




As relações do Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, bem como as 

políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da Era 

Vargas (1930-1945), são temas amplamente estudados pela academia brasileira em 

seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se 

pensa no legado varguista. 

 
D'ARAUJO M. C. Estado, classe trabalhadora e políticas sociais. In: FERREIRA J.; 

DELGADO L. A. (Org.). O tempo do nacional-estatismo: Do início ao apogeu do Estado 
Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

 

 
Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho social, 

dentre as quais se destaca a 

a) disseminação de organizações paramilitares inspiradas nos regimes fascistas 

europeus. 

b) aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos pequenos 

agricultores. 

c) criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle das 

representações sindicais. 

d) implementação de um sistema de previdência e seguridade para atender aos 

trabalhadores rurais. 

e) implantação de associações civis como uma estratégia para aproximar as classes 
médias e o governo. 
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QUESTÃO COMENTADA 

QUESTÃO 02 

Comentário  da  questão! 

Criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle das 

representações sindicais. 

 

https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2019/06/065_O-LEGADO-DE-VARGAS-NO-BRASIL_732_a_746.pdf
https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2019/06/065_O-LEGADO-DE-VARGAS-NO-BRASIL_732_a_746.pdf
https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2019/06/065_O-LEGADO-DE-VARGAS-NO-BRASIL_732_a_746.pdf
https://www.conjur.com.br/2017-mar-17/reflexoes-trabalhistas-representacao-sindical-contribuicoes-integrantes-categoria


A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência 

da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em 

relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena 

nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias 

 

CARDOSO, C. F. A cidade-estado clássica. São Paulo: Ática, 1985. 

Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto 

é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política: 

a) Controle da terra. 

b) Liberdade de culto. 

c) Igualdade de gênero. 

d) Exclusão dos militares. 

e) Exigência da alfabetização. 
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QUESTÃO COMENTADA 

 QUESTÃO 02 

Comentário  da  questão! 
 

Na Grécia Antiga, onde existiam as cidades-estado, o conceito de cidadania estava 
reservado aos homens, livres, nascidos nas cidades e proprietários. 

As demais alternativas não serviam como critério, pois eram conceitos estranhos a 
esta sociedade. 
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É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; mas a liberdade política 

não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o 

que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um 

cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os 

outros também teriam tal poder. 

MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997 

(adaptado). 

 A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito: 

a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. 

b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. 

c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às 

leis. 

d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das 

consequências. 

e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. 

Ver Resposta 
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QUESTÃO COMENTADA 

 QUESTÃO 02 

https://www.politize.com.br/democracia-o-que-e/
https://www.politize.com.br/democracia-o-que-e/


Em 1942, o governo brasileiro decretou estado de guerra contra a Alemanha e a Itália, 

enviando, em 1944, tropas para o continente europeu. Com relação à participação 

brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que: 

a) a experiência da Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), foi decisiva para o sucesso da expedição brasileira. 

b) a tomada de Monte Castelo, na Itália, foi a principal conquista militar realizada pelos 

pracinhas da FEB. 

c) o Brasil, durante o período em que permaneceu neutro em relação aos conflitos, não 

permitiu a instalação de bases militares norte-americanas em seu território. 

d) a participação do Brasil na guerra, contra os regimes nazifascistas, estava em 

consonância com a forma de governo democrática assumida por Getúlio Vargas, desde 

1937. 

e) a participação do Brasil junto aos aliados concedeu ao país um assento permanente 

no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. 
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QUESTÃO COMENTADA 

 QUESTÃO 08 

Comentário  da  questão! 

A tomada de Monte Castelo, na Itália, foi a principal conquista militar realizada pelos 

pracinhas da FEB. 

O Monte Castelo era uma colina onde estavam instalados soldados alemães e que foi 

tomada pelos pracinhas. 

 
 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/estado-de-guerra
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/estado-de-guerra
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/estado-de-guerra
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/estado-de-guerra
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/estado-de-guerra


A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na 

primeira década do século XX, que integraram a Revolta da Vacina. Considerando o 

contexto político-social da época, essa revolta revela: 
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QUESTÃO COMENTADA 

 QUESTÃO 43 

Comentário  da  questão! 
 

Entre os anos de 1902 e 1906, a cidade do Rio de Janeiro passou por um processo de  

modernização. A primeira ação do então prefeito Pereira Passos foi derrubar vários 

cortiços no centro da cidade que eram utilizados como moradias populares. Já em 

1904, foi aprovada a vacina obrigatória da varíola, tal medida foi o estopim da Revolta 

da Vacina, movimento em que a população foi às ruas para protestar contra todas 

essas medidas autoritárias do governo. 

 

a) a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana 

autoritária. 

b) a consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a 

erradicação das epidemias. 

c) a garantia do processo democrático instaurado com a República, através da 

defesa da liberdade de expressão da população. 

d) o planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a 

população em geral. 

e) o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em 

vez de privilegiar a elite. 
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