
História do Brasil 

01-  A crise de 29 além de desarrumar a economia, causou estragos  políticos , pois o presidente 
washington luiz  rompeu coma política do café – com – leite,  ao indicar um outro paulista as 
eleições de 1930. esse candidato era:    
a)  café filho; 
b)  antônio carlos ribeiro de andrada; 
c)  luis carlos prestes; 
d)  júlio prestes; 
e) joão pessoa. 

02- Mesmo derrotada nas urnas a aliança liberal chegou ao poder com o golpe de 30. um fato 
inesperado levou setores do tenentismo a derrubar o presidente washinton luiz e abrir caminho 
para o golpe varguista. esse fato foi: 
a) a descoberta de casos de corrupção no governo washington luiz; 
b) a divulgação de que julio prestes tinha um filho fora do seu casamento; 
c)  o assassinato do candidato a vice – presidente da aliança liberal: joão pessoa;
d) a moratória do governo washington luiz; 
e) a doença incapacitante do presidente eleito julio prestes. 

03-  O estado de são paulo se tornou o maior opositor  do governo vargas.  essa oposição se 
traduziu numa revolta que ficou conhecida na história do brasil como:  
a) guerra dos mascates; 
b) revolta de vila rica;    
c) inconfidência baiana; 
d) intentona comunista; 
e) revolução constitucionalista. 

04- Uma das maneiras encontradas por getúlio para aumentar sua base de apoio foi conceder 
direitos aos trabalhadores urbanos. dos benefícios abaixo qual não foi concedido na era vargas: 
a) regulação do trabelho feminino e infantil; 
b) estabelecimento da jornada de oito horas diárias;
c) descanso semanal remunerado; 
d) direito às férias; 
e) criação do seguro – desemprego. 

05- O brasil dos anos 30 também viveu a polarizzação ideológica do período. o campo ideológico 
nazi – fascista no brasil era representado: 
a) pela arena; 
b) pelo mr-8; 
c) pela anl; 
d) pela aib; 
e) pelo var – palmares. 

06-  A anl  tentou  derrubar  o  governo  vargas,  num  plano  pessimamente  articulado,  que  foi 
facilmente dominado pelo governo. esse golpe recebeu o nome de: 
a) golpe integralista; 
b) revolta da vacina; 
c) plano cohen; 
d) intentona comunista; 
e) caso rosembergh. 



07-  Com apoio do ptb, de alguns sindicatos e até dos comunistas, ouvia-se o grito: queremos 
getúlio com uma nova constituição. esse movimento recebeu o nome de: 
a) isolacionismo; 
b) socialismo; 
c) entreguismo; 
d) queremismo; 
e) postulismo.  

08- A  constituição  de  1891  introduziu  o  voto  universal  no  brasil,  porém  não  elevou 
significativamente  o  número  de  eleitores,  em  relação  ao  voto  censitário,  os  dois  grandes 
limitadores da cidadania desse período foram: 
a) a exclusão dos eleitores do nordeste; 
b) a exclusão dos que tinham renda menor que 2 mil-réis anuais do processo elitoral; 
c) a exclusão dos eleitores formados em universidades estrangeiras; 
d) a exclusão dos analfabetos e das mulheres do direito voto; 
e) a exclusão dos comerciantes do processo eleitoral.   

09- A constituição de 1937 teve como caracterísicas as alternativas abaixo, com exceção:
a)  foi outorgada; 
b) as garantias individuais foram suspensas; 
c) o direito de reunião foi abolido; 
d) era inspirada na constituição fascista da polônia; 
e) ampliou o federalismo no brasil.  

10- Nos  período  da  ditadura  militar  os  generais  –  presidentes  eram  escolhidos  da  seguinte 
maneira: 
a) numa eleição exclusiva entre os 40 generais mais antigos; 
b) numa eleição onde participavam os ministros do exército, da marinha e da aeronáutica. 
c) numa eleição no coléio eleitoral. 
d) numa eleição onde votavam somente os governadores de estados; 
e). numa escolha onde só votavam os senadores.   

Gabarito

01. D   
Comentários: Julio prestes foi o candidato lançado por washington luiz.   

02. C  
Comentários: O estopim do golpe foi o assassinato de joão pessoa.   

03. E  
Comentários: O  movimento  contrário  ao  governo  privisório  de  vargas  foi  a  revolução 
constitucionalista.   

04. E  
Comentários: O seguro desemprego foi criado na década de 80 do século xx. 

05. D 
Comentários: A  ação  integralista  brasileira  era  arepresentanate  de  um  pensamento  nazi  – 
fascista no brasil. 



06. D  
Comentários: O golpe dos comunistas no governo vargas foi a intentona comunista.  

07. D 
Comentários:  Esse movimento recebeu o nome de queremismo.     

08. D 
Comentários: Mulheres e analfabetos não tinham direito de voto.  

09. E 
Comentários: A constituição de 1937 era amplamente centralista. 

10. C
Comentários: A eleição ocorria no colégio eleitoral.


