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Segunda Guerra Mundial, Vargas, Dutra e JK 
 

1. Em 2005, completam-se 60 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945, em 

consequência do conflito que mobilizou o maior poderio bélico já utilizado pela humanidade, 

morreram mais de 40 milhões de pessoas e diversas cidades ficaram arrasadas. Devido às 

proporções catastróficas desse episódio, ele representou um divisor de águas na História do 

século XX.  

a) Cite DUAS características do cenário internacional da década de 1930 cujos 

desdobramentos se relacionam à eclosão da Segunda Guerra Mundial.  

b) Caracterize DUAS instituições criadas após a Segunda Guerra Mundial cujos objetivos eram 

a instauração de uma nova ordem internacional. 

 

 

2. -

1945 e 1947- 1948, constituíram uma conjuntura crítica da história do século XX da Europa 

Oriental e Ocidental, Oriente Médio, Índia, China, Sudeste Asiático e Japão. Cada uma das 

repúblicas latino-americanas tem sua própria história nos anos imediatamente posteriores à 

Segunda Guerra Mundial. A democratização do Brasil, nesse momento, foi um fato concreto. 

Entretanto, a recém implantada democracia brasileira revelou-se limitada na perspectiva e 

 

(Texto adaptado de BETHELL, Leslie e ROXBOROUGH, Ian. A América Latina entre a Segunda 
Guerra Mundial e a Guerra Fria. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p. 17 e p. 102.)  

 

O período identificado pelo texto correspondeu a um momento de muitas transformações nas 

relações internacionais da época, repercutindo de forma diferenciada nos países e regiões.  

a) Explique uma dessas transformações para o caso específico dos países europeus.  

b) Identifique uma repercussão da inserção do governo brasileiro no contexto inicial da Guerra 

Fria, que denote o caráter limitado da democratização. 
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3.  

 
 

O cartaz acima, divulgado pelo Comitê de Coordenação e Produção de Guerra norte-

americano durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tornou-se um dos símbolos dos 

esforços patrióticos frente ao conflito armado. Nele, retratava-se também um novo ideal para 

a condição feminina.  

 

Explicite duas repercussões da Segunda Guerra Mundial para o mundo do trabalho na 

sociedade norte-americana. 

 

 

4. Leia o trecho de uma marchinha do carnaval de 1951. 

Bota o retrato do Velho outra vez, 

Bota no mesmo lugar. 

O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. 

(Haroldo Lobo e Marino Pinto, 1951.) 
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Cantada por Francisco Alves, essa música se tornou um recurso de propaganda política do 

período. Responda. 

a) A letra da música faz referência a qual personagem da História do Brasil? 

b) Comente o significado desse personagem na História Republicana Brasileira. 

 

 

5. "A história econômica da presidência de Dutra pode ser dividida em duas fases: 1946-47 e 

1947-50. No primeiro período ensaiou-se o retorno aos princípios do liberalismo do 'laissez 

faire', uma política que foi abalada pelo rápido esgotamento das reservas brasileiras de divisas 

e do resultante deficit no balanço de pagamentos em 1937. A reintrodução de controles 

cambiais, em junho de 1947, marcou o começo da transição para o segundo período com o 

aceleramento da 'industrialização espontânea' e uma inclinação para formas rudimentares de 

planejamento geral dos gastos federais." 

(SKIDMORE, Thomas E. "Brasil: de Getúlio a Castelo Branco (1930-1964)". Rio de Janeiro: 
Editora Saga, 1969, p. 96.) 

 

Considerando que o governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1950) transcorreu numa 

conjuntura internacional demarcada pelo início da Guerra Fria, cite e caracterize quatro fatos 

políticos significativos, contemplando as duas fases mencionadas no texto. 
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Gabarito  
 

1. a) O candidato deverá citar duas entre as características abaixo: a ascensão dos regimes 

nazi-fascistas, de cunho nacionalista, expansionista e militarista. a adoção por parte de 

diversos países de medidas de protecionismo econômico associadas aos desdobramentos 

da crise de 1929. os efeitos devastadores da crise de 1929, no que diz respeito à 

estagnação econômica e à pauperização da população. a falência das estratégias 

diplomáticas criadas após a I Guerra Mundial, através da Liga das Nações.  

b) O candidato deverá caracterizar duas entre as instituições abaixo: a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, como a instituição capaz de intermediar 

as relações diplomáticas internacionais. a criação da UNESCO, da OIT, da FAO e de outras 

agências relacionadas à ONU, que atuaram em setores específicos (educação, trabalho, 

alimentação e outros) na proposição de medidas de cooperação internacional. a criação 

do FMI e do Banco Mundial, que deveriam atuar no planejamento e regulação do sistema 

econômico internacional.  

2. a) Entre as transformações para os países europeus: - o auxílio econômico norte-

americano destinado à reconstrução dos países arrasados pela guerra, na forma do Plano 

Marshall; - a ocupação militar da Alemanha, a divisão de Berlim em zonas sob o controle 

dos Aliados e a posterior divisão da Alemanha; - a transformação de países do Leste 

europeu em áreas de influência da ex-URSS; - o enfraquecimento político e militar da 

França e da Inglaterra, exemplificado nos processos de descolonização de seus domínios 

na Ásia e posteriormente na África.  

b) Entre as repercussões para o Brasil indicadoras do caráter limitado da democratização: - 

o fechamento do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a perseguição de seus adeptos, a 

partir de 1947; - o rompimento das relações diplomáticas com a URSS; - a repressão às 

lideranças operárias que defenderam a maior autonomia sindical e criticaram o 

corporativismo herdado do Estado Novo. (FONTE: VESTIBULAR PUC) 

3. A eclosão da Segunda Guerra Mundial alterou de forma significativa o quotidiano das 

sociedades direta e indiretamente envolvidas no conflito. Assim também ocorreu com os 

E.U.A., em especial após a mobilização militar causada pelo ataque japonês em Pearl 

Harbor, em finais de 1941. Ampliou-se o recrutamento masculino, tendo em vista a 

ofensiva no Pacífico e também, mais adiante, por ocasião da formação do grupo dos 

Aliados (U.R.S.S., E.U.A. e Inglaterra) e da posterior invasão da Normandia, em meados de 

1944. 

O recrutamento masculino, somado à necessária expansão da indústria bélica, ocasionou 

sensíveis mudanças na organização fabril, especialmente manifestas na ampliação dos 

turnos de trabalho e no uso alargado da mão de obra feminina, como exemplifica o cartaz 
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de propaganda da Westinghouse. Os esforços de guerra, nesse aspecto, difundiram 

imagens diferenciadas para a condição feminina, expressão de uma nova realidade para a 

integração das mulheres no mercado de trabalho. (FONTE: VESTIBULAR UERJ) 

4. a) Getúlio Vargas, à época do seu segundo período de governo (1951-1954).  

b) Getúlio Vargas destacou-se por melhor representar o populismo no Brasil, pelo 

incentivo à industrialização, pelo reconhecimento dos direitos trabalhistas e pelo 

nacionalismo. Foi o governante que mais tempo atuou no regime republicano, tendo 

governado de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Eternizou-se como o "Pai dos Pobres" em razão 

da conduta populista e do reconhecimento dos direitos trabalhistas. (FONTE: Mestres da 

História) 

5. Trata-se da citação de quatro fatos políticos relevantes verificados no governo do 

presidente Eurico Gaspar Dutra, que tomou posse em 31 de Janeiro de 1946 e concluiu o 

mandato em 31 de Janeiro de 1951. Considerando que o texto básico subdividiu o governo 

em duas fases, cujo marco intermediário situa-se em 1947, passamos a elencar fatos 

políticos relevantes, entre outros, correspondentes aos períodos estabelecidos, que serão 

considerados para a resposta: - reafirmação política da posição brasileira de alinhamento 

sem restrições à liderança dos Estados Unidos, o que, aliás, já ocorrera na I Assembleia 

Geral da ONU, realizada em Londres, em 10 de Janeiro de 1946, quando o Brasil foi eleito 

membro não permanente do Conselho de Segurança; - instalação da Assembleia 

Constituinte, em 5 de Fevereiro de 1946, cujos trabalhos foram concluídos 18 de Agosto do 

mesmo ano; - articulação do denominado Acordo Interpartidário, entre setores 

conservadores, especialmente do PSD e UDN, como bases de sustentação do governo, o 

que provocou a marginalização de Getúlio Vargas e do Partido Trabalhista Brasileiro, que 

acabaram rompendo com o governo; - cerceamento do direito de greve, pelo Decreto-Lei 

no 9.070, de Março de 1946, publicado antes mesmo da conclusão e promulgação da 

Constituição; - em Maio de 1946, o presidente decretou o fechamento dos cassinos e 

proibiu os "jogos de azar" no país; - o general do exército dos EUA, Dwight Eisenhower, 

um dos comandantes das tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial, visita o Rio de 

Janeiro, em 13 de agosto de 1946, ocasião em que o líder da UDN, Otávio Mangabeira, 

beija-lhe a mão; - promulgação da Constituição, em 16 de Setembro de 1946, como 

importante instrumento de normalização das relações políticas institucionais e da 

democracia representativa, com o restabelecimento das eleições diretas; - criação, pelo 

movimento sindical, da Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, em Setembro de 

1946; - realização de eleições diretas, em Janeiro de 1947, para prefeitos e vereadores, 

governadores e deputados estaduais, e para complementação das vagas parlamentares 

fixadas pela Constituição para o Congresso Nacional; - após manobras políticas e judiciais, 

o governo conseguiu a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro, em dia 7 de 

maio de 1947; os comunistas ainda tentaram organizar uma nova agremiação partidária, 
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mas o TSE também negou o registro para o que seria o Partido Popular Progressista; - em 

7 de maio de 1947, decretou-se a ilegalidade e o fechamento da Confederação Geral dos 

Trabalhadores do Brasil e a intervenção em 143 sindicatos; - em junho de 1947 o governo 

Dutra encaminhou ao Congresso um projeto de Lei Agrária, de orientação privatista, mas 

que descartava o princípio de que a reforma agrária deveria começar pelas terras 

devolutas; defendia o incremento à produção de alimentos, pelo estímulo à lavoura de 

subsistência e recomendava a desapropriação de terras improdutivas e mesmo produtivas, 

para diminuir a incidência da grande propriedade monocultora; mas o Legislativo foi 

omisso, e o projeto entrou para o esquecimento através das mãos do Deputado João 

Mangabeira, seu relator; - realização da Conferência Interamericana da Manutenção da 

Paz e Segurança do Continente, entre 15 de agosto e 2 de setembro de 1947, no Hotel 

Quitandinha, em Petrópolis; o evento relacionado ao contexto da Guerra Fria e 

influenciado pela Doutrina Truman de combate ao comunismo contou, inclusive com a 

presença do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, tendo como resultado a 

assinatura, no Rio de Janeiro, do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), 

instrumento diplomático destinado a promover a defesa hemisférica contra agressões 

externas; - inspirado pela política anticomunista, em 20 de Outubro de 1947, o governo 

brasileiro rompe as relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS); - a política anticomunista do governo culminou em Janeiro de 1948, 

com a cassação dos mandatos do senador Luís Carlos Prestes, de 17 deputados federais, 

entre os quais Carlos Marighela, Gregório Bezerra, João Amazonas, Jorge Amado, 

Mauricio Grabois, bem como as cassações de 23 deputados estaduais e diversos 

vereadores; - fracasso do liberalismo cambial e alfandegário, características da política de 

livre comércio iniciada em 1946, que ocasionou o esgotamento das reservas de divisas de 

708 milhões de Dólares, em consequência de intensas importações; - retomada da política 

de controle cambial, de acordo com orientação do Fundo Monetário Internacional - FMI, 

com implicações sobre o comércio exterior, destacando-se importações de máquinas e 

outros insumos voltados para a expansão do setor industrial, a partir de meados de 1947; - 

início de uma política intervencionista, a partir do segundo semestre de 1947, destacando-

se a elaboração do Plano Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, ou Plano SALTE, sob 

a coordenação do Departamento de Administração do Serviço Público (Dasp), reunindo 

contribuições de várias áreas do governo federal, como tentativa de coordenar os gastos 

públicos, mediante programa plurianual de investimentos; o Plano Salte tramitou no 

Congresso Nacional, a partir de 1948, sendo, finalmente, sancionado pela Lei 1.102, de 18 

de Maio de 1950; - em Agosto de 1948, começou a funcionar a Comissão Técnica Mista 

Brasil - Estados Unidos, conhecida como Missão Abbink, chefiada por John Abbink e pelo 

ministro Otávio Gouveia de Bulhões, para diagnosticar problemas da economia brasileira, 

inclusive quanto ao emprego de recursos externos no setor petrolífero; os trabalhos 
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concluídos em 1949 ficaram conhecidos como Relatório Abbink; - participação do Brasil na 

Comissão Econômica para a América Latina - (CEPAL), órgão da ONU, criado em 26 de 

outubro de 1948 e que ficou sediado em Santiago, no Chile; - em 1948 ocorreram a 

fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e o isolamento, em 

laboratório, de uma nova partícula do átomo, o méson, feito do cientista César Lattes; - 

início da construção da hidrelétrica de Paulo Afonso I, a partir de 1948, a primeira grande 

usina da Chesf erguida no rio São Francisco; - início da campanha "o petróleo é nosso", a 

partir da manifestação ocorrida em 15 de Julho de 1948, no Rio de Janeiro, contrária ao 

projeto de Estatuto do Petróleo, de conteúdo privatista, enviado pelo governo Dutra ao 

Congresso Nacional; - instalação da Escola Superior de Guerra (ESG), em outubro de 1948, 

com inspiração e apoio norte-americano; - visita oficial do presidente Dutra aos Estados 

Unidos, em Maio de 1949, marcada pelo fracasso quanto aos objetivos de obter benefícios 

em termos de maior reciprocidade econômica a ajuda ao desenvolvimento brasileiro, o 

que caracterizava uma política de "alinhamento sem recompensa"; - inauguração do 

estádio do Maracanã, em 1950, como parte dos empreendimentos relacionados com a 

realização da Copa do Mundo e desenvolvimento do esporte em geral; - o governo federal 

inicia as concessões para transmissão de televisão no Brasil, inaugurando-se, em setembro 

de 1950, as transmissões regulares da TV Tupi, em São Paulo, fato pioneiro na América 

Latina; - em 8 de Novembro de 1950, o presidente Dutra proclama a soberania do Brasil 

sobre sua plataforma submarina, considerando as futuras possibilidades de sua 

exploração; - criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), em janeiro de 1951; - 

inauguração, em 19 da janeiro de 1951, da BR-2, nova conexão rodoviária entre Rio e São 

Paulo, também conhecida como Via Dutra ou Rodovia Presidente Dutra. (FONTE: 

VESTIBULAR UFES) 


