresceram em termos econômicos 
de maneira nunca vista na história do capitalismo. 

B  Grandes excedentes de capitais da Europa, Japão e 
dos E.U.A. passaram a ser exportados para áreas 
coloniais, onde os juros eram baixos. 

C  A necessidade de investir capitais na periferia do 
sistema capitalista gerou uma grande concorrência 
entre os países colonialistas da Europa. 

D  A virtual hegemonia política da burguesia financeira 
sobre o aparelho governamental, preconizou uma 
política militarista, empurrando as potências 
europeias para a guerra. 

E  A classe burguesa, na ânsia de obter mercados, 
demonstrará uma acentuada disposição para resolver 
problemas da concorrência internacional, através da 
luta diplomática, ou mesmo da luta armada. 

  

5. Sobre a História Contemporânea, julgue as seguintes 
afirmativas. 

A  A Primeira Guerra Mundial (1914-18) resultou, 
dentre outros motivos, da concorrência comercial, da 
disputa por colônias e da luta pela hegemonia dos 
mares. 

B  A grande vencedora da Primeira Guerra Mundial foi a 
Alemanha, o que motivou a reação da Itália e do Japão 
no final dos anos 30, dando início à Segunda Guerra 
Mundial. 

C  O Tratado de Versalhes foi imposto pela Alemanha 
aos países europeus, com o apoio dos Estados Unidos. 

D  Apesar das guerras do século XX, a Europa manteve 
sempre sua hegemonia econômica e política sobre o 
mundo. 

 

6.  

O Governo Provisório foi deposto; a maioria de seus 
membros está presa. O poder soviético proporá uma paz 
democrática imediata a todas as nações. Ele procederá à entrega 
aos comitês camponeses dos bens dos grandes proprietários, da 
Coroa e da Igreja... Ele estabelecerá o controle operário sobre a 
produção, garantirá a convocação da Assembleia Constituinte para 
a data marcada... garantirá a todas as nacionalidades que vivem na 
Rússia o direito absoluto de disporem de si mesmas. 

O Congresso decide que o exercício de todo o poder nas 
províncias é transferido para os Soviets dos deputados operários, 
camponeses e soldados, que terão de assegurar uma disciplina 
revolucionária perfeita. O Congresso dos Soviets está persuadido 
de que o exército revolucionário saberá defender a Revolução 
contra os ataques imperialistas. 

(Proclamação do Congresso dos Soviets, outubro de 1917. Apud Marc Ferro. A Revolução Russa de 
1917, 1974.) 

O documento, divulgado em outubro de 1917, relaciona 
diversas decisões do novo governo russo. 
Quais eram as principais diferenças políticas e sociais 
entre o governo que se iniciava (Congresso dos Soviets) e 
o que se encerrava (Governo Provisório)? Cite uma das 
realizações do novo governo, explicando o contexto em 
que se deu. 

 

 

 

 

 

 

7.  

A Primeira Guerra Mundial abalou profundamente todos os 
povos envolvidos, e as revoluções de 1917-1918 foram, acima de 
tudo, revoltas contra aquele holocausto sem precedentes, 
principalmente nos países do lado que estava perdendo. Mas em 
certas áreas da Europa, e em nenhuma outra mais que na Rússia, 
foram mais que isso: foram revoluções sociais, rejeições populares 
do Estado, das classes dominantes e do status quo.  

(Adaptado de Eric Hobsbawm, Sobre História. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998, p. 262-263.)  

a) Relacione a Primeira Guerra Mundial e a situação da 
Rússia na época.  

 

 

 

 

 

 

b) Cite e explique um princípio da Revolução Russa 
de 1917. 
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8. Leia o seguinte relato de Richar Pipes, autor do livro “O 
comunismo”: 

 
O partido Operário Social-Democrata foi organizado, 

formalmente, em 1903, em um congresso em Londres. Lá o 
movimento imediatamente dividiu-se em duas facções, uma 
liderada por Martov, apelidada ‘menchevique’, e outra por Lênin, 
que chamava a si mesmo do ‘bolchevique’. 

 

a) Determine as divergências políticas existentes entre 
os bolcheviques e mencheviques. 

 

 

 

 

 

b) Explique por que os bolcheviques derrubaram o 
governo provisório menchevique criado em 
fevereiro de 1917. 

 

 

 

 

 

 

9.  

Como proteção contra a fantasia e a demência financeiras, 
a memória é muito melhor do que a lei. Quando a lembrança do 
desastre de 1929 se perdeu no esquecimento, a lei e a regulação 
não foram suficientes. A história é extremamente útil para 
proteger as pessoas da avareza dos outros e delas mesmas. 

John Kenneth Galbraith, O grande crash, 1929. 

 

a) Indique duas das características principais do que o 
autor chama de “desastre de 1929”. 

 

 

 

 

 

 

b) Identifique algum fenômeno posterior, 
comparável ao “desastre de 1929”, estabelecendo 
semelhanças e diferenças entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

“O que aconteceu, como muitas vezes acontece nos booms 
de mercados livres, era que, com os salários ficando para trás, os 
lucros cresceram desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram 
uma fatia maior do bolo nacional. Mas como a demanda da massa 
não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do 
sistema industrial [...] o resultado foi superprodução e 
especulação. Isso por sua vez provocou o colapso [do sistema 
econômico mundial]” 

(HOBSBAWM, E. A era dos extremos.) 

 

10. O trecho acima se refere à crise econômica ocorrida em 
1929. Considerando a avaliação apresentada, faça o que se 
pede. 

Caracterize duas medidas tomadas pelo governo 
americano no combate à crise. 

 

 

 

 

 

 

11. A crise de 1929, iniciada com o “crack” da Bolsa de 
Nova Iorque, se constituiu em um grave momento para a 
economia mundial. No Brasil, o setor agrícola, 
representado pela lavoura cafeeira, foi duramente atingido 
por esta crise. 

O que ocasionou esta crise do capitalismo? 
 

 

 

 

 

 

12. Numa quinta-feira, 24 de outubro de 1929, 12.894.650 
ações mudaram de mãos, foram vendidas na Bolsa de Nova 
Iorque. Na terça-feira, 29 de outubro do mesmo ano, o dia 
mais devastador da história das bolsas de valores, 
16.410.030 ações foram negociadas a preços que 
destruíam os sonhos de rápido enriquecimento de 
milhares dos seus proprietários. A crise da economia 
capitalista norte-americana estendeu-se no tempo e no 
espaço. As economias da Europa e da América Latina 
foram duramente atingidas. Franklin Delano Roosevelt, 
eleito presidente dos Estados Unidos em 1932, procurou 
combater a crise e os seus efeitos sociais por meio de um 
programa político conhecido como New Deal. 

a) Identifique dois motivos da rápida expansão da crise 
para fora da economia norte-americana. 
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b) Caracterize de maneira geral o New Deal e 
apresente uma de suas medidas de combate à 
crise.     

 

 

 

 

 

 

A República Velha (1889-1930) 
A República Velha está subdividida em dois períodos: A 

República da Espada, momento da consolidação das instituições 
republicanas, e a República Oligárquica, onde as instituições 
republicanas são controladas pelos grandes proprietários de terras. 
O Período inicial da história republicana caracterizou-se como um 
momento onde o governo foi exercido por dois militares, devido ao 
temor de uma reação monárquica. Momento de consolidação das 
instituições republicanas. Os militares presidentes foram os 
marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. 

 

Governo de Deodoro da Fonseca 
O governo de Deodoro da Fonseca é dividido em dois 

momentos, o governo provisório e o governo constitucional. Entre 
as principais medidas do governo provisório estão a extinção da 
vitaliciedade do Senado, a dissolução da Câmara dos Deputados, a 
supressão do Conselho de Estado, extinção do Padroado e do 
beneplácito, a separação entre Igreja e Estado, a transformação 
das províncias em estados, o banimento da Família Real. Além 
disto, estabeleceu-se a liberdade de culto, a secularização dos 
cemitérios, criação do Registro Civil - para legalizar nascimentos e 
casamentos - a grande naturalização, ou seja, todo estrangeiro que 
vivia no Brasil adquiriu nacionalidade brasileira, e foi convocada 
uma Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela 
elaboração da primeira constituição republicana do Brasil. 

 
A Constituição de 1891 

Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a segunda 
Constituição brasileira, e a primeira republicana. O projeto de uma 
república liberal foi vencedor. Foram características da 
Constituição de 1891: 
� Instituição de uma República Federativa, onde os Estados 

teriam ampla autonomia econômica e administrativa; 
� Separação dos poderes em Poder Executivo, exercido pelo 

presidente eleito para um mandato de quatro anos (sem 
direito à reeleição), e auxiliado pelos ministros; 

� O Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, 
formado pela Câmara de Deputados (eleitos para um mandato 
de três anos, sendo seu número proporcional à população de 
cada Estado) e pelo Senado Federal, com mandato de 9 anos, 
a cada três anos um terço dele seria renovado; 

� O Poder Judiciário, tendo como principal órgão o Supremo 
Tribunal Federal. 

� O voto era descoberto (não secreto), direto e universal aos 
maiores de 21 anos. Proibido aos soldados, analfabetos, 
mendigos e religiosos de ordens monásticas. 

� Ficava estabelecida a liberdade religiosa, bem como os direitos 
e as garantias individuais. 

� A Constituição de 1891 foi fortemente influenciada pelo 
modelo norte-americano, sendo adotado o nome de República 
Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Nas "disposições 
transitórias" da Constituição ficava estabelecido que o 
primeiro presidente do Brasil não seria eleito pelo voto 
universal, mas sim pela Assembleia Constituinte. 

 

Governo de Floriano Peixoto (1891-1894) 
Adepto do republicanismo radical, o "florianismo" virou 

sinônimo de "jacobinismo". Foi um defensor da força para garantir 
e manter a ordem republicana, recebendo o apelido de "Marechal 
de Ferro". Floriano reabriu o Congresso Nacional, suspendeu o 
estado de sítio e tomou medidas populares, tais como a redução 
do valor dos aluguéis das moradias populares e suspendeu a 
cobrança do imposto sobre a carne vendida no varejo. Estas 
medidas, porém, estavam restritas à cidade do Rio de Janeiro. Seu 
governo também incentivou a indústria, através do 
estabelecimento de medidas protecionistas - evidenciando o 
nacionalismo dos republicanos radicais. No entanto, este caráter 
nacionalista de Floriano Peixoto era mal visto no exterior, o que 
podia dificultar as exportações de café e os interesses dos 
cafeicultores. O início da oposição à Floriano partiu em abril de 
1892, quando foi publicado o Manifesto dos Treze Generais, 
acusando o governo de ilegal e exigindo novas eleições. Pela 
Constituição de 1891, em seu artigo 42, caso o Presidente não 
cumprisse a metade do seu mandato, o vice-presidente deveria 
convocar novas eleições. 

República das Oligarquias (1894/1930): As oligarquias 
eram constituídas por grandes proprietários de terra e que 
exerciam o monopólio do poder local. Este período da história 
republicana é caracterizado pela defesa dos interesses destes 
grupos, particularmente da oligarquia cafeeira. Os grupos 
oligárquicos vão garantir a dominação política no país, através do 
coronelismo, do voto do cabresto, da política dos governadores e 
da política de valorização do café. A política dos governadores. Um 
acordo entre os governadores dos Estados e o governo central. Os 
governadores apoiavam o presidente, concordando com sua 
política. Em troca, o governo federal só reconheceria a vitória de 
deputados e senadores que representassem estes governadores. 
Desta forma, o governador controlaria o poder estadual e o 
presidente da República não teria oposição no Congresso Nacional. 
O instrumento utilizado para impedir a posse dos deputados da 
oposição foi a Comissão Verificadora de Poderes: caso um 
deputado da oposição fosse eleito para o Congresso, uma 
comissão - constituída por membros da Câmara dos Deputados - 
acusando fraude eleitoral, não entregava o diploma. O candidato 
da oposição sofria a chamada "degola". No entanto, para 
manutenção de seu domínio político, no plano estadual, sob o 
apoio do governo central, as oligarquias estaduais usavam das 
fraudes eleitorais. 6 A política dos governadores foi iniciada na 
presidência de Campos Sales, e responsável pela implantação da 
chamada política do café-com-leite. A política do café-com-leite 
Revezamento, no executivo federal, entre as oligarquias paulistas e 
mineiras. O número de deputados federais era proporcional à 
população dos Estados. Desta forma, os estados mais populosos - 
São Paulo e Minas Gerais - tinham maior número de 
representantes no Congresso. Coronelismo e voto do cabresto O 
sistema político da República Velha estava assentado nas fraudes 
eleitorais, visto que o voto não era secreto. O exercício da fraude 
eleitoral ficava à cargo dos "coronéis", grandes latifundiários que 
controlavam o poder político local (os municípios). Exercendo um 
clientelismo político (troca de favores) o grande proprietário 
controlava toda uma população ("curral eleitoral"), através do voto 
de cabresto. Assim, o poder oligárquico era exercido no nível 
municipal pelo coronel, no nível estadual pelo governador e, 
através da política do café-com-leite, o presidente controlava o 
nível federal. 

A política de valorização do café: Em 1906, na cidade de 
Taubaté, os cafeicultores criaram o Convênio de Taubaté - plano 
de intervenção do estado na cafeicultura, com o objetivo de 
promover a elevação dos preços do 7 produto. Os governadores 
dos estados produtores de café (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais) garantiam a compra de toda a produção cafeeira com o 
intuito de criar estoques reguladores. O governo provocaria uma 
falta do produto, favorecendo a alta dos preços, e, em seguida 
vendia o produto. Os resultados desta política de valorização do 
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café foram prejudiciais para a economia do país. Para comprar 
toda a produção de café, os governos estaduais recorriam a 
empréstimos no exterior, que seriam arcados por toda a 
população; além disto, caso a demanda internacional não fosse 
suficiente, os estoques excedentes deveriam ser queimados, 
causando prejuízos para o governo - que já havia pago pelo 
produto. 

 

A Era Vargas (1930-1945) 
� A vitória do movimento de 1930 deu início a uma fase na 

história do Brasil marcada pela liderança política de Getúlio 
Vargas. Esse período ficou conhecido como Era Vargas ou 
Período Getulista, e se estendeu até 1945. Durante esses 15 
anos, ocorreram significativas transformações político-sociais 
no país, principalmente em função do novo rumo das políticas 
públicas. A população urbana cresceu em relação à agrária, a 
importância da indústria na economia nacional se ampliou e o 
poder dos empresários das cidades aumentou, em 
comparação com o poder dos produtores rurais. Os setores 
médios urbanos e o operariado cresceram em número e 
conquistaram maior importância na vida política do país. 

� A Era Vargas dividiu-se em três fases: Governo Provisório, 
Governo Constitucional e Governo Ditatorial ou Estado Novo. 

 

Governo Provisório – 1930-1934 
 

� Principais medidas tomadas por Getúlio Vargas no sentido de 
assumir o controle político do país: 

Nomeou ministros de Estado de sua confiança; 
Fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas 

Estaduais e as Câmaras Municipais (Anulou o poder Legislativo em 
todo o país); 

Extinguiu todos os partidos políticos; 
Suspendeu a Constituição Republicana de 1891; 
Indicou interventores para chefiar os governos estaduais e 

municipais. 
Grupos que apoiaram Getúlio Vargas: 
Tenentistas – desejavam a centralização do poder, a 

nacionalização das riquezas do país e se opunham ao coronelismo. 
Oligarquias Estaduais – formadas por Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e os Estados do Nordeste. Desejavam a convocação 
de uma Assembleia Nacional Constituinte e uma nova Constituição 
para o país. 

 

Revolução Constitucionalista de 1932 
� Na medida em que o governo de Vargas foi se firmando no 

poder, foi revelando suas principais características: 
centralizador, preocupação com a questão social dos 
trabalhadores e defesa das riquezas nacionais. Isso acabou 
assustando a oposição política de São Paulo que desejava a 
volta da República Velha, uma nova Constituição e retornar ao 
poder. Para enfrentar o governo Vargas, a oligarquia paulista 
do PRP (Partido Republicano Paulista) formou uma frente 
única com o Partido Democrático que apoiou a Revolução de 
1930, mas estava descontente com a nomeação de João 
Alberto Lins de Barros para interventor de São Paulo. Cedendo 
às pressões, Getúlio Vargas nomeou outro interventor (Pedro 
de Toledo). Porém, essa medida não foi suficiente. A 
oligarquia paulista queria novas eleições, convocação de uma 
nova assembleia nacional constituinte e uma nova 
constituição para o país. 

� Em maio de 1932, durante uma manifestação pública contra o 
governo federal, quatro estudantes de São Paulo morreram 
em conflito de rua (Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo). A 
morte desses estudantes exaltou ainda mais os ânimos dos 
paulistas. Com as iniciais dos nomes dos estudantes formou-se 
a sigla MMDC (que se tornou o símbolo do movimento 
constitucionalista). Em julho de 1932, explodiu a Revolução 
Constitucionalista. São Paulo reuniu armas e 30 mil homens 

para lutar contra o governo federal. Somente Mato Grosso se 
aliou aos paulistas. Porém, depois de três meses de luta, os 
paulistas foram derrotados pelas tropas federais. Mas, 
embora derrotados militarmente, os paulistas se 
consideraram vitoriosos em termos políticos. Pois, Getúlio 
Vargas, terminada a revolta, garantiu a realização de eleições 
para a Assembleia Nacional Constituinte com o propósito de 
elaborar uma nova constituição para o país. 

 
A CONSTITUIÇÃO DE 1934 

� Promulgada essa nova constituição, algumas inovações foram 
observadas: 

Voto Secreto – as mulheres adquiriram o direito de voto, e 
continuavam sem direito: os analfabetos, mendigos e militares até 
sargento. Criou-se uma justiça eleitoral independente para zelar 
pelas eleições. 

Direitos Trabalhistas – direito ao salário mínimo, jornada 
de trabalho não superior a 8 horas diárias, proibição do trabalho 
de menores de 14 anos, férias anuais remuneradas, indenização na 
demissão sem justa causa. 

Nacionalismo Econômico – defesa das riquezas naturais do 
país, que seriam propriedades do governo da união. 

 
A Constituição de 1934 estabelecia que, após sua 

promulgação, o primeiro presidente da república seria eleito de 
forma indireta, pelos membros da Assembleia Nacional 
Constituinte para exercer um mandato de quatro anos que se 
findaria em 1938 Getúlio Vargas foi o vitorioso. 

 
Governo Constitucional – 1934-1937 

 
� Dois grupos políticos, com ideologias diferentes 

ganharam destaque na vida pública brasileira nesse 
período: 

AIB (Ação Integralista Brasileira – Os Integralistas) 
apoiados pelas oligarquias tradicionais e setores elitistas da Igreja 
Católica. O líder era Plínio Salgado (intelectual). Era uma espécie de 
nazifascistas. Seu manifesto era uma cópia adaptada das ideias de 
Benito Mussolini e Hitler. Bandeira de luta: combatia o comunismo, 
defendia o nacionalismo extremado, o Estado está acima do 
indivíduo, extinção dos partidos políticos e fiscalização das 
atividades artísticas. Principal lema: Deus, Pátria e Família. 

ANL (Aliança Nacional Libertadora – Os Aliancistas) eram 
contrários aos integralistas, se opunham ao nazifascismo e ao 
imperialismo, eram contrários ao latifúndio e as multinacionais, 
defendiam a moratória, eram apoiados pelo Partido Comunista 
Brasileiro, líderes sindicais e líderes tenentistas. Luís Carlos Prestes 
era o líder. Nessa fase ocorreu a Intentona Comunista – rebeliões 
militares em batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio 
de Janeiro contra o governo, tendo em vista a extinção da ANL pelo 
governo getulista. Essas rebeliões acabaram suprimidas e Luís 
Carlos Prestes acabou preso. 

 
O Governo Ditatorial – 1937-1945 

 

� Pelas regras constitucionais, o mandato de Getúlio Vargas 
terminaria em 1938. Aproximando-se a data das eleições 
presidenciais se deu início à campanha eleitoral. Enquanto 
isso, Vargas preparava um golpe de Estado para permanecer 
no poder. Em fins de setembro de 1937, o serviço secreto do 
exército noticiou a descoberta de um plano comunista, 
chamado Plano Cohen, para acabar com o regime 
democrático no Brasil. Na verdade, tratava-se de uma farsa 
tramada pelo próprio governo, com a ajuda dos integralistas. 
Em nome do combate ao “perigo comunista”, foi decretado o 
estado de guerra, e a polícia prendeu grande número de 
adversários do governo. No dia 10/11/1937, Getúlio Vargas dá 
um golpe de estado para continuar no poder (Estado Novo). 
Foi elaborada e outorgada uma nova constituição para o 
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Brasil, a CONSTITUIÇÃO DE 1937 que estabelecia: prorrogação 
do mandato presidencial para 6 anos, nomeação de novos 
interventores para os Estados, proibição de qualquer tipo de 
greve, vinculação dos sindicatos ao governo, os partidos 
políticos foram extintos e as eleições democráticas, suspensas. 
Durante esse período, foi instaurado no país o estado de 
emergência, que autorizava o governo a invadir casas, prender 
pessoas, julgá-las sumariamente e condená-las. Vargas impôs 
a censura prévia dos meios de comunicação e criou, em 1939, 
o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) – órgão 
diretamente ligado à presidência da república, encarregado de 
coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de 
comunicação social – como rádio, cinema, teatro e imprensa. 
Esse órgão foi também responsável pela produção do 
programa de rádio obrigatório “Hora do Brasil” (que divulgava 
as realizações do governo) e pela produção de milhares de 
cartazes que apresentavam Vargas como “salvador da Pátria”. 
Getúlio Vargas ordenou também o fechamento de todas as 
sedes da Ação Integralista Brasileira (esse acontecimento 
acabou gerando conflitos na chamada Intentona Integralista). 

 

O Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial / A 
economia durante o Estado Novo 

Apesar de certas afinidades com os regimes nazifascistas, o 
governo de Vargas procurou manter o Brasil em posição de 
neutralidade na Segunda Guerra Mundial. Pretendia, com isso, 
tirar proveito do conflito para obter vantagens político-
econômicas. Em 1941, o governo de Vargas passou a fazer acordos 
apoiando os Aliados (EUA, França, Inglaterra e URSS). 
Comprometeu-se a fornecer borracha e minério de ferro para os 
países aliados e permitiu que militares norte-americanos fossem 
enviados para bases militares, instaladas no nordeste brasileiro. 
Em troca desse apoio, obteve do governo dos Estados Unidos 
grande parte do financiamento para a construção da Usina 
Siderúrgica de Volta Redonda e da Companhia Vale do Rio Doce. A 
Alemanha logo reagiu à cooperação do Brasil para com os aliados. 
Em 1942, o Brasil declarou guerra às potências do Eixo (Alemanha, 
Itália e Japão). Em 1944, o Brasil enviou as primeiras tropas da FEB 
(Força Expedicionária Brasileira), com um contingente de 25 mil 
soldados à Itália.Com relação à economia, Vargas empenhou-se em 
estabilizar a situação da cafeicultura e, ao mesmo tempo, 
diversificar a produção agrícola. Além disso, estimulou o 
desenvolvimento industrial. A política industrial nesse período 
tinha por objetivo substituir importações de artigos estrangeiros 
por produtos fabricados no Brasil. Apesar do desenvolvimento 
alcançado nesse período, o setor industrial não conseguiu superar 
a tradicional agricultura de exportação, que depois de 1945 voltou 
a conquistar lugar de destaque na economia brasileira. Durante o 
governo de Vargas, inaugurou-se no Brasil o chamado 
“Populismo”. Essa política inspirava-se na Carta Del Lavoro (Carta 
do Trabalho), criada pelo fascismo italiano.  

 
O fim da Era Vargas 

Um dos principais fatores que levaram à queda de Vargas 
foi a derrota das potências do eixo, tendo em vista que o governo 
getulista se identificava com os regimes nazifascistas. 
Principalmente porque uma onda liberal varreu o mundo e o Brasil 
após a Segunda Grande Guerra. Diante dessas circunstâncias, 
Vargas ainda tentou se sustentar no poder. Nesse contexto, fez 
renascer a vida partidária, permitiu o surgimento de diversos 
partidos políticos, inclusive organizados por ele mesmo, como foi o 
caso da União Democrática Nacional – UDN, o Partido Social 
Democrático – PSD, o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o Partido 
Social Progressista – PSP. Vargas também legalizou o Partido 
Comunista do Brasil – PCB, que até então agia na clandestinidade; 
fixou prazo para a eleição presidencial, concedeu anistia ampla a 
todos os condenados políticos e libertou os comunistas presos, 
entre os quais o líder Luís Carlos Prestes. Mesmo assim, e apesar 
do Queremismo (movimento popular que pedia a permanência de 

Vargas no poder), e de ter decretado a Lei Antitruste (limitava a 
entrada do capital estrangeiro no Brasil), Getúlio Vargas foi 
obrigado a renunciar por pressões das tropas do exército. 

 
EXERCÍCIOS DE REVISÃO – 2ª Parte 

 
“Para o historiador José Murilo de Carvalho, a república 

consolidou-se excluindo o envolvimento popular no governo”.  

 

1.  Discorra sobre essa frase quanto à exclusão popular na 
formação da República no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descreva a relação da Igreja Católica com o Estado no 
início da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil elaborou uma 
nova constituição que foi promulgada no dia 24 de 
fevereiro de 1891. Marque a opção correta sobre esse 
momento histórico do Brasil. 

A  A Constituição de 1891 decretou a soberania da 
Igreja Católica no Brasil, ficando o Estado submisso às 
ordens papais. 

B  Essa Constituição decretou uma política reformista 
que contribuiu para o fim do coronelismo e dos 
latifundiários no Brasil. 
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C  Essa nova constituição adotou a forma de governo 
presidencialista, garantindo às antigas províncias 
mais autonomia política. 

D  A nova constituição adotou o presidencialismo como 
forma de governo, mas não possibilitou mais 
autonomia política para os estados, que se afundaram 
em revoltas contra a República. 

 

4. Marque a opção que contém algumas das mudanças 
provocadas pela Constituição de 1891. 

A  O Estado brasileiro passou a ter três poderes 
independentes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Além disso, eliminou-se o voto censitário. Homens a 
partir de 21 anos poderiam votar, porém analfabetos 
e mulheres continuaram sem o direito ao voto. 

B  O Estado brasileiro passou a ter três poderes 
independentes: Executivo, Legislativo e Judiciário. O 
voto censitário permaneceu para os eleitores e as 
mulheres passaram a ter o direito ao voto. 

C  O regime político passou a ser o presidencialista. A 
maioria da população passou a ter acesso ao voto 
livre e secreto, e o Estado adotou um regime dividido 
em três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

D  Excetuando-se as mulheres, o restante da população 
com idade acima de 21 anos poderia votar. A Igreja 
passou a ter maior controle sobre os patrimônios 
públicos e sobre o Estado. O voto passou a ser 
secreto. 

 

5. Na historiografia mais recente sobre o Brasil 
republicano, prevalece a ideia de que a queda do regime 
monárquico brasileiro, em 1889, derivou-se de um golpe: 

A  civil-militar, que contou com a participação de todos 
os escalões da hierarquia militar. 

B  dos militares de maiores patentes do Exército, que o 
organizaram e executaram. 

C  civil-militar, do qual participaram representantes de 
todas as camadas sociais. 

D  político-jurídico, aprovado pelo Parlamento sob a 
coordenação do poder judicial. 

E  militar que, por força do padroado régio, contou com 
o apoio da Igreja Católica. 

 
Subindo ao poder em outubro de 1930, Getúlio Vargas nele 

permaneceu por quinze anos, sucessivamente, como chefe de um 
governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto e ditador. 
Deposto em 1945, seria eleito presidente pelo voto popular em 
1950, não chegando a completar o mandato por se suicidar em 
1954. 

Boris Fausto. História do Brasil. (com adaptações) 

6. O primeiro período de governo de Getúlio Vargas (1930-
1945) caracterizou-se pela ação populista com a qual se 
relacionava com as massas. Identifique e explique duas 
características da ação política de Vargas que o aproximam 
do Governo de Deodoro da Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sobre as características gerais da fase Constitucional da 
Era Vargas, julgue os itens e assinale C para as certas e E 
para as erradas. 

C E 

A ampliação do voto feminino e legislação 
trabalhista caracterizam-se como marcas 
expressivas da Constituição de 1934. 

C E 

Com a promulgação da Constituição de 
1934, no governo de Getúlio Vargas, as 
relações de trabalho foram oficializadas e 
protegidas. 

C E 

Entre as principais medidas que 
beneficiaram o trabalhador, figuravam a 
criação do salário mínimo, as férias anuais e 
o descanso semanal remunerado. 

C E 

Nesse contexto surgiram no Brasil dois 
grupos políticos distintos, a saber: AIB 
(Ação Integralista Brasileira) e ANL 
(Aliança Nacional Libertadora), ambas de 
ideologia comunista. 

C E 

O período Constitucional chegou ao fim com 
um novo golpe de Estado que implantou o 
Estado Novo (fase ditatorial do governo 
Vargas). 

 

8. Sobre a terceira fase da Era Vargas, denominada Estado 
Novo, assinale a opção onde se encontram suas 
características centrais.  

A  Fundamentado na ausência do populismo, logo, sem o 
controle sobre as massas. 

B  Pautado na política econômica desenvolvimentista 
que desarticulou qualquer centralização. 

C  Período de liberdade plena nos diversos setores 
sociais e flexibilidade na conduta política. 

D  Contexto de total subordinação aos Estados Unidos e 
sua doutrina liberal democrática. 

E  Marcado por grande centralização política e 
econômica nas mãos do presidente. 

 

9. Descreva a Política Externa de Getúlio Vargas no contato 
da Segunda Guerra Mundial (1939-1939). Em sua resposta 
evidencie o posicionamento ideológico em questão e a 
contradição política de Vargas. 
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10. Elabore uma linha do tempo com os principais 
acontecimentos políticos que caracterizam cada fase da 
Era Vargas (1930-1945). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 

 
1ª PARTE (História Geral): 

1.    

a)  A experiência nas trincheiras implicou, para parte dos soldados, na 
solidariedade entre os homens mobilizados que, diante dos horrores 
assistidos a cada dia (o uso de armas químicas, a fome, a sede, a 
impossibilidade de dormir, a convivência com  os  corpos  
despedaçados  e  em  decomposição),  passaram  a questionar  o  
valor  nacional  (“morrer  pela  pátria”  não  parecia  mais  tão 
glorioso).  Associado às mortes em massa, também fruto da 
experiência nas trincheiras, esse questionamento produziu 
manifestações de pacifismo, em especial na França, que se envolvera 
numa exaustiva luta contra os soldados alemães na fronteira. Basta 
lembrar a relevância da Batalha de Verdun para a memória francesa. 

 

b)  O monumento francês, que conclama à fraternidade entre os povos, 
não serve apenas à memória do passado, mas pretende chamar a 
atenção para os infortúnios que não deixariam de existir caso 
houvesse o envolvimento em uma nova guerra. A Grande Guerra 
estava vívida na memória da população civil. Para o caso francês, as 
investidas alemãs, que ocorreram muito antes da Segunda Guerra 
ser declarada oficialmente, em 1939, foram recebidas com apatia. A 
remilitarização alemã e a ocupação da Renânia (1935-1936), a 
anexação da Áustria (1938), a invasão da Tchecoslováquia (1938) e a 
sua anexação, permitida pela França e pela Inglaterra, na 
Conferência de Munique (1939), são eventos que indicam que a 
França não pretendia se envolver em uma nova guerra com a 
Alemanha, em virtude, dentre outros fatores, da dificuldade de 
convencimento de sua população civil, que ainda guardava a 
memória do massacre ocorrido na Primeira Guerra Mundial 

 

2. No caso do primeiro documento, datado de 1916, expressa-se uma 
posição favorável à participação no conflito, em acordo com o princípio 
nacionalista. Para os nacionalistas, a guerra associava-se à defesa da 
Pátria, o que exigia a unidade do povo para defender os interesses 
internos. Nesse sentido, os nacionalistas atribuíram ao combate um 
caráter positivo e saneador, inclusive moral. No interior dessa atribuição, 
o soldado era visto como um herói e o entusiasmo articulava-se a um 
sentimento de dever para com a pátria que, por sua vez, preenchia de 
sentido a vida do combatente. 

No caso do segundo documento, datado de 1915, a posição é contrária à 
guerra, sendo a expressão de um princípio socialista. Mesmo 
considerando as tensões internas ao movimento e a existência de alguns 
socialistas que apoiavam a participação no conflito, a guerra é 
interpretada, neste documento, como um sintoma da disputa 
imperialista e como um entrave aos interesses dos trabalhadores. 
 

3.   

a)  A produção industrial em larga escala, principalmente de armas. 

b)  O crescimento econômico da Alemanha gerou grande concorrência 
por mercados entre este país e a Inglaterra. O crescimento da 
Alemanha também está atrelado à sua ingerência em territórios 
dominados por outros países, como França por exemplo. Vale 
salientar que desde a Unificação Alemã, processo no qual a 
Alemanha tomou os territórios de Alsácia e Lorena (ricos em 
minérios), pertencentes à França – que foi humilhada pelos alemães 
– os ânimos nacionalistas de ambas as partes se rivalizaram. 
Alemanha e Rússia se afastaram em função de seus objetivos 
geopolíticos coincidentes sobre Bálcãs, e essa crise diplomática era 
agravada por afirmações étnicas. Tais afirmações consistiam no pan-
eslavismo representado pela Rússia e o leste europeu, sobretudo a 
região dos Bálcãs, que contava com o apoio russo em detrimento do 
domínio do Império Austro-Húngaro e no pangermanismo que 
vinculava Alemanha ao Império Austro-Húngaro. O quadro 
diplomático caótico da Europa culminou na declaração de guerra, 
quando uma reação nacionalista do estudante Gravillo Princip em 
Sarajevo assassinou o arquiduque austro-húngaro Francisco 
Ferdinando, em 1914. O Império Austro-Húngaro (germânicos) 
declararam guerra aos Bálcãs (eslavos), mas estes  receberam apoio 
da Rússia (eslavos) – pan-eslavismo, e aqueles receberam apoio da 
Alemanha (germânicos) – pangermanismo. Em função de rivalidades 
anteriores França e Inglaterra declaram apoio à Rússia, 
configurando o início da guerra, que se tornaria mundial a partir da 
entrada de EUA ao lado dos aliados 

4. CCCEC 

5. CEECE 
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6. A Revolução Russa ocorreu em duas etapas. A partir de fevereiro de 
1917 formou-se um governo provisório, que aboliu a monarquia e 
desenvolveu uma política de tendência liberal, porém, preservou a Rússia 
na Primeira Guerra Mundial. O Partido Bolchevique, comunista, tomou o 
poder em outubro e formou o governo soviético sob o comando de Lenin. 
Uma das primeiras medidas adotadas foi a retirada da Rússia da guerra, 
além de outras que colocaram a Rússia no caminho do socialismo. 

 

7.  

a)  A guerra ocasionava gastos e piorava cada vez mais a situação de 
crise econômica e militar da Rússia. 

b)  Saída da guerra para resolver as questões internas. Baseada nas 
Teses de Abril declamadas por Lenin que buscava a saída da guerra, 
fim da situação de fome e a reforma agrária. Transição do poder dos 
mencheviques, burgueses, aos sovietes, trabalhadores. 

8.  

a)  Mencheviques: Liberais, burgueses. Bolcheviques: Comunistas, 
camponeses. 

b)  Baseados nas Teses de Abril, derrubaram os Mencheviques porque a 
Rússia ainda não havia saído da Primeira Guerra. 

 

9.   

a)  O autor faz referência à quebra da Bolsa de Nova York em outubro 
de 1929, que ocorreu devido à excessiva especulação e à falta de 
regulação dos mercados. Também refere-se, implicitamente, à 
grande depressão ocorrida após 1929, marcada pela queda de 
produtividade e do volume de comércio, que gerou desemprego e 
miséria nos EUA e em outras partes do globo interligadas à 
economia estadunidense. 

 

b)  Um fenômeno posterior e comparável à crise de 1929 foi a crise 
especulativa que atingiu o mercado imobiliário norte-americano em 
2008. 

Como semelhanças, podemos apontar: 
– a especulação foi a base de ambas; 
– elas começaram em um país (EUA) e geraram efeitos que 
ultrapassaram as fronteiras e resultaram em crises econômicas globais; 
– ambas geraram críticas ao ideário liberal (Liberalismo) em 1929 e 
Neoliberalismo em 2008. 
Como diferença, tem-se o fato de a crise de 1929 ter começado no setor 
produtivo (crise de superprodução), enquanto em 2008 o início se deu 
pela especulação imobiliária (setor de serviços). 
 

10.   

a)   Após vencer as eleições F.D. Roosevelt, com apoio do congresso 
americano, criou e aprovou uma série de leis que foram 
nomeadas de New Deal ("Novo Acordo"). Estas leis forneceriam 
ajuda social às famílias e pessoas que necessitassem, 
forneceriam empregos através de parcerias entre o governo, 
empresas e os consumidores. Diversas agências governamentais 
foram criadas para administrar os programas de ajuda social.  

 

b)  Um dos aspectos mais relevantes da crise foi a queda dos preços 
agrícolas. Para países como o Brasil, cuja pauta de exportações nesse 
momento era dominada pela produção de café, a baixa nos preços e a 
perda de liquidez do mercado internacional atingiu profundamente a 
estrutura econômica do país. 

 

11. A Grande Depressão foi um evento durante o qual a economia dos 
EUA passou por uma violenta recessão após a quebra da Bolsa de Nova 
York. Nesse contexto, as empresas produziram em quantidades que não 
equivaliam ao poder de compra do mercado e, por esta razão, tiveram que 
abaixar o preço dos produtos e despedir milhares de trabalhadores. No 
mercado externo, a Grande Depressão pôde ser sentida nas nações 
europeias que dependiam fortemente dos recursos financeiros 
emprestados pela economia norte-americana. A partir da crise, os 
governos europeus também foram vitimados pelo retrocesso da 
economia dos Estados Unidos da América. 

 

12.   

 

a)  Um motivo mais geral é o fato de existir, desde o final do século 
XIX, um modelo capitalismo monopolista, integrado 
internacionalmente. Além disso, grande parte dos países 

europeus dependia de investimentos de empresas 
estadunidenses no processo de recuperação de suas economias, 
abaladas pela Grande Guerra. 

 

b)  Foi um programa econômico intervencionista baseado nas teorias 
econômicas de John Maynard Keynes, que pregava a importância do 
Estado como agente de definição da economia – e não o mercado 
como nas teorias liberais. 

Dentre as medidas adotadas, as mais destacadas são: 
realização de obras públicas. 
reforma no setor agrícola, garantindo aos produtores recursos. 
Política trabalhista com um salário mínimo.   
 
2ª PARTE (História do Brasil): 
 

1.  A frase do historiador José Murilo de Carvalho mostrou que a 
proclamação da República veio acompanhada de certo receio por 
parte das elites quanto à participação popular na política. Os 
governantes temiam que o povo realizasse revoluções contra as 
mudanças políticas e constitucionais elaboradas nos primeiros anos 
da República e, por isso, as discussões ficaram restritas à classe 
abastada. Desse modo, a falta de informação perante as camadas 
populares e o seu papel figurante durante esse período 
evidenciaram as mudanças estratégicas do Império para a 
República. 

 

2. No Brasil, a separação entre a Igreja e o Estado foi efetivada em 7 de 
janeiro de 1890, e constitucionalmente consagrada desde a Constituição 
de 1891. Até 1890, o catolicismo era a religião oficial do Estado e as 
demais religiões eram proibidas, em decorrência da norma do art. 5o da 
Constituição de 1824. O catolicismo era subvencionado pelo Estado e 
gozava de enormes privilégios. 

 

3. Letra C. 

4. Letra A. 

5. Letra B. 

6. Centralização Administrativa e Autoritarismo Político. 

7. CCCEC 

8. Letra E. 

9. Política Externa de caráter pragmático. Por razões ideológicas, Vargas 
se aproximava do nazifascismo europeu, todavia, necessitava de recursos 
estadunidenses a fim de concretizar sua política nacionalista e populista, 
aproximação com os EUA (razões geopolíticas). 

 

10. Provisório: Revolução Constitucionalista de 1932 e a Constituição de 
1934. 

Constitucional: Polarização Ideológica, a Intentona Comunista e o Golpe 
do Estado Novo. 
Estado Novo: Constituição de 1937, fortalecimento do Estado 
(centralismo), Criação do DIP, Recrudescimento da Censura e a 
perseguição aos opositores. 
 
 
 
 
 
 
 
 


