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60 ANOS DA MORTE DE GETÚLIO
“Saio da vida para entrar na história.”
Getúlio Vargas

Após 60 anos de sua trágica morte, ao apontar contra o próprio peito o cano frio de um Colt calibre 32
com o cabo de madrepérola, GETÚLIO DORNELLES VARGAS (São Borja-RS, 19/04/1882 – Rio de JaneiroRJ, 24/08/1954) ainda é lembrado como o mais importante presidente da história do Brasil, o mais dramático,
o mais controvertido personagem da política nacional que despertou tanta paixão e ódio, ficando ao todo,
contados os dois períodos à frente do poder, dezoito anos e meio no Palácio do Catete – Rio de Janeiro.
Caros Vestibulandos,
No dia 29 de agosto de 2014, por ocasião da palestra de lançamento do livro que encerra a
trilogia da biografia de Getúlio Vargas, realizada no Teatro Nadir Papi Saboya, a convite da FFB em
parceria com a OAB, o escritor Lira Neto afirmou que, para ele, Getúlio não só é o maior
personagem político do século XX, mas também de toda a história do Brasil.
A biografia de Vargas produzida pelo escritor Lira Neto foi dividida em três volumes:
1. Getúlio: Dos anos de formação à conquista do poder (1882-1930). 1. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012.
2. Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). 1. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2013.
3. Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). 1. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2014.
Os itens desta prova foram inspirados nos fatos históricos registrados na obra resultante do
mergulho do autor na trajetória de Getúlio, conhecida como Era Vargas.
Esperamos que os candidatos à Faculdade Farias Brito tenham a oportunidade de encarar a
magnitude da história que cerca o político gaúcho, cujas ideias e iniciativas estão ainda presentes
na disputa pelo poder no País.
A Direção.
NASCIMENTO DE GETÚLIO VARGAS
19 de abril é uma grande data. Em 1935, surgia a Organização Educacional Farias Brito.
Em 1882, nascia Getúlio Vargas.
1.

“„É meio magro, mas tem bons pulmões‟, teria se consolado Manuel Vargas ao contemplar o primeiro choro
daquele menino de pernas curtas iguais às suas, nascido em 19 de abril de 1882, na sede da Fazenda Triunfo.”
Getúlio: Dos anos de formação à conquista do poder (1882-1930). p. 35.

O trecho acima refere-se ao nascimento do presidente Getúlio Vargas, no momento em que os pulmões são
esvaziados do líquido amniótico e ocorre:
A) o início dos movimentos respiratórios, sendo, então, controlados pelo bulbo raquidiano (ou medula
oblonga), o qual manda impulsos ao diafragma e aos músculos intercostais a fim de permitir suas
contrações musculares.
B) o estímulo da pineal, a qual manda impulso, dando início aos movimentos respiratórios, à manutenção do
tônus muscular, à coordenação dos movimentos corporais e à manutenção da postura.
C) o começo da estimulação nervosa do pulmão vinda da meninge, favorecendo, assim, os movimentos
respiratórios, a postura corporal e o batimento cardíaco.
D) o aumento da condução do impulso nervoso do mesencéfalo para controlar os reflexos da audição e os
movimentos respiratórios de inspiração e a transpiração.
E) o estímulo do tálamo, pois haverá controle dos movimentos respiratórios de forma direta, sendo o
referido centro respiratório presente no Sistema Nervoso Periférico.
Vestibular
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TRAJETÓRIA POLÍTICA DE VARGAS NA TRANSIÇÃO DO IMPÉRIO PARA A PRIMEIRA REPÚBLICA
2.

“Aos sete anos, o esquivo Getúlio assistira às contingências da política invadirem-lhe a porta de casa e
se instalarem no seio familiar. Às vésperas da quartelada que resultou na proclamação da República,
em 1889, os Vargas e os Dornelles se viram situados em campos políticos radicalmente opostos.”
Getúlio: Dos anos de formação à conquista do poder (1882-1930). p. 36.

Apesar de ficar patente que é a partir de 1930 que Vargas escreverá seu nome definitivamente na
história nacional, sua origem e formação política ocorrem no contexto da transição do Império para a
Primeira República, conhecida popularmente como República Velha.
Sobre o período a que a primeira parte da biografia de Getúlio faz referência, podemos afirmar que:
A) após a instauração da República e até 1930, observou-se uma normalidade institucional,
respeitando-se no todo a tripartição e o equilíbrio dos poderes constituídos.
B) desde os primórdios da República, Getúlio representou uma verdadeira oposição ao modelo
oligárquico, tendo rejeitado qualquer ligação política com o poder central.
C) assim como o golpe que destituiu João Goulart, herdeiro político de Vargas, a Proclamação da
República foi uma quartelada, resultado da conjugação de interesses diversos.
D) no período republicano, a presença dos militares no controle do País ou por meio de movimentos
sediciosos só ocorreu na fase inicial – República das Espadas.
E) com o fim do Império, a República, etimologicamente ligada a “coisa do povo”, propiciou uma
ampliação substancial do direito ao voto, extensivo à maioria dos brasileiros.
IDEOLOGIAS PRESENTES NO GOLPE REPUBLICANO
3.

“(...) Getúlio se referia à necessidade de renovação também na própria política rio-grandense. Isso,
conforme deixaria claro, sem jamais atraiçoar o princípio do „catecismo positivista‟ de Augusto Comte,
pelo qual a sociedade estaria fadada a uma evolução natural e linear, dentro de um avanço cumulativo,
baseado na disciplina e no equilíbrio – tudo de acordo com a tese sintetizada na divisa „ordem e
progresso‟ estampada na bandeira nacional.”
Getúlio: Dos anos de formação à conquista do poder (1882-1930). p. 94.

O positivismo de Augusto Comte tornou-se uma filosofia fundamental no debate político no Brasil do
final do século XIX, uma vez que o regime republicano foi instalado sob sua égide teórica.
Foram numerosas as influências do positivismo na organização formal da República, entre elas:
A) a separação da Igreja e do Estado e o dístico “Ordem e Progresso” da Bandeira Nacional.
B) o estabelecimento do casamento civil e a ausência do Estado na construção do poder político.
C) o exercício das liberdades religiosa e profissional e o predomínio do indivíduo sobre o Estado.
D) o fim do anonimato da imprensa e o governo como negação da vontade coletiva.
E) a revogação das medidas anticlericais e a anarquia resultante da escolha dos superiores
pelos superiores.
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ATUAÇÃO DE GETÚLIO NO ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA CRISE DE 29
4.

Disponível em: http://ebmmariapetroli.blogspot.com.br/2010/05/crise-de-29-e-tema-de-poesia-8-serie.html.

“Naquele fatídico outubro de 1929, uma crise econômica sem precedentes abalava o cenário
internacional após a quebra da Bolsa de Nova York. (...) O chamado Crash transformou a ebulição
financeira em incerteza e agonia.”
Getúlio: Dos anos de formação à conquista do poder (1882-1930). p. 368.

Para evitar impactos sociais e econômicos no País, Getúlio Vargas implantou uma medida conhecida
como Sistemas de Cotas. Sobre essa medida e sua influência no espaço geográfico, podemos
conceber que:
A) provocou impulso das migrações dos nordestinos para a região Sudeste.
B) tinha como objetivo favorecer maior entrada de imigrantes europeus no Brasil.
C) intensificou as migrações do Sul para o Sudeste, pois a região Sul foi a mais impactada pela crise.
D) Vargas limitou, exclusivamente, a entrada de imigrantes oriundos de Portugal.
E) favoreceu o retrocesso da produção industrial de todo o território brasileiro.
ELEIÇÃO DE 1930
5.

“„Atenção! Vai falar o candidato à presidência da República!‟
Eram cinco e meia da tarde do dia 2 de janeiro de 1930. O anúncio feito pelo advogado e jornalista
Antônio Evaristo de Morais mal foi ouvido nos alto-falantes, por causa do alarido vindo da multidão.
No centro de um pequeno estrado de madeira, Getúlio se acotovelava com cerca de outros vinte
membros da Aliança Liberal. Para todos os lados que olhasse, só vislumbraria o mar de pessoas
inundando a esplanada do Castelo, nome faustoso demais para um imenso terreno baldio e
terraplanado, de 431 mil metros quadrados, equivalentes a 61 campos de futebol e resultantes do
desmanche do antigo morro do Castelo, posto abaixo em 1921 para eliminar cortiços e fornecer
material aos aterros do Rio.”
Getúlio: Dos anos de formação à conquista do poder (1882-1930). p. 392.

Suponha que um matemático resolvesse criar um gráfico no plano cartesiano para expressar a área de
um grande terreno em campos de futebol. Considere que, no eixo “x”, tenhamos a área do terreno em
4

2

hectares (1 ha = 10 m ) e, no eixo “y”, a área equivalente em quantidade de campos de futebol
idênticos aos do texto.

Vestibular
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Nessas condições, qual dos gráficos abaixo poderia ser criado pelo matemático, sabendo que foram
construídos utilizando a mesma escala nos dois eixos?
A)

D)

B)

E)

C)

GOVERNO PROVISÓRIO – INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASIL × ITÁLIA
6.

“Na tarde daquele 15 de janeiro de 1931, uma quinta-feira escaldante de verão carioca, as 10 mil
pessoas aglomeradas ao longo da amurada da praia do Flamengo voltavam os olhos para o horizonte.
Os relógios marcavam quatro e meia em ponto quando onze gigantescos hidroaviões Savoia Marchetti
S-55 A, de fabricação italiana, surgiram em voo baixo, por trás do Pão de Açúcar. (...) A recomendação
do Duce era a de que Balbo e seus homens voltassem para casa de navio. Getúlio propôs então ao
ministro italiano da Aviação uma espécie de escambo. O Exército brasileiro ficaria com as onze
aeronaves. Em troca, em vez de dinheiro vivo, o país remeteria para Roma toneladas de café em grão.
(...) O Brasil pagaria 8 mil contos de réis, o equivalente então a 88 milhões de dólares, em sacas de
café, para ficar com os modernos Savoia Marchetti. (...) A saca de café, de 60 kg, que chegara a custar
200 mil-réis em agosto de 1929, caíra para míseros 12 mil-réis naquele início de 1931, o que a rigor
deixava o país à beira da bancarrota.”
Getúlio: Dos anos de formação à conquista do poder (1882-1930). p. 13, 19. Adaptado.
6

Com base nas informações do texto e sabendo que 1 conto de réis é igual a 10 réis, podemos afirmar
que o governo brasileiro pagou, aproximadamente, por um moderno avião italiano, quantas toneladas
de café em grão?
A) 3 400 t
B) 3 600 t
C) 3 800 t
D) 4 000 t
E) 4 200 t
Vestibular

6

Data:

FACULDADE FARIAS BRITO

GOVERNO PROVISÓRIO – MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL
7.

“Para muitos, ele foi o grande responsável pela modernização do Brasil, ao pôr em prática um modelo
nacional-desenvolvimentista capaz de direcionar, em pouco mais de duas décadas, um país agrário
para o rumo efetivo da industrialização.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 350.

Para impulsionar seu “Projeto Nacional-Desenvolvimentista”, Getúlio se aproveitou de algumas políticas
aplicadas pelos Estados Unidos na América Latina que temiam a expansão do Socialismo no Continente.
A política aplicada pelos EUA que ajudou a equipar a indústria do Brasil no transcorrer da Era Vargas é
conhecida como:
A) Política Big Stick.
B) Política da boa vizinhança.
C) Plano Marshall.
D) Plano Colombo.
E) Política de cooperação científico-informacional.
TRANSIÇÃO DO GOVERNO PROVISÓRIO AO GOVERNO CONSTITUCIONAL – VARGAS E AS
MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO ELEITORAL


Imagem para as questões 8 e 9.

Disponível em: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/T%C3%
ADtulo_de_eleitor_de_Get%C3%BAlio_Vargas_1934.jpg/330px-T%C3%ADtulo_de_eleitor_de_Get%C3%BAlio_Vargas_1934.jpg.
Vestibular
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8.

A imagem anterior traz o título de eleitor de Getúlio Vargas, com inscrição em 1933 e emissão em 1934.
A Constituição de 1934 inaugurou uma breve fase em que a normalidade institucional foi, em parte,
respeitada, trazendo novidades no sistema político eleitoral.
Sobre a referida Constituição e seu contexto histórico, podemos afirmar que:
A) tinha um perfil corporativista, pois, além das mudanças em relação ao voto, que passou a ser
secreto e estendido às mulheres, instituiu o deputado classista.
B) baseada nas constituições europeias de cunho fascista, limitou o voto e instituiu o regime de partido
único, tal como na Alemanha.
C) com base na Carta del Lavoro, de Mussolini, a Constituição de 1934 proibia greves operárias e o
lock-out.
D) a incorporação do voto secreto e extensivo às mulheres era a comprovação da influência dos
comunistas nesta fase.
E) submetia os poderes Legislativo e Judiciário ao poder Executivo, permitindo ao presidente indicar
interventores para os estados.

9.

O título de eleitor de Getúlio Vargas revela que, à época de sua emissão:
A) nossa cultura continha uma característica que a religião islâmica ainda hoje possui e que o
indivíduo valia muito pelo posto exercido.
B) nossa cultura não continha uma característica que a religião islâmica ainda hoje possui e que o
indivíduo não valia muito pelo posto exercido.
C) nossa cultura continha uma característica que a religião islâmica ainda hoje possui e que o
indivíduo não valia muito pelo posto exercido.
D) nossa cultura não continha uma característica que a religião islâmica ainda hoje possui e que o
indivíduo valia muito pelo posto exercido.
E) nossa cultura tinha várias características semelhantes à estrutura social da cultura islâmica e que o
posto valia muito pelo indivíduo que o exercia.
GOVERNO CONSTITUCIONAL – POLARIZAÇÃO ENTRE AIB E ANL

10.
Texto I
“„O movimento da ANL é bastante amplo para que nele caibam todos os que queiram lutar contra o
imperialismo, contra o feudalismo e pelos direitos democráticos; todos os que queiram lutar por um
governo realmente popular e revolucionário‟, dizia uma das cartas, a que tinha Prestes por remetente.”
Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). p. 230.

Texto II
“Depois de jurar fidelidade a seu fundador e líder supremo – o jornalista e escritor Plínio Salgado –,
milhares de filiados à Associação Integralista Brasileira (AIB) deixaram a sede da entidade, na avenida
Brigadeiro Luís Antônio, e saíram em marcha com suas características camisas verde-musgo pelas ruas
do centro de São Paulo, rumo à praça da Sé. (...) Nas bandeiras e flâmulas que os integralistas
empunhavam, assim como nas braçadeiras dos respectivos uniformes, distinguia-se a letra grega sigma
(∑) grafada em negro, símbolo da organização.”
Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). p. 192.

Vestibular
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Após a análise dos dois fragmentos anteriores, marque a opção correta.
A) O texto I se refere à ideologia do Estado Novo, que tem como suporte teórico a defesa do
capitalismo norte-americano e do parlamentarismo.
B) O texto II apresenta uma defesa dos ideais liberais democráticos observados na crítica que o líder
dessa agremiação fascista fazia ao Estado Novo varguista.
C) Nos dois textos, as agremiações defendem a negação das práticas capitalistas, propondo a redução
do papel interventor do Estado em favor dos interesses operários.
D) O texto I declara apoio aos governos aristocráticos latino-americanos, e o texto II se aproxima dos
ideais libertários da Intentona Comunista, proposta pelo PCB.
E) O texto I se opõe ao modelo getulista, ao grande empresariado e à aristocracia, propondo a reforma
agrária; já o texto II remonta à influência fascista no Brasil.
ESTADO NOVO – MODELO ECONÔMICO VARGUISTA
11. “Após quinze anos no poder, Getúlio estava pronto para retornar a São Borja, sua cidade natal. Durante
o longo tempo em que permaneceu à frente dos destinos da nação, o país sofreu transformações
significativas – políticas, econômicas e sociais. De nação essencialmente agrária e semicolonial, o
Brasil iniciara um processo de industrialização crescente, que se intensificaria nos decênios seguintes.”
Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). p. 490.

Às vésperas do início da Segunda Guerra Mundial (1939), o Brasil já era autossuficiente na produção
de bens de consumo não duráveis, por meio de empresas, em sua grande maioria, de propriedade de
empresários nacionais.
O governo Vargas estava prestes a iniciar o processo de implantação das indústrias:
A) de bens de capital, como máquinas para o setor produtivo.
B) de bens de consumo duráveis, como a indústria automobilística.
C) intermediárias, como fábricas de equipamentos.
D) de base, bem como a primeira siderúrgica do Brasil.
E) leves, bem como fábricas de autopeças.
12. “Quando Getúlio empunhou o taco, flexionou os joelhos e girou os quadris para fazer a bolinha de golfe voar
para perto do próximo buraco, sentiu a dor se irradiando pelas costas, subindo da base da coluna ao pescoço.”
Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). p. 350.

D‟ARAÚJO, Maria Celina. A Era Vargas. São Paulo: Moderna, 1997. (Coleção Polêmica).
Vestibular
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Suponha que a tacada descrita no texto tenha velocidade inicial de módulo 20 m/s, formando um ângulo
de 30º com o gramado horizontal. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que o alcance
horizontal atingido pela bola e o módulo de sua velocidade ao colidir com o solo foram,
2

respectivamente, iguais a: (Considere: g = 10 m/s .)
A) 40 m e 40 m/s
B) 25 3 m e 10 m/s
C) 20 3 m e 20 m/s
D) 40 3 m e 20 m/s
E) 20 m e

3s

ESTADO NOVO – ENCONTRO ENTRE GETÚLIO E ROOSEVELT EM NATAL
13. “Após o almoço a bordo do Humboldt, a presença dos dois presidentes no Rio Grande do Norte foi
revelada aos jornalistas e à atônita população natalense. Getúlio, Roosevelt e o contra-almirante Jonas
Ingram subiram em um jipe Willys e, conduzidos por um oficial com o uniforme da Marinha dos Estados
Unidos, foram vistoriar a base militar de Natal. Os potiguares ficaram surpresos ao reconhecer os dois
chefes de Estado, de chapéu-panamá e com roupas praticamente idênticas, trafegando em um
automóvel sem capota pelas ruas da cidade.
No trajeto, Getúlio não largou a bengala, pois mesmo oito meses depois ainda não estava
completamente refeito das sequelas do acidente. Roosevelt, como sempre, evitou que o público o visse
ser carregado nos braços pelos auxiliares ao ser tirado e colocado na cadeira de rodas. Não se sabe se
por acaso, em algum momento daquele encontro histórico, os dois presidentes tiveram oportunidade
para conversar a respeito da terrível coincidência que então os aproximava: a poliomielite, que um dia
acometera Roosevelt, estava prestes a roubar a vida, em São Paulo, do filho mais moço de Getúlio.
Getúlio Vargas Filho morreu, aos 23 anos, em 2 de fevereiro de 1943...”
Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). p. 427.

Disponível em: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Franklin_Roosevelt_e_Get%C3%BAlio_Vargas.jpg/330pxFranklin_Roosevelt_e_Get%C3%BAlio_Vargas.jpg.
Vestibular
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O texto menciona que a poliomielite provocou a morte do filho de Getúlio Vargas. Escolha a opção
correta sobre a referida doença.
A) Caso, na época, fosse dada a vacina Sabin para tratar a poliomielite, haveria uma maior
possibilidade de sobrevivência do filho de Getúlio Vargas.
B) Com o avanço da Medicina, surgiu a vacina Sabin, com a qual se conseguiu aplicar na população
anticorpos contra a poliomielite e assim reduzir o número de casos dessa virose.
C) A sua prevenção se dá através da vacina Sabin. Além disso, sabe-se, também, que medidas de
tratamento da água combatem a poliomielite, pois a doença pode ser disseminada pela ingestão de
água contaminada por fezes humanas.
D) Com a aplicação do soro contra poliomielite, haverá uma imunização ativa, podendo, então, ser
usado para o tratamento e, também, para a prevenção da doença.
E) A prevenção à poliomielite é feita por meio da vacina Sabin, que aplica em jovens e adultos o
antígeno, a fim de estimular a produção de anticorpos contra essa bacteriose.
ESTADO NOVO – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT)
14. “A CLT, com seus minuciosos 922 artigos, representava um inegável avanço em relação ao período
republicano anterior, no qual as relações entre capital e trabalho eram encaradas como uma questão de
polícia e os empregados ficavam à mercê das arbitrariedades dos patrões, sem praticamente nenhuma
legislação que lhes assegurasse os direitos básicos. Ao criar a Justiça do Trabalho, regulamentar o
salário mínimo, as férias anuais e o descanso semanal, entre outros tantos benefícios à classe
trabalhadora, Getúlio rompera com um longo histórico de injustiças sociais (...).”
Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). p. 443.

Hoje em dia, muitos trabalhadores ainda estão no mercado informal; já outros estão conquistando seus
direitos, como é o caso das empregadas domésticas.

Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-RAHiiSJoxYg/UiaUzzKrb1I/AAAAAAAAGb0/fSWp3ewpL2Y/s320/dom%C3%A9sticas.jpg.
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Levando em consideração as informações da ilustração e que o relógio de parede que aparece nessa
ilustração esteja de frente para um espelho plano, podemos afirmar que:
A) a trabalhadora, ao olhar para o espelho, encontrará uma imagem do relógio, virtual, invertida e menor.
B) a diferença entre o horário indicado no relógio, 19h, e o horário visualizado na sua imagem formada
no espelho plano, representa o intervalo máximo de descanso da trabalhadora.
C) ao final do expediente, às 19h, como indica o relógio de parede, ao olhar para o espelho, verá a
imagem desse relógio marcando 16h.
D) às 19h, ao olhar para o espelho, o empregador observará a imagem do relógio marcando 20h.
E) em um espelho plano, a imagem formada de um objeto real será sempre real.
GETÚLIO – PRIMEIRO BRASILEIRO NA CAPA DA TIME
15. “Assim, Getúlio não ficou sabendo de pronto que, exatamente no último dia de sua estada no
Centro-Oeste brasileiro, a principal revista semanal norte-americana, a Time, começara a circular com
uma fotografia do presidente brasileiro estampada na capa. (...)
A questão, para a Time, seria imaginar como o governo norte-americano aprenderia a lidar com as
dubiedades e astúcias de um homem cujos compatriotas consideravam „um mestre na arte de tirar as
meias sem descalçar os sapatos‟.”
“Os brasileiros adoram fazer piadas sobre Vargas. Aos domingos, ele próprio se diverte ao tomar
conhecimento das últimas anedotas criadas em torno de sua figura pública, enquanto joga golfe com o
amigo Valentim Bouças, representante da International Business Machines (IBM) no Brasil.
Uma dessas histórias conta que Getúlio foi para o céu e encontrou São Pedro sentado ao portão.
„São Pedro‟, disse ele, „posso entrar?‟
„Não‟, respondeu São Pedro. „Se eu deixar, você vai tomar o meu lugar.‟”
Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). p. 380-382.

Getúlio na capa da Time em agosto de 1940:
“Como americanos, nós somos fortes.”
Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945).

Qual dos ex-presidentes do Brasil citados a seguir poderia ser o mais improvável para substituir Getúlio
na piada sem alterar o seu sentido?
A) João Goulart.
B) Collor.
C) Lula.
D) Costa e Silva.
E) Jânio Quadros.
Vestibular
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BRASIL – DA NEUTRALIDADE À DECLARAÇÃO DE GUERRA AO EIXO NA 2ª GUERRA
16. “Após deixar o porto de Salvador no dia 15 de agosto, sábado, para mais uma escala da viagem
iniciada no Rio de Janeiro, o Baependi rumava ao destino seguinte, Maceió, quando foi torpedeado
duas vezes seguidas, no meio da noite, pelo submarino alemão U-507, na costa de Sergipe. (...) No dia
seguinte, 16 de agosto, domingo, o U-507 prosseguiu a carnificina. Pôs a pique um terceiro paquete na
costa de Sergipe, o Aníbal Benévolo, que transportava 154 pessoas. (...) Em um intervalo de apenas
cinco dias, o Eixo matara mais 607 brasileiros.”
Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945). p. 420.

Algoz do Brasil, o submarino alemão U-507 aterrorizou o litoral brasileiro, principalmente na costa do
Nordeste. Porém, sua missão foi interrompida no dia 13 de janeiro de 1943, quando um avião
norte-americano o bombardeou próximo à costa do litoral cearense.

O submarino não tinha concorrência no fundo do mar, pois não tínhamos tecnologia para atingir
grandes profundidades e suportar tamanha pressão. Dados técnicos revelam que o submarino poderia
6
2
sofrer uma pressão máxima de 2,4  10 N/m . Observando a ilustração a seguir e considerando a
pressão máxima que o U-507 pode suportar, marque a alternativa verdadeira.
5

2

3

Dados: A pressão a nível do mar é de 1 atm = 10 N/m ; dágua = 10 kg/m

3

A) O submarino poderia navegar na profundidade do ponto C sem sofrer nenhum dano.
B) Se o submarino navegar na profundidade B, ele receberá uma pressão de 10 atm.
C) A pressão máxima exercida exclusivamente pelo líquido sobre o submarino é de 23 atm.
D) O submarino pode navegar em qualquer um dos níveis, A, B, C e D, pois a variação de pressão
independe da profundidade.
E) O U-507 pode suportar a pressão sobre qualquer ponto acima da linha de nível A.
Vestibular
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APÓS A TRAUMÁTICA SAÍDA EM 1945 – O “EXÍLIO” EM SÃO BORJA
17. “Ao meio-dia, sentado no banco de cimento à sombra de uma árvore – um secular cinamomo –, Getúlio
ouviu o ronco do bimotor Junkers que se lançou em voo rasante sobre o dorso de uma coxilha e, em
meio à nuvem de poeira vermelha, aterrissou na improvisada pista de pouso da estância Santos Reis, a
cerca de vinte quilômetros do centro de São Borja.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 16.

Pista de pouso improvisada da Fazenda Itu:
aviões e vacas soltas no pasto.
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954).

Considere que o avião bimotor Junkers “toca” a cabeceira da pista retilínea com velocidade de
2
216 km/h e desacelera uniformemente com módulo de 2 m/s até parar.
A quantidade máxima de pistas enfileiradas que poderiam ser construídas entre o centro de São Borja e
a estância Santos Reis é, aproximadamente:
A) 20 pistas.
B) 22 pistas.
C) 24 pistas.
D) 26 pistas.
E) 28 pistas.
EM SÃO BORJA, O ENTÃO SENADOR GETÚLIO VARGAS SE DEPARA COM QUESTÕES DE SAÚDE
18. “A filha decidiu contatar um clínico conhecido da família em Porto Alegre para que fosse a São Borja
realizar um exame completo no pai. (...) O médico diagnosticou uma batelada de problemas: artrite,
reumatismo, carência de vitaminas, obesidade, elevação dos índices de ácido úrico, hiperglicemia (...).
Prescreveu a ingestão de fortificantes, uma alimentação balanceada, aplicações de sulfa, compressas
quentes e, por fim, um modismo entre os médicos da época, injeções de iodo, tidas como revigorantes.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 147.

Atualmente, sabe-se que doses elevadas da substância contida nas injeções prescritas para Getúlio
podem agravar um quadro de insuficiência renal. Muito embora Getúlio tenha ingerido essa substância,
provavelmente a doença que teria menor probabilidade de se manifestar seria:
A) o hipertireoidismo, uma vez que a substância contribui para a produção de hormônios tireoidianos.
B) a insuficiência hepática, pois a substância ajuda na secreção de enzimas digestórias produzidas
pelo fígado.
C) a diabetes mellitus, já que a substância contribui na redução de insulina.
D) o impaludismo, pois, com a substância endovenosa, há a produção de hormônios hipofisários.
E) o hipotireoidismo, visto que, com a substância no seu organismo, haveria a formação de hormônios
tireoidianos.
Vestibular

14

Data:

FACULDADE FARIAS BRITO

19. “Getúlio passou a dedicar o tempo livre a organizar um pomar e a semear árvores ornamentais em
torno da nova casa. Em poucos meses, o terreno ficou pontilhado de mudas de laranjeiras, abacateiros,
acácias, flamboyants, ipês, girassóis, cambucás e paus-brasil.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 144.

Disponível em: http://fauufpa.org/2014/02/04/contextualizando-fotografias-do-museu-do-estado-de-pernambuco/.

A angiosperma plantada por Getúlio, depois de crescida, pode gerar novas mudas, desde que os
galhos sejam removidos e preparados adequadamente.
Desta forma, haveria:
A) a propagação vegetativa com o uso de partes do vegetal, garantindo a variabilidade genética da
espécie por reprodução sexuada.
B) a técnica de estaquia, garantindo a proliferação por reprodução sexuada e a diversidade genética
da espécie.
C) a esporulação da pinha, alcançando a reprodução sexuada da árvore.
D) a propagação vegetativa (reprodução assexuada de vegetais), originando plantas geneticamente
idênticas à progenitora.
E) a técnica de enxertia com a remoção de fragmentos vegetais da planta original, mergulhados
diretamente no solo, onde se desenvolveria uma nova planta com estróbilos masculino e feminino.
20. “De acordo com os anúncios publicados nos jornais e revistas da época, o remédio disponível em
vidrinhos de cor marrom e rótulo esverdeado prometia „dias calmos‟ e „noites mais relaxantes‟.
Recomendado como tranquilizante, antiespasmódico e analgésico, o Nembutal – nome comercial do
pentobarbital sódico – possuía indicações paralelas, de amplo conhecimento público. Barbitúrico
poderoso, comercializado na forma de drágeas e elixir em todo o mundo desde 1930, a droga sempre
fora empregada também para fins veterinários, ministrada por via endovenosa, nos casos de
necessidade de anestesia cirúrgica ou mesmo, em altas dosagens, para o sacrifício de animais. (...)
Getúlio utilizava o Nembutal como analgésico e sonífero (...)”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 11 e 12.
Vestibular

15

Data:

FACULDADE FARIAS BRITO

O barbitúrico Pentobarbital Sódico se trata de um composto sintético comumente empregado na forma
de sais, como sedativo, hipnótico e antiespasmódico. A fórmula do seu precursor pode ser observada a
seguir.

Pentobarbital
Analisando a estrutura desse composto, podemos afirmar que a fórmula molecular desse composto é:
A) C11H18N2O3
B) C10H18N2O3
C) C11N2O3
D) C11H17N2O2
E) C11H18N2
21. “„[E de] charutos, como andamos? Por que não vêm mais? Quando não tenho dos meus charutos, sou
forçado a fumar os mata-ratos que encontro e me atacam o estômago‟, reclamou, em uma das cartas a
Alzira. „Estou acostumado com os cubanos, Romeu & Julieta de preferência, ou Corona. É o meu vício
e já não posso mudar‟, especificou.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 144.

Getúlio e seu inseparável charuto, durante o
seu segundo período de governo (1951-4).
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954).
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Os charutos que Getúlio fumava eram produzidos com folhas de tabaco selecionadas. Esses, ao
contrário dos cigarros, não têm filtros e, geralmente, possuem mais nicotina do que vários cigarros
juntos. A nicotina é o composto responsável pela dependência ao tabaco.

H
N

N
Nicotina
Sobre a estrutura da nicotina, podemos afirmar:
A) É um composto iônico.
B) É muito solúvel em água.
C) Sua massa molar é 160 g/mol.
D) Sua estrutura é formada apenas por ligações covalentes apolares.
E) Possui em sua estrutura um elemento pertencente à família 5A da Tabela Periódica.
22. “„Pensei que talvez me fizessem bem umas aplicações de penicilina, esse remédio de que se
proclamam tantas maravilhas e que nunca experimentei. Qual seria a fórmula mais cômoda e mais
eficiente dessa aplicação e qual a quantidade aconselhável?‟ indagava Getúlio.
Descoberta pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming em 1928, a penicilina passara a
ser utilizada como medicamento em 1941. Quatro anos depois, após o antibiótico ter salvado a vida de
milhares de soldados durante a Segunda Guerra, Fleming ganhara o Prêmio Nobel de Fisiologia ou
Medicina e se tornara uma celebridade mundial.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 146.

Existem vários tipos da droga que Getúlio estava interessado, porém todas elas possuem a seguinte
estrutura geral.

Sobre essa estrutura, podemos afirmar que:
A) apresenta o grupo funcional éster.
B) possui em sua estrutura uma cadeia cíclica homogênea.
C) apresenta 3 ligações Pi () em sua estrutura.
D) apresenta uma amina primária em sua estrutura.
E) apresenta as funções orgânicas sulfeto, éter e amida em sua estrutura.
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ATUAÇÃO DE VARGAS NA REPÚBLICA POPULISTA
23. “O clamor só aumentou. Em poucos minutos, o vozerio ultrapassou os limites do Monroe e se expandiu por
toda a região da Cinelândia. Quando Getúlio chegou lá fora, a multidão o saudou cantando o Hino Nacional.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 104.

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.
Tomados os versos da primeira estrofe do Hino Nacional na ordem direta de sua estrutura sintática, a multidão
expressou que:
A) um povo heroico ouviu o brado retumbante às margens do Ipiranga.
B) as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heroico.
C) o Ipiranga e a liberdade ouviram o brado retumbante.
D) os raios fugiram do céu da Pátria, naquele instante.
E) um povo heroico brilhou ao sol da liberdade.
24. “Foram apenas oito dias de engajamento na campanha, mas com direito a escalas em seis capitais
brasileiras. (...)
No domingo, 12, Getúlio desembarcava em Fortaleza para apoiar a candidatura do general Onofre Muniz
Gomes de Lima (pela coligação PSD-PTB) ao Palácio da Luz, então sede do Executivo cearense.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 104.

O texto refere-se a uma “guerra eleitoral” em que Getúlio se lançou durante as eleições regionais em
1947. Ao que tudo indicava, funcionaria como uma prévia do calendário sucessório de 1950 (quando
seria escolhido o próximo presidente da República).
O candidato de Getúlio aspirava ao governo sediado no local onde atualmente funciona uma instituição
de grande proeminência no cenário cultural do País. Que instituição é essa?
A) Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
B) Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira.
C) Conservatório de Música Alberto Nepomuceno.
D) Academia Cearense de Letras.
E) Museu da Imagem e do Som.
VARGAS E A RELAÇÃO COM A IMPRENSA
25. “„O Rio Grande do Sul até aqui era uma floresta africana, que só produzia leões. O sr. Getúlio é a
primeira raposa dos pampas‟, definia o jornalista Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello –
o Chatô, dono dos Diários Associados e uma das línguas mais venenosas da imprensa brasileira.
A imagem do „leão‟ era uma referência ao passado belicoso do povo gaúcho, historicamente envolvido
com guerras de fronteiras e conflitos internos. A metáfora política da „raposa‟, bicho manhoso e astuto,
ficaria para sempre associada à imagem de Getúlio.
„Maquiavel é pinto para o sr. Getúlio Vargas‟, reforçava Chatô.”
Getúlio: Dos anos de formação à conquista do poder (1882-1930). p. 23.
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Em companhia do jornalista Assis
Chateaubriand, o Chatô, dono dos
Diários Associados.
Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945).

Da afirmação de Chateaubriand, pode-se constatar que:
A) Maquiavel é mais “getúlico” que Getúlio.
B) Getúlio é mais maquiavélico que Maquiavel.
C) Maquiavel poderia até piar, mas nunca gritaria com Getúlio.
D) Getúlio poderia até piar, mas nunca gritaria com Maquiavel.
E) Maquiavel está para Getúlio assim como Getúlio está para Chateaubriand.
ELEIÇÕES ESTADUAIS DE 1947 ANTECIPAM A CORRIDA PRESIDENCIAL DE 1950
26. “Às vésperas da eleição, Carlos Lacerda desfilou em carro aberto pelas ruas do Rio, confirmando a
enorme popularidade. O resultado das urnas foi massacrante para os adversários. (...) Considerados
apenas os candidatos da UDN, obteve cerca de seis vezes mais sufrágios do que o segundo nome mais
votado da legenda, o do radialista, locutor esportivo e compositor Ary Barroso, autor do samba-exaltação
„Aquarela do Brasil‟ e apresentador do popularíssimo Calouros em Desfile, na Rádio Tupi.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 113.

O jornalista Carlos Lacerda.
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954).

Eleita a mais importante do Brasil no século XX como um hino brasileiro informal e profano, a canção
inaugurou um estilo musical que passou a ser conhecido como “samba-exaltação”:
Brasil, meu Brasil brasileiro / Meu mulato inzoneiro / Vou cantar-te nos meus versos / O Brasil, samba
que dá / Bamboleio que faz gingar / O Brasil do meu amor / Terra de Nosso Senhor (...)
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(...) Deixa cantar de novo o trovador / A merencória luz da lua / Toda canção do meu amor / Quero ver
essa dona caminhando / Pelos salões arrastando / O seu vestido rendado / (...) / Brasil, terra boa e
gostosa / Da morena sestrosa / De olhar indiscreto / O Brasil, samba que dá / Bamboleio que faz gingar
(...)
(...) Ah! esse Brasil lindo e trigueiro / É o meu Brasil brasileiro / Terra de samba e pandeiro (...)
Disponível em: m.letras.mus.br/gal-costa/46099/.

Essa revisita à primeira fase do romantismo nacional, com seu ufanismo típico, traz expressões pouco
comuns, tais como inzoneiro, merencória, trigueiro.
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os significados assumidos pelos termos
destacados da canção.
A) Pessoa que faz intrigas / merecedora de reconhecimento / que se relaciona à cor do trigo.
B) Pessoa que desfaz intrigas / merecedora de reconhecimento / que se relaciona à cor do trigo.
C) Pessoa cheia de manha / melancólica / que se relaciona à cor do trigo.
D) Pessoa melancólica / merecedora de reconhecimento / que possui muitos campos de trigo.
E) Pessoa que faz confusão / melancólica / sobrenome de pessoa influente.
27. Vargas tinha dificuldades de aceitar o termo deposição, preferiu dizer que teve de renunciar em 1945, o
que, a propósito, faz certo sentido. Quando líderes são depostos de seus cargos, de forma geral,
costumam também perder seus direitos políticos. Com Vargas, foi diferente, pois naquele mesmo ano
se elegeu para vários cargos do Legislativo, além de ter sido decisivo na eleição de Dutra para
presidente. Estaria Vargas preparando o “retrato do velho” para colocar “no mesmo lugar”?
A corrida presidencial de 1950 seria antecipada pela disputa estadual de 1947; quem vencesse daria
importante passo.
“„Essas eleições podem acabar sendo de fato o Waterloo do sr. Getúlio Vargas, que saiu do retiro de
São Borja com fumaças de Napoleão quando escapou da ilha de Elba. Basta, para tanto, que perca o
sr. Pasqualini, no Rio Grande do Sul, e o sr. Borghi seja derrotado em São Paulo‟, pressagiara o
Correio da Manhã, um dia antes do início da contagem dos votos.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 106.

Getúlio Vargas e Napoleão Bonaparte, não obstante os métodos que empreenderam, são considerados
ícones por terem contribuído solidamente para o desenvolvimento de seus países.
Tomando como referência esses dois personagens, podemos afirmar que:
A) uma comparação de Vargas a Napoleão se justifica, pois ambos governaram em favor da classe
trabalhadora, contrariando frontalmente os interesses da classe burguesa.
B) as práticas econômicas de Napoleão se distanciavam substancialmente do modelo nacionalista de
Vargas.
C) o prenúncio do Waterloo do Correio da Manhã se confirmou, pois Vargas, derrotado nos apoios de
1947, teve comprometido o seu projeto político de retorno ao poder.
D) contrariando o presságio do Correio da Manhã, assim como Napoleão, Vargas voltaria vitorioso,
porém, na iminência de seu verdadeiro Waterloo, acaba cometendo suicídio.
E) a trajetória política de Napoleão se distancia da trajetória de Vargas, pois o líder francês não usou
do expediente de golpes para chegar ao poder.
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1950 – VARGAS PREPARA O RETORNO
28. Na epígrafe de abertura do primeiro livro da trilogia de Lira Neto, consta a afirmativa de Getúlio Vargas:
“Eu sou contra biografias.”
Nessa frase, se trocarmos entre si as palavras que sintaticamente correspondem ao sujeito e ao
complemento nominal, encontraremos uma nova estrutura.
A opção que indica as alterações que tornam essa nova estrutura gramaticalmente correta é:
A) Permanecer com as alterações da nova estrutura sem mudar a flexão verbal e não substituir o pronome.
B) Flexionar o verbo na terceira pessoa do plural e substituir o pronome reto por um pronome oblíquo
da primeira pessoa do singular.
C) Flexionar o verbo na segunda pessoa do plural e substituir o pronome reto por um pronome oblíquo
da segunda pessoa do singular.
D) Flexionar o verbo na primeira pessoa do plural e substituir o pronome reto por um pronome oblíquo
da primeira pessoa do singular.
E) Flexionar o verbo na primeira pessoa do plural e substituir o pronome reto por um pronome oblíquo
da primeira pessoa do plural.
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PETROBRAS
29. “Rodeado por todos os assessores, sentado à mesa negra de jacarandá do gabinete de despachos, molhou a
pena no tinteiro e assinou a lei n° 2004, de 3 de outubro de 1953. Depois de 22 meses de tramitação na
Câmara e no Senado, justamente quando o governo se via imerso em uma aguda crise política, estava criada,
em caráter oficial, a maior empresa nacional de todos os tempos, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 264.

Disponíveis em: http://exposicao60anos.agenciapetrobras.com.br/decada-1950-momento-3.php e
http://www.panoramablogmario.blogger.com.br/amarildo1.jpg.

Sobre o legado de Vargas e a trajetória da Petrobras, podemos afirmar que:
A) inspirado em Vargas, o gesto de Lula é alusão à conquista da autossuficiência do petróleo de uma
empresa com capital exclusivamente nacional.
B) a Petrobras, a CSN e a Vale do Rio Doce, criadas por Vargas, são, atualmente, sólidas empresas
estatais que garantem ao Estado o monopólio de setores estratégicos.
C) historicamente, Vargas direcionou seu projeto econômico para o fortalecimento da indústria de base
sem associar-se ao capital estrangeiro.
D) a descoberta do pré-sal e a decisão de leiloar o campo de Libra pelo presidente Lula provocaram
uma onda de protestos que levaram milhares de brasileiros às ruas em 2013.
E) a criação da Petrobras, que garantiu ao Estado o monopólio da exploração do petróleo, é exemplo
pontual da política intervencionista de Vargas que priorizou a indústria de base.
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MORTE DO MAJOR RUBENS VAZ NO EPISÓDIO DO ATENTADO NA RUA TONELEIRO
30. “As notícias que chegavam da capital federal eram inquietantes. A missa de sétimo dia celebrada na
Candelária em memória do major Rubens Vaz derivara para uma série de incidentes em praça pública.
Pequenos comícios pela cidade evoluíram para tumultos generalizados. A polícia entrara em ação e
dispersara os manifestantes com bombas de gás lacrimogêneo.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 310 e 311.

O gás utilizado pela polícia é uma mistura de substâncias irritantes da pele, dos olhos e das vias
respiratórias. Um dos princípios ativos dessa mistura é o brometo de benzila, composto que faz parte
de 29% da composição da bomba.
O número de mols de brometo de benzila presente num artefato de massa igual a 300 g é de,
aproximadamente:
Dados: Massas molares: Br = 80 g/mol; C = 12 g/mol e H = 1 g/mol

CH2Br

Brometo de benzila
A) 0,29 mol
B) 0,35 mol
C) 0,40 mol
D) 0,51mol
E) 0,60 mol
31. “O Anjo Negro permaneceu nas dependências do quartel até as oito e meia da noite. A certa altura do longo
depoimento, quando posto cara a cara com Lacerda, disse estar passando mal. Aparentemente, desmaiou. Foi
socorrido pelo médico da corporação e, após breve intervalo, continuou a ser ouvido pelas autoridades.
Quando afinal assomou ao portão para deixar o local, foi vaiado pela multidão que se acumulava lá fora.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 309.

Pode-se afirmar que a denominação “Anjo Negro”, referindo-se a Gregório Fortunato, corresponde ao
emprego da antonomásia, figura de linguagem que substitui um nome por outro nome, expressão que
lembre uma qualidade, característica ou fato que o identifique com precisão.
Assinale a alternativa em que todas as expressões antonomásicas são atribuídas a políticos.
A) Mãe dos Ricos – Galinho de Quintino – O Bem Amado
B) O Mártir do Gólgota – Raposa dos Pampas – Velho Guerreiro
C) Repórter de Canudos – Herói dos Palmares – A Voz
D) Centauro dos Pampas – Águia de Haia – Pai dos Pobres
E) Dama de Ferro – Menestrel das Alagoas – Senhor Diretas
Vestibular
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ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA NO SEGUNDO GOVERNO VARGAS
32.
Texto I
“„Nem mesmo o princípio do concurso público de provas e títulos parecia importante para Maciel Filho
[Presidente do BNDE]‟, escreveu Roberto Campos em suas memórias, Lanterna na popa. „Dizia-nos
que concordava em que o recrutamento fosse mantido à base de concurso, para cerca de 80% do
pessoal. Mas seria necessário que lhe reservássemos uma cota de apadrinhamento de 20%.‟
De acordo com Campos, Maciel tinha uma explicação para o percentual de afilhados:
„Isso é a necessária e inevitável taxa de meretrício político.‟”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 233.

Texto II
CONCURSOS PODEM TER RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTE
A lei 8112, que rege o servidor público civil federal, determina que sejam reservadas até 20% das vagas
oferecidas em concurso público para deficientes, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis
com a deficiência. Mas foi o decreto 3298/99 que definiu o percentual mínimo de 5%, ao regulamentar a
lei 7853/89, que é matéria de obrigação nacional, ou seja, deve ser aplicado em todo o País.
Disponível em: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2011/04/concursos-podem-ter-reservade-vagas-para-deficiente-negro-e-indio.html.

Em um concurso público, em que a “taxa de meretrício político”, citada no texto I, foi utilizada, os
percentuais mínimo e máximo, respectivamente, de vagas que serão reservadas para os deficientes
físicos não apadrinhados, conforme o texto II, são:
A) 1% e 4%
B) 4% e 16%
C) 5% e 20%
D) 10% e 20%
E) 20% e 80%
SUICÍDIO DE VARGAS
33. “Como costumava fazer todas as manhãs, o camareiro Barbosa foi ao quarto do presidente, para lhe
fazer a barba e arrumar-lhe as roupas do dia. Getúlio o dispensou. Disse que queria ficar sozinho.
Ia tentar dormir.
Os relógios marcavam 8h30 da manhã.
Cinco minutos depois, o barulho seco de um tiro ecoou no palácio.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 343 e 344.

Suponha que um dos relógios citados estava funcionando regularmente e perfeitamente graduado, de
modo que os ângulos formados pelos ponteiros eram precisos.
O menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio no momento do tiro é:
A) 45°
B) 47°30‟
C) 50°
D) 52°30‟
E) 55°
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O LEGADO POLÍTICO DA MORTE DE VARGAS
34. O jornalista e escritor cearense João de Lira Neto, especializado em biografias, fez um dos seus mais
importantes trabalhos ao biografar Getúlio Vargas. De todos os documentos catalogados, chama a
atenção, pela dramaticidade, a carta-testamento. O que poucos sabem é que a versão difundida na
imprensa foi reescrita, a pedido do próprio presidente, por um leal amigo, José Soares Maciel Filho.
Texto I
Bilhete escrito à mão deixado por Vargas.
“(...) Deixo à sanha dos meus inimigos o legado da minha morte. Levo o pesar de não haver
podido fazer, por esse bom e generoso povo brasileiro, e principalmente pelos mais necessitados, todo
o bem que pretendia. A mentira, as mais torpes invencionices foram geradas pela malignidade de
rancorosos e gratuitos inimigos, numa publicidade dirigida, sistemática e escandalosa. (...) contribuindo
todos para criar um falso ambiente na opinião pública do país, contra a minha pessoa. (...) Tornei-me
perigoso aos poderosos do dia e às castas privilegiadas. (...) Agradeço aos que de perto ou de longe
trouxeram-me o conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde...”
D‟ARAÚJO, Maria Celina. A Era Vargas. São Paulo: Moderna, 1997. p. 42 – (Coleção Polêmica).

Texto II
Carta-testamento de Getúlio Vargas – versão oficial.
“Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se
desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam, não me combatem, caluniam, e não me dão o
direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a
defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. (...) A campanha subterrânea
dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do
trabalho. (...) E aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. (...) 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.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 346 e 347.

Pelos fragmentos das cartas, Vargas deixa transparecer:
A) a obsessão pelo poder, pois, sempre que ameaçada a sua permanência, dialoga com a morte.
B) nas duas versões, como foi sua trajetória política, sendo, ao mesmo tempo, “pai dos pobres” e “mãe
dos ricos”.
C) que seus objetivos se diferenciavam, pois, só no primeiro, havia a certeza da reação popular contra
seus opositores.
D) seu desespero ao saber que, mesmo com sua morte, seria inevitável a vitória de seus adversários.
E) que, com sua morte, perpetuaria seu nome na história, conseguindo impedir, de maneira definitiva,
que os grupos que lhe faziam oposição chegassem ao poder.
35. “Nada mais vos posso dar, a não ser o meu sangue.”
Getúlio: Da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954). p. 347.

Na frase extraída da carta-testamento atribuída a Getúlio Vargas, a expressão “a não ser” pode ser
substituída por:
A) ainda que.
B) posto que.
C) se não.
D) exceto.
E) como.
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LÍNGUA INGLESA
Texto I
THE ELECTION OF VARGAS
In 1946, Getúlio Vargas was elected to Senate; in 1950, Vargas, by popular election, was reconducted
to the Presidency of the Republic. Having to deal with his political supporters, Vargas‟ democratic term was
not so tranquil. The previous President had left huge deficits, and the foreign capital wasn‟t flowing so much;
the same unions that Vargas had helped growing now were complaining about the tough economy; militaries
were unsatisfied with some ministries (particularly Ministry of Labor, João Goulart, of supposed leftist
ideology).
st
On May 1 1954, Vargas announces an increase of 100% to the minimum wage; the opposition called
th
the increase as an act of demagogy, and required the impeachment. On August 5 , journalist Carlos
Lacerda, one of the fiercest oppositionist, was victim of murder attempt; the investigations showed that one
member of the personal guard of Vargas was involved (Vargas wasn‟t aware).
rd
On August 23 , in a meeting at the Palace of Catete (residence of the President), the Command of
Armed Forces demands Vargas to resign; Vargas proposes to leave while investigations were in progress,
th
but the militaries refused. Left alone, Vargas commits suicide on August 24 1954, shooting himself in the
heart. He left a letter of will which became historic; the letter finishes with “...I leave life to enter History.”
Disponível em: http://www.v-brazil.com/culture/historic-characters/getulio-vargas.html.

36. De acordo com o texto I, o período em que Getúlio Vargas ficou na Presidência da República a partir de
1950 não pode ser considerado tranquilo devido:
A) à interferência de setores militares na escolha de alguns ministros do governo.
B) à ausência de sindicatos fortes que apoiassem a política econômica do governo.
C) à interferência do capital estrangeiro na política econômica do País.
D) às grandes dívidas contraídas durante a campanha presidencial.
E) à insatisfação de alguns sindicatos com a política econômica do governo.
37. Ainda de acordo com o texto I, o impeachment de Getúlio Vargas foi pedido pela oposição em 1954
devido:
A) à sua atitude, considerada demagógica, de aumentar em 100% o salário mínimo.
B) à tentativa de assassinato do oposicionista Carlos Lacerda.
C) à interferência externa na política econômica do Brasil.
D) à recusa de Vargas de renunciar após ser constatada sua participação no atentado contra Carlos
Lacerda.
E) à divulgação de uma carta em que Getúlio Vargas acusa setores militares de conspirarem contra
seu governo.
38. O texto I nos leva a inferir que:
A) Getúlio Vargas foi o presidente mais popular da história do Brasil.
B) Getúlio Vargas não sabia do atentado contra o oposicionista Carlos Lacerda.
C) Getúlio Vargas teve várias de suas decisões revogadas pelo Congresso Nacional.
D) Getúlio Vargas renunciou ao cargo de Presidente da República por pressão de setores militares.
E) Getúlio Vargas cometeu suicídio para livrar o Brasil de uma possível intervenção militar.
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Texto II
Getúlio Dorneles Vargas was born to a gaúcho family in April 1882 in São Borja, bordering Argentina,
in Brazil‟s southernmost state, Rio Grande do Sul. His parents sent him to study in Minas Gerais, one of the
two main political poles during Brazil‟s First Republic (1889-1930), but after a fight that resulted in the death
of a fellow student, Vargas returned home, becoming a soldier at the age of 16. After several years and
promotions, Vargas attended the Law School of what is today the Federal University of Rio Grande do Sul.
He settled in São Borja, where he practiced law, getting married in 1910. One year earlier, he was elected a
state deputy in the legislature for Rio Grande do Sul, marking the beginning of what would be a long and
complex political career. He continued to serve off and on in the Rio Grande do Sul state government
throughout the 1910s and 1920s, making a name for himself regionally and nationally. He served as the
Finance Minister of president Washington Luís beginning in 1926 for over a year. In 1928, he was elected
Governor of Rio Grande do Sul, where he served until the tumultuous events of 1930.
Disponível em: http://americasouthandnorth.wordpress.com/2012/08/26/get-to-know-a-brazilian-getulio-vargas/.

39. Após a leitura do texto II, pode-se chegar à conclusão que Getúlio Vargas:
A) foi eleito Deputado Estadual no Rio Grande do Sul quando ainda era solteiro.
B) abandonou a carreira militar para se dedicar inteiramente à política.
C) foi acusado de assassinato na cidade de São Borja, Rio Grande do Sul.
D) foi um oposicionista feroz do governo do Presidente Washington Luís.
E) foi deposto do Governo do Rio Grande do Sul em 1930.

40. O texto II nos informa que a carreira política de Getúlio Vargas foi:
A) curta e trágica.
B) longa e serena.
C) longa e inexpressiva.
D) curta e serena.
E) longa e complexa.
ESPANHOL
Texto I

Brasil, Fernanda Pompeu

GETÚLIO VARGAS: UN TIRO COMPLETA 60 AÑOS
23 de agosto de 2014 Revista Dialogos Del Sur No comments
Brasil, Crônicas, Fernanda Pompeu, Getúlio Vargas, historia
Fernanda Pompeu
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Mi saudoso padre compraba flores en el mercado municipal de Taubaté – Vale do
Paraíba -, cuando la florista jadeante soltó la bomba: !Acabo de oír en la radio que el
viejo se mató! El viejo era Getúlio Dornelles Vargas, presidente del Brasil. La radio, en
1954, era el principal medio en el cual los brasileños oían músicas, programas
humorísticos y noticias. TV era un bien de ricos.
Lo que se siguió fue una agitación gigantesca. El fallecimiento de un presidente en
ejercicio ya sería motivo para una ráfaga de aflicciones y análisis. Pero la muerte por
suicidio – un tiro al corazón – hizo con que los brasileños se quedaron perplejos.
El hombre más poderoso del país, saltara del poder y de la vida.
Papá, con 23 años, corrió del mercado, agarró su bicicleta y pedaleó furiosamente.
Con una de las manos controlaba el manubrio, con la otra cargaba un ramo de rosas rojas. Las rosas eran
para mi mamá que cumplía años aquel 24 de agosto. Al saber del drama, mamá se quedó tan sacudida que
esa noche no apagaron velas, ni cantaron el cumpleaños feliz.
Rio de Janeiro, en ese entonces capital federal, llevó una multitud a las calles para componer el
féretro. Todos querían ver algo del muerto, llorarlo. El gaucho nascido en São Borja en el año de 1882,
había sido 3 en 1: revolucionario, dictador, presidente electo. Muerto, en pocas horas, se transformó en
mártir de la nación.
Durante toda mi vida oí esa historia repetidas veces. Mi padre resaltaba el trauma político, la
relevancia de Getúlio para los trabajadores, la oposición furiosa de su mayor enemigo Carlos Lacerda, etc.
Mi madre realzaba la parte de la torta, de las velas apagadas, de la conmemoración frustrada. Yo nacería
un año y dos meses después.
Hasta hoy, cuando aparece la oportunidad, pregunto a los mayores dónde estaban cuando supieron
de la muerte de Getúlio Vargas. Todos – admiradores y detractores – logran acordarse. E, invariablemente
mencionan la última frase de su carta de suicida: Serenamente doy el primer paso en el camino de la
eternidad y salgo de la vida para entrar en la Historia.
Hay investigadores que afirman que la carta-testamento habría sido redactada por un escritor
fantasma. Probablemente, pues presidentes por falta de tiempo o de talento, en general no suelen escribir lo
que dicen. Pero eso importa poco. Para el imaginario popular, la linda frase final es de nuestro suicida más
famoso. Y punto.
*Del núcleo de colaboradores de Diálogos do Sul – Imagen: Régine Ferrandis, de Paris - Versión en español:
Beatriz Cannabrava.
Disponível em: http://www.dialogosdelsur.org/2014/08/23/getulio-vargas-un-tiro-completa-60-anos/.

36. De acordo com o texto “Getúlio Vargas: Un tiro completa 60 años”, podemos afirmar que:
A) Fernanda Pompeu, filha de Getúlio Vargas, soube da morte do pai quando estava em seu posto de
trabalho no mercado municipal de Taubaté, no Vale do Paraíba, por meio de uma florista que lhe
deu a bombástica notícia.
B) o falecimento de um presidente em exercício seria motivo para uma explosão de aflições e análise,
mas a morte por suicídio, com um tiro no coração, fez com que os brasileiros ficassem perplexos.
O homem mais poderoso do País deu um salto para o poder e para a vida.
C) o pai da jornalista, aos 23 anos, correu do mercado com sua bicicleta, no dia que era o aniversário
de sua esposa, e ao saber do drama, desistiram da festa de aniversário.
D) na época do acontecido, o Rio de Janeiro ainda não era a capital federal, e levou uma multidão às
ruas para ver o morto, chorá-lo. O gaúcho de São Borja tinha desempenhado, sucessivamente, três
funções: revolucionário, ditador e presidente eleito.
E) todos os maiorais recordam com exatidão onde estavam quando souberam da morte de Getúlio
Vargas, e invariavelmente mencionam a última frase de sua carta de suicida.
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Texto II
Efemérides populares. el 24/08/1954 se mata Getúlio Vargas, “el padre de los pobres”, presidente de
Brasil
SE SUICIDA EL LÍDER POPULISTA BRASILEÑO GETÚLIO VARGAS

Getúlio Vargas fue probablemente el más importante político brasileño del siglo XX,
y su influencia se extiende hasta hoy día.

Getúlio Dornelles Vargas fue un político brasileño cuatro veces Presidente de la República (19301934 en el Gobierno Provisorio; 1934-1937, en el gobierno constitucional; 1937-1945, en el Estado Novo;
1951-1954, presidente electo por voto directo).
Era apodado Gêgê y “padre de los pobres”. Llamado cariñosamente Dr. Getúlio, sólo sería llamado
Vargas por los historiadores.
Getúlio Vargas fue probablemente el más importante político brasileño del siglo XX, y su influencia se
extiende hasta hoy día. Su herencia política es reclamada, al menos, por dos partidos actuales: el Partido
Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
A los cinco años de haber sido depuesto, Vargas es investido presidente de Brasil, el 31 de enero de
1951, tras su victoria electoral el 3 de octubre de 1950. Vargas inició en su país el proceso de
industrialización y de sindicalización de los trabajadores industriales.
Getúlio quiso y no pudo llevar adelante el Pacto de ABC con Argentina y Chile que Juan Perón le
propuso como base de lo que hoy es el Mercosur.
Se quitó la vida el 24 de agosto de 1954 tras recibir serias amenazas golpistas que provenían del
Ejército. Quizás se la quitaron.
Su gobierno marcó un tiempo de cambios sociales, donde los trabajadores ocuparon el centro del
escenario político nacional.
37. Pelo que se percebe no texto II, a expressão “Quizás se la quitaron” possui um valor:
A) opositivo.
B) dubitativo.
C) explicativo.
D) conclusivo.
E) prepositivo.
38. De acordo com o texto II, Getúlio Vargas:
A) fue electo cuatro veces por voto directo.
B) su herencia política es reclamada hoy día por sus atrocidades.
C) tras ser depuesto, fue investido presidente de Brasil.
D) no pudo llevar adelante el Mercosur.
E) en su gobierno no hubo cambios sociales.
Vestibular

28

Data:

FACULDADE FARIAS BRITO

Texto III
CARTA-TESTAMENTO DE GETÚLIO VARGAS
por Carlos Morales

“Más de una vez las fuerzas y los intereses contra el pueblo se coordinaron y se desencadenaron
sobre mí.
No me acusan, me insultan; no me combaten, difaman de mí; y no me dan el derecho a defenderme.
Necesitan apagar mi voz e impedir mi acción, para que no continúe defendiendo, como siempre defendí, al
pueblo y principalmente a los humildes. Sigo lo que el destino me ha impuesto. Después de décadas de
dominio y privación de los grupos económicos y financieros internacionales, me hicieron jefe de una
revolución que gané. Comencé el trabajo de liberación e instauré el régimen de libertad social. Tuve que
renunciar. Volví al gobierno en los brazos del pueblo.
La campaña subterránea de los grupos internacionales se alió con grupos nacionales revolucionarios
contra el régimen de garantía del trabajo. La ley de trabajos extraordinarios fue interrumpida en el Congreso.
Contra la Justicia de la revisión del salario mínimo se desencadenaron los odios. Quise crear la libertad
nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobrás, mal comienza ésta a funcionar
cuando la onda de agitación crece. La Eletrobrás fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el
pueblo sea independiente.
Asumí el gobierno dentro del espiral inflacionario que destruía los valores del trabajo. Las ganancias
de las empresas extranjeras alcanzaban hasta el 500% al año. En las declaraciones de valores de lo que
importábamos existían fraudes que constataban más de 100 millones de dólares al año. Vino la crisis del
café, se valorizó nuestro principal producto. Intentamos defender su precio y la respuesta fue una violenta
represión sobre nuestra economía al punto de vernos obligados a ceder.
Vengo luchando mes a mes, día a día, hora a hora, resistiendo la represión constante, incesante,
soportando todo en silencio, olvidando y renunciando a todo dentro de mí mismo, para defender al pueblo
que ahora se queda desamparado. Nada más les puedo dar a no ser mi sangre. Si las aves de rapiña
quieren la sangre de alguien, quieren continuar chupando al pueblo brasileño, yo ofrezco en holocausto mí
vida. Escojo este medio para estar siempre con ustedes. Cuando los humillaren, sentirán mi alma sufriendo
a su lado. Cuando el hambre fuera a golpear sus puertas, sentirán en sus pechos la energía de lucha para
ustedes y sus hijos. Cuando los desprecien, sentirán en mi pensamiento la fuerza para la reacción.
Mi sacrificio los mantendrá unidos y mi nombre será su bandera de lucha. Cada gota de mi sangre
será una llama inmortal en su conciencia y mantendrá la vibración sangrada para resistir. Al odio respondo
con perdón. Y a los que piensan que me derrotan respondo con mi victoria. Era un esclavo del pueblo y hoy
me libro para la vida eterna. Pero este pueblo, de quien fue esclavo, no será más esclavo de nadie. Mi
sacrificio quedará para siempre en sus almas y mi sangre tendrá el precio de su rescate.
Luché contra las privaciones en el Brasil. Luché con el pecho abierto. El odio, las infamias, la
calumnia no abatirán mi ánimo. Les daré mi vida. Ahora les ofrezco mi muerte. Nada de temor.
Serenamente doy el primer paso al camino de la eternidad y salgo de la vida para entrar en la historia.”
24 de agosto de 1954. Getúlio Vargas.

39. Em sua carta-testamento, Getúlio Vargas usa a expressão: “Las ganancias de las empresas extranjeras
alcanzaban hasta el 500% al año.”, a qual podemos entender como:
A) Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano.
B) Os juros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano.
C) A ganância das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano.
D) A propina das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano.
E) O ágio das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano.
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40. Getúlio Vargas deixou dois documentos de despedida. O primeiro, conhecido como carta-testamento
(anteriormente transcrita em espanhol), foi divulgado pelo rádio para todo o País logo após o suicídio e
foi encomendado ao amigo de confiança José Soares Maciel Filho, que o redigiu, e foi assinado pelo
presidente. O outro, escrito a lápis em papel oficial, que chamaremos de carta-despedida, foi
encontrado depois. São dois textos muito diferentes. A carta-testamento é a despedida do político
Getúlio Vargas, a qual:
A) é desafiadora, agressiva, quase triunfante. É um grito de guerra, uma conclamação ao povo para
que leve adiante a luta de sua libertação iniciada por ele.
B) mostra que a vida é vista como derrota, como sacrifício redentor, como uma bandeira de luta.
C) é um adeus ao homem Getúlio Vargas. É a expressão de sentimentos de amargura, desencanto,
derrota. A traição dos amigos, a ingratidão de muitos, o ódio dos inimigos tinham quebrado a
resistência do velho de 72 anos, tirando-lhe a capacidade de luta exibida em outras crises.
D) trata da divisão de bens da família após a trágica morte do homem Getúlio Vargas, que deu fim ao
seu enorme poder de mobilização do sentimento popular.
E) foi transmitida durante aquele dia, após a renúncia do presidente, pelas rádios em todo o território
nacional.
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PROVA DE REDAÇÃO
“Quero deixar uma marca no universo.” (Steve Jobs)
“Eu quero deixar um legado de quem deu a vida e teve a honra de um soldado, história de conquista e
trabalho suado.” (Bob Marley)
“Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos.” (Albert Einstein)
“Não perguntes o que a tua pátria pode fazer por ti. Pergunta o que tu podes fazer por ela.” (John Fitzgerald
Kennedy)
“Não penso muito em legado para as próximas gerações. Penso apenas em acordar de manhã e trabalhar
com pessoas brilhantes para criar coisas que, espero, sejam tão apreciadas por outras pessoas como são
apreciadas por nós.” (Steve Jobs)
“Nada é mais difícil, e portanto tão precioso, do que ser capaz de decidir.” (Napoleão Bonaparte)
“Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.” (Machado de Assis)
“E aqueles que por obras valerosas
Se vão da lei da morte libertando
Cantando espalharei por toda a parte
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.” (Camões)
A história é composta tanto por anônimos quanto por aqueles que deixaram a sua marca e são lembrados a
cada geração.
Em sua carta-testamento, Getúlio se despede com a frase: “Saio da vida para entrar na história.”
Imagine que, no dia do seu nascimento, você tivesse a consciência que tem hoje. Desenvolva um texto
dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, que seria a sua “carta-nascimento” com
o seguinte tema:
Entro na vida para fazer história.

Observação: Não serão considerados textos em versos ou cartas.
(Mínimo: 20 linhas)
(Máximo: 30 linhas)
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