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1. (UFG) Em março de 1934, Luís Carlos Prestes fundou uma frente popular, a Aliança Nacional Libertadora, que 
objetivava atrair setores democráticos e antifascistas da sociedade para um programa de reformas políticas e sociais. 
O governo de Vargas perseguiu Prestes devido à: 
 
a) emergência de regimes autoritários na Europa influenciando a organização partidária no Brasil. 
b) cooptação dos sindicatos pelo Estado, com suas sedes tornando-se locais da propaganda oficial. 
c) proposta política de estabelecer um governo revolucionário no Brasil alinhado com a União Soviética. 
d) organização da Ação Integralista Brasileira, que defendia um projeto de Estado autoritário para o país. 
e) rivalidade entre integralistas e aliancistas, os quais mobilizaram o país, ampliando o clima de confrontos. 
 
2. (Enem/2017) Estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, 
e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também o can-
didato popular. Porque há dois “queremos”: o “queremos” dos que querem ver se continuam nas posições e o “que-
remos” popular… Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer 
sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo, porque ele é “à moda da casa”. 

A Democracia. 16 set. 1945. apud GOMES. A.C.; D’ARAÚJO, M. C. Getulismo e trabalhismo. São Paulo: Ática. 1989. 

 
O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por 

 
a) demandar a confirmação dos direitos trabalhistas.  
b) apoiar a permanência da ditadura estadonovista.  
c) resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social.  
d) reivindicar a transição constitucional sob influência do governante.  
e) reclamar a participação das agremiações partidárias. 
 
 


