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 A Era Vargas: Tempo do Nacional 
Estatismo 
 
1. Analise as proposições a respeito do Estado Novo e do presidente Getúlio Vargas.  
 
I. Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) foi criado para produzir material de propaganda 
(cartazes, objetos, espetáculos, livros, artigos, etc. enaltecedores deste governo), e seus 
organizadores se valeram de símbolos e imagens que representavam os sentimentos de 
aprovação e adesão da sociedade ao governo Vargas.  
II. O Estado Novo compreendeu o período de governo de Getúlio Vargas que se estendeu entre 
os anos de 1937 a 1954, e neste último ano este presidente cometeu suicídio, causando, no país, 
grande comoção.  
III. A política trabalhista foi uma das questões chave na “Era Vargas”, o que ficou evidenciado por 
meio de medidas como: criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e promulgação 
de diversas leis (salário mínimo, férias, carteira de trabalho).  
IV. A educação também foi alvo das políticas articuladas no governo Vargas, a exemplo, a criação 
do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930, quando Gustavo Capanema foi ministro.  
V. Estado, Pátria, Nação e Povo – foram as palavras chave no Estado Novo, e Getúlio Vargas foi 
o personagem principal deste período, sendo a imagem dele utilizada em cartazes, documentários 
e livros didáticos publicados em diferentes estados brasileiros.  
 
Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.    
e) Todas afirmativas são verdadeiras.    

  
  
2. O período Constitucional da Era Vargas, que se estende de 1934 a 1937, foi marcado por 
tempos difíceis e conturbados. Melhor identifica esse período:   

a) teve lugar um movimento de rebeldia conhecido como Revolução Constitucionalista, que 
exigia que se fizesse uma nova constituição para o país.     

b) foi instituída uma nova moeda para o país – o cruzado – como forma de estabilizar o país 
que sofria os efeitos da crise de 1929.     

c) pela primeira vez na história do país, um governante era processado por crime político 
(impeachment), perdendo seu mandato.     

d) tem lugar a luta entre duas forças: “nacionalistas” e “entreguistas”, ocasião em que 
acontece a nacionalização do petróleo – “o petróleo é nosso”.     

e) foram firmados dois movimentos antagônicos, que refletiam, aqui, o crescimento das 
ditaduras na Europa: a Ação Integralista Brasileira (fascista) e a Aliança Nacional 
Libertadora (comunista).    
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3. Sobre a Era Vargas, podemos dizer que nesse período para sair da Crise de 1929, foi 
implementada uma política de substituição de importações que buscou integrar o território 
nacional. 
 
Nesse aspecto, podemos afirmar que a substituição das importações ligada à integração do 
território nacional teve como objetivos:  

a) fortalecer o modelo agrário exportador e oferecer preços mais baixos no mercado externo, 
tendo em vista a ampliação das vendas para os EUA, gerando o capital necessário aos 
projetos de integração do território.    

b) ampliar a produção industrial no Brasil e criar um mercado interno para consumo dessa 
produção, integrando boa parte do território nacional, especialmente o eixo Centro-Sul, 
onde se concentraram as atividades econômicas mais importantes desse período.    

c) expandir o setor de serviços e fortalecer os sindicatos, de modo que fosse possível a 
integração do território nacional pela união dos trabalhadores em grandes centrais 
sindicais.    

d) reforçar o setor agrícola e diminuir os investimentos em indústrias para que houvesse 
menos importações de máquinas e equipamentos dos EUA e Europa, necessários às 
empresas do setor industrial que estavam plenamente integradas no território nacional.    

e) fortalecer as exportações de máquinas e equipamentos e gerar investimentos externos no 
país, para que o Brasil se desenvolvesse com maior rapidez, permitindo a construção de 
uma infraestrutura homogênea de integração do território nacional.    

 
   
4. Em muitos aspectos, a Era Vargas (1930-1945) implementou mudanças no país em relação à 
Primeira República (1889- 1930), pois  

a) promoveu as bases da industrialização, ao empreender uma política econômica 
intervencionista e protecionista, além de orientar sua política externa na busca de recursos 
para implantar empresas nacionais.    

b) passou a tratar a questão social como "caso de polícia", reprimindo as organizações da 
classe operária com o fechamento de jornais, associações e sindicatos, embora permitisse 
sua representação no Congresso.    

c) estabeleceu um Estado federativo, conferindo aos estados bastante autonomia ao permitir 
que contraíssem empréstimos no exterior e estabelecessem impostos, sem necessidade 
de consulta ao governo federal.    

d) desenvolveu uma nova política de valorização do café, por meio da compra e estocagem 
dos excedentes pelos governos estaduais e por constantes desvalorizações cambiais para 
favorecer os exportadores.    

e) autorizou a pluralidade sindical, porém os sindicatos ficaram atrelados ao Ministério do 
Trabalho, graças ao imposto de seus associados, e reuniam patrões e empregados, à 
semelhança do corporativismo fascista.    
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 Gabarito 

 
1. B 
Somente a proposição [B] está correta. A questão remete ao contexto do Estado Novo, 
ocorrido entre 1937-1945 quando Vargas implantou uma ditadura política no Brasil inspirada 
em regimes totalitários europeus. A assertiva [II] é a única incorreta. Conforme já mencionado, 
o Estado Novo ocorreu entre 1937-1945. Vargas criou o DIP para censurar a imprensa e 
promover a imagem do governo. Criou ministérios como o do “Trabalho, Indústria e Comércio” 
importante para a organização da CLT. A educação também foi a preocupação do governo, 
pois através dela, era possível “doutrinar” a nação. O nacionalismo foi uma bandeira varguista, 
daí o uso de palavras chaves como Nação, Pátria e Estado.   

 
2. E 
Foi o único momento da “Era Vargas” marcado pelo liberalismo e pelo respeito à ordem 
constitucional; contraditoriamente, abriu possibilidades para que movimentos de oposição se 
organizassem e manifestassem, em confronto direto com a política varguista. De um lado, os 
comunistas conseguiram criar um amplo movimento de massas, com um projeto de esquerda, 
através da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e, de outro, percebe-se a organização do 
fascismo na Ação Integralista Brasileira (AIB). Tal situação é entendida como reflexo da 
situação internacional, muitas vezes denominada de “polarização ideológica”.   

 
3. B 
A questão apresenta duas características fundamentais do populismo, o industrialismo e o 
nacionalismo. A industrialização do país ganhou impulso ao se aproveitar da crise 
internacional que, se por um lado reduziu os espaços internacionais para o café, por outro 
abriu possibilidades de crescimento industrial, na medida em que a capacidade das potências 
se reduziu.   

 
4. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


