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 A República Democrática no Brasil 
 
1. “Chamamos de Terceira República ao período que começa com o afastamento de Getúlio 
Vargas, em 1945, e se encerra com o golpe militar de 1964. Pela primeira vez em nossa história, 
os presidentes foram eleitos pelo voto direto e secreto. Outra novidade foi a criação de partidos 
políticos nacionais, em vez de existirem apenas nos estados.” 
 

Fonte: SCHMIDT, Mario Furley. Nova História Crítica: ensino médio. 1 ed.  
São Paulo: Nova Geração, 2005. p. 627. 

 
Sobre acontecimentos desse período assinale a alternativa correta.  

a) Os governantes dessa fase política do Brasil eram radicalmente liberais, como ficou claro 
no movimento de privatização da Petrobras e da Companhia Siderúrgica Nacional.    

b) Alguns dos partidos políticos nacionais criados após o fim do Estado Novo foram o PMDB 
(Partido do Movimento Democrático Brasileiro), PDS (Partido Democrático Social), PDT 
(Partido Democrático Trabalhista) e PT (Partido dos Trabalhadores).    

c) Os presidentes que governaram na Terceira República foram o General Eurico Gaspar 
Dutra, Dr. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart.    

d) A transferência da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro, foi o acontecimento 
mais significativo em termos políticos e administrativos.    

e) A realização da reforma agrária ampla e irrestrita gerou um fluxo migratório intenso da 
cidade para o campo.    

   
 
2. Em 3 de outubro de 1953, o presidente Getúlio Vargas sancionou a Lei n.º 2.004, que criava a 
Petrobras.  
 
Sobre o processo de criação dessa empresa, é correto afirmar que  

a) as fortes rivalidades entre os principais partidos brasileiros da etapa pós-Estado Novo, 
PSD, PTB e UDN, não prevaleceram no debate de constituição de uma empresa nacional 
destinada à exploração petrolífera, porque todos concordavam com a necessidade de uma 
empresa estatal e monopolizadora, ainda que a UDN não apoiasse o endividamento 
externo para garantir as primeiras ações da nova empresa.    

b) as suas origens remontam à década de 1940, com a campanha do petróleo, e avançou 
muito com o envio, por Vargas, em janeiro de 1951, de um projeto de lei para a criação da 
Petróleo Brasileiro S.A., aprovada como uma empresa de propriedade e controle 
totalmente nacionais, encarregada de explorar, em caráter monopolista, todas as etapas da 
indústria petrolífera, exceto a distribuição de derivados.    

c) apesar de o Partido Comunista encontrar-se na ilegalidade a partir de 1947, esse 
agrupamento político foi decisivo na luta pela criação de uma empresa que explorasse o 
petróleo nacional, em contraposição aos partidos nacionalistas, como a UDN, a qual 
defendia a criação de uma empresa pública, com a possibilidade da presença de capitais 
estrangeiros e associada às grandes empresas petrolíferas, principalmente as 
estadunidenses.    
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d) a Constituição de 1946 preconizava a criação de uma empresa pública de capital nacional 

para a exploração de todos os recursos naturais, inclusive o petróleo, mas a ação do 
governo Dutra protelou essa decisão, cabendo ao governo Vargas, após forte pressão da 
UDN e do PSD, decretar a criação de uma empresa estatal de petróleo, mas com 
permissão para a presença do capital estrangeiro nas atividades de maior risco.    

e) a ideia de uma empresa estatal para a exploração do subsolo brasileiro nasceu ainda 
durante o Estado Novo, mas não pode ser concretizada em virtude da posição 
governamental de apoio ao desenvolvimento agrícola, entretanto, no pós-Segunda Guerra, 
com o importante apoio político e financeiro dos Estados Unidos, foi criada uma empresa 
estatal com o monopólio da exploração do petróleo, excetuando-se a pesquisa de novos 
campos.    

   
 
3. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto, encerrando o Estado Novo. Foram convocadas eleições 
gerais e o General Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República e empossado  em 
janeiro de 1946.   
 
Sobre a economia no governo Dutra, é correto afirmar que:   

a) o presidente Dutra deu prosseguimento à política de seu antecessor, estabelecendo o 
pleno controle estatal na economia e, ao final de seu governo lançou a campanha “O 
Petróleo é nosso”.     

b) com a implementação do Plano Salte, foi feita a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo e 
foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Companhia Vale do Rio Doce.     

c) o presidente Dutra propôs o Salte, um plano econômico desenvolvimentista que priorizava 
investimentos nas áreas da Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, que seria 
controlado exclusivamente por empresas americanas.     

d) o governo Dutra, inicialmente, seguiu um modelo antiliberal, todavia, com o começo da 
Guerra Fria, as pressões americanas fizeram com que houvesse urna mudança de 
orientação nessa política.     

e) com a política de abertura aos produtos estrangeiros, o governo acabou facilitando as 
importações de produtos supérfluos, como brinquedos, e consumindo grande parte das 
reservas em moeda estrangeira acumuladas.    

   
 
4. Observe a charge abaixo. 
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Esta charge, inspirada em uma marcha de carnaval interpretada por Francisco Alves, faz 
referência  

a) à ascensão de Getúlio Vargas ao poder, após o golpe do Estado Novo.    
b) ao término do Estado Novo com a destituição de Getúlio Vargas.    
c) à volta de Getúlio Vargas ao poder, após o governo de Eurico Dutra.    
d) à eleição de Getúlio Vargas como governador do Rio Grande do Sul, após a 

redemocratização.    
e) à reeleição de Getúlio Vargas como presidente, após o governo JK.    
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 Gabarito 

 
1. C 

Somente a proposição [C] está correta. A questão remete a República Liberal Populista, 1946-
1964. Alguns historiadores dividem a República Brasileira em cinco fases. A República Velha, 
1889-1930, foi a primeira. A Era Vargas, 1930-1945, foi a segunda. A República Liberal Populista, 
1946-1964, foi a terceira. A República Militar, 1964-1985, foi a quarta. A Nova República, 
começou em 1985 com Sarney, é a quinta fase. A República Liberal Populista, 1946-1964, foi um 
período histórico entre duas ditaduras. A constituição de 1946 regeu este período. Dutra, 1946-
1950, Vargas, 1950-1954, JK, 1956-1960, Jânio Quadros e João Goulart foram os presidentes da 
República na época. 
 

2. B 
O domínio da produção petroleira pelo governo brasileiro era desejo de Vargas desde sua 
primeira passagem pelo governo. Em 1947, a Campanha do Petróleo ganhou força e, quando 
Vargas voltou ao poder, em 1951, ele alavancou o projeto para a criação da Petróleo Brasileiro 
S.A.   
 

3. E 
O governo Dutra foi marcado pela abertura da economia brasileira a investimentos e empresas 
estrangeiras, algo como o caminho contrário feito por Vargas (Nacionalismo Econômico). Essa 
postura contribuiu para o aumento da dívida externa e da inflação.   
 

4. C 
A expressão “outra vez” permite entender que Vargas já havia governado e que muitos queriam 
seu retorno ao poder. Dessa forma, podemos imaginar o período de governo Dutra, que foi 
antecedido pelo Estado Novo de Vargas e foi substituído por Vargas, desta vez eleito pelo voto 
direto dos cidadãos em 1950. Vale lembrar que Getúlio suicidou-se em 1954 e JK foi eleito no 
final do ano seguinte. Getúlio foi governador do estado do Rio Grande do Sul entre 1928 e 1930.   
 
 
 
 

 


