
 

Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: História 

Professor (a): Ricardo Conrado Lopes 

 

Conteúdo: 

 

Um mundo dividido, um país dividido (capítulo 10). 

Anos dourados (e tensos): JK e Jânio (capítulo 11). 

Os anos rebeldes (capítulo 12). 

Referência para 

estudo: 

 

Apostila – Anglo Sistema de Ensino – volume 3. 

Anotações feitas no caderno e as folhas de exercícios trabalhadas no decorrer do 

trimestre. 

Sites 

recomendados: 

 

http://historiadomundo.uol.com.br/idade-contemporanea/guerra-fria.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=IIffbV6ZDgg (vídeo – Guerra Fria). 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-juscelino-kubitschek-
1956-1961-anos-dourados-e-brasilia.htm 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-janio-quadros-1961-
mandato-polemico-de-sete-meses.htm 
http://obviousmag.org/archives/2012/01/a_voz_dos_anos_rebeldes_o_rockn_roll_1.html 

Atividade 

avaliativa: 

 

Exercícios trabalhados no decorrer do trimestre. 

 

 
Questão 1 - (UFMG) Observe esta figura: 

 TEIXEIRA, Francisco M. P. "Brasil: História e sociedade". São Paulo: Ática, 2000. p. 274.  

 

Essa figura está relacionada: 

a) à campanha eleitoral de 1950, quando Getúlio se apresentou como um candidato democrático apoiado pela massa 

de trabalhadores. 

b) à propaganda da Aliança Liberal, que defendia a coligação dos tenentes com a oligarquia gaúcha, tendo Getúlio 

Vargas como seu líder. 

c) ao culto do regionalismo político, que os órgãos de propaganda do Estado Novo alimentaram usando a origem 

gaúcha de Getúlio Vargas. 

d) ao movimento conhecido como queremismo, que, ao final do Estado Novo, uniu comunistas e trabalhistas na luta 

pela Constituinte com Getúlio. 

e) ao movimento conhecido como queremismo, que, ao final do Estado Novo, uniu anarcossindicalistas e trabalhistas 

na luta pela Constituinte com Getúlio. 

http://historiadomundo.uol.com.br/idade-contemporanea/guerra-fria.htm
https://www.youtube.com/watch?v=IIffbV6ZDgg
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-juscelino-kubitschek-1956-1961-anos-dourados-e-brasilia.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-juscelino-kubitschek-1956-1961-anos-dourados-e-brasilia.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-janio-quadros-1961-mandato-polemico-de-sete-meses.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-janio-quadros-1961-mandato-polemico-de-sete-meses.htm


Questão 2 - (UFPEL) "[...] Depois de decênios de domínios e espoliação dos grupos econômicos e financeiros 

internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. [...] A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-

se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi 

detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário-mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a 

liberdade individual na potencialização das nossas riquezas através da Petrobrás, mal começa esta a funcionar, a 

onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. 

Não querem que o povo seja independente. Assumi o Governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores 

do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. [...] Lutei contra a exploração do 

Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. [...] Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. 

Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História."  

"Carta Testamento de Getúlio Vargas" - 24/08/1954. 

 

O documento expressa uma política de 

a) liberalismo econômico e nacionalismo, características do período em que governou provisoriamente. 

b) estatização, restrição ao capital externo e financeiro, que corresponde ao período no qual foi eleito diretamente 

pelo povo. 

c) abertura ao capital externo, criação de empresas estatais, como a Eletrobrás e a Petrobrás, representando o 

período do Estado Novo. 

d) protecionismo estatal e populismo, sintetizando a ditadura legalizada pela constituição "polaca", momento político 

no qual a Carta foi redigida. 

e) assistência aos trabalhadores e liberalismo, que ensejava o "Estado mínimo", durante o seu Governo 

Constitucional. 

 

Questão 3 - (PUC – CAMP) "... foi um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. A paz era 

impossível porque não havia maneira de conciliar os interesses de capitalistas e comunistas. Um sistema só poderia 

sobreviver à custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos tinham acumulado 

tamanho poder de destruição, que se acontecesse um conflito generalizado seria, com certeza, o último..." 

 

O texto descreve uma problemática que, na história recente da humanidade, 

a) identifica as tensões internacionais durante a Revolução Russa. 

b) ilustra as relações americano-soviéticas durante a Guerra Fria. 

c) caracteriza o panorama mundial durante a Guerra do Golfo Pérsico. 

d) revela o perigo da corrida armamentista durante a Revolução Chinesa. 

e) explica os movimentos pacifistas no Leste Europeu durante a Guerra do Vietnã. 

 

Questão 4 - (UEL) A construção da cidade de Brasília fez parte do processo desenvolvimentista dos anos 1950 

liderado pelo presidente Juscelino Kubitschek e seu vice, João Goulart. O projeto modernizante de JK assentava-se 

na política do “50 anos em 5”, que preconizava, entre outras coisas, dotar o país de uma infraestrutura suficiente para 

sustentar a industrialização. 

 

Com base nos conhecimentos sobre a política econômica desse período histórico brasileiro, assinale a alternativa 

correta. 

a) Disseminou o ensino técnico para todas as regiões do país, por meio dos institutos técnicos federais. 

b) Implantou a SUDAM, que realizou a modernização e a transformação da região amazônica. 

c) Priorizou a importação de veículos automotores para o país se inserir no mercado internacional. 

d) Privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional, com a abertura do seu capital para investidores estrangeiros. 

e) Expandiu a construção de usinas hidrelétricas e abasteceu de energia o setor produtivo. 

 

Questão 5 - (UECE) No dia 14 de novembro de 1961, realizou-se a primeira reunião de um gabinete parlamentarista 

na história republicana brasileira. Atente ao que se diz acerca do período parlamentarista brasileiro. 

I. A experiência parlamentarista brasileira, que durou pouco mais de um ano, foi recusada pelo povo brasileiro 

através de um plebiscito. 

II. Tancredo Neves foi o Primeiro Ministro durante o breve período em que ocorreu o parlamentarismo brasileiro. 

III. Com a renúncia do Presidente Jânio Quadros, João Goulart, o vice-presidente, assumiu a Presidência; contudo, a 

emenda parlamentarista restringiu os seus poderes. 

 

É correto o que se afirma em 

a) II e III apenas.             b) I e II apenas.             c) I e III apenas.              d) I, II e III.               e) I apenas. 



Questão 6 - (UEMG) “Você já conhecia Brasília?”, ele pergunta. “Não; eu vim conhecer agora.”(…) ele segue 

perguntando, sem me dar tempo de responder (…) “O futuro está aqui”, ele diz, enchendo o peito. “Um novo país 

está nascendo nessa cidade. (…) Um país onde todos terão oportunidade, onde ninguém mais passará fome, (…) 

Um país, enfim, que é o país com o qual todos nós, os brasileiros, um dia sonhamos.” “(…) tranquilo, com tudo certo, 

sento-me numa cadeira e acendo um cigarro. E ali fico, pensando (…), naquela segunda feira de abril de mil 

novecentos e sessenta e três.” VILELA, 2013, p. 107 – 110 

Nos fragmentos apresentados acima, é possível perceber a esperança do personagem, que é dono de um bar em 

Brasília, em um Brasil melhor e de futuro promissor. 

 

Esse sentimento do personagem é consequência de ações políticas de caráter desenvolvimentista, executadas por 

a) Getúlio Vargas, que defendeu uma economia essencialmente nacional sem participação do capital estrangeiro e 

que impulsionava, através de subsídios estatais, as indústrias de base. 

b) Garrastazu Médici, que defendia um Brasil grande, isto é, com grandes investimentos em obras que atenderiam 

grande parcela da população, aliados a uma estrutura econômica consolidada e forte. 

c) Fernando Collor, que defendia uma postura neoliberal de predomínio das leis de mercado, em detrimento da 

intervenção estatal, além da abertura econômica e liberação das importações. 

d) Juscelino Kubitscheck, que implantou o plano de metas, programa que buscava industrializar o Brasil, combinando 

o planejamento estatal com o capital privado nacional e o capital estrangeiro. 

e) Celso Pitta, que implantou o plano de metas, programa que buscava industrializar o Brasil, combinando o 

planejamento estatal com o capital privado nacional e o capital estrangeiro. 

 

Questão 7 - (PUC – RIO) "Em comparação com o governo Vargas e os meses que se seguiram ao suicídio do 

presidente, os anos JK podem ser considerados de estabilidade política. Mais do que isso, foram anos de otimismo, 

embalados por altos índices de crescimento econômico, pelo sonho realizado da construção de Brasília. Os 

"cinquenta anos em cinco" da propaganda oficial repercutiram em amplas camadas da população". 

Boris Fausto. História do Brasil. 

Tendo como referência o texto acima, 

Relacione o lema "cinquenta anos em cinco" ao Plano de Metas e à definição nacional-desenvolvimentista da política 

econômica, utilizando ao menos dois exemplos. 

 

Questão 8 - (Vunesp) Denomina-se descolonização o processo, ocorrido, sobretudo nas décadas de 1950-1960, que 

colocou fim aos impérios coloniais europeus. 

Indique uma causa da descolonização. 

 

Questão 9 - (Vunesp) Na fase Pós-Guerra emergiram e se consolidaram dois grandes blocos rivais, liderados pelos 

EUA e a URSS, originando a Guerra Fria. 

Discorra sobre as diferenças, apenas do ponto de vista econômico, entre capitalismo e socialismo. 

 

Questão 10 - Nas décadas de 60 e 70 do século XX, as sociedades do Ocidente passaram por agitações políticas e 

mudanças no que diz respeito à moral, ao comportamento e aos valores, podendo tais mudanças ser consideradas 

como revolucionárias. 

Exemplifique essa afirmação com base na relação entre pílula anticoncepcional e movimento "hippie". 

 

Questão 11 - “No meu último encontro com o Presidente Vargas, quando exigiam a minha presença (...) no Galeão 

para depor sobre o crime da Toneleros (...) perguntei: ‘Presidente, nada sei sobre isso; estou por fora do assunto, o 

que devemos responder?’ Ele disse tranquilamente: ‘Diga a verdade. (...) Eu estou velho demais para que eles 

pretendam me desmoralizar. A UDN está  preparando  o  seu  banquete.  Na hora  em  que  eles sentarem à mesa, 

eu puxo a toalha.’” 

Roberto Alves, Histórias de um Confidente in Folhetim nº 31, Folha de São Paulo, 21/08/1977. 

O relato acima se deu entre o presidente da República Getúlio 

Vargas e seu secretário particular no auge da grande crise do governo em agosto de 1954. 

Explique as palavras de Vargas sublinhadas no texto. 

 

Questão 12 - Cite uma ação do governo Vargas (1951/1954) que tenha sofrido forte oposição da UDN e de setores 

conservadores. 
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