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Resolva a cruzadinha
1. Presidente eleito após a queda da ditadura do Estado Novo, e
com apoio do próprio Getúlio Vargas.
2. Lei aprovada em 1951, durante o governo Getúlio Vargas, que
tornava crime o preconceito de raça ou de cor no Brasil.
3. Realização do governo Getúlio Vargas em 1953, após intensa
campanha popular e que estabelecia o controle desse recurso
energético pelo Estado.
4. Política econômica adotada por Getúlio Vargas que objetiva
alcançar a independência do país por meio do capital nacional
e do controle dos recursos naturais pelo Estado.
5. Jornalista famoso por seus ataques a Vargas e que foi vítima do
chamado “crime da Rua Toneleros”.
6. Desfecho que Vargas deu à crise desencadeada pelo atentado
da Rua Toneleros e que causou enorme comoção popular.
7. Nome dado ao governo de um líder carismático que tutela e
manipula as massas populares urbanas adotando uma política
paternalista e personalista. Foram exemplos os governos de
Getúlio Vargas e Jânio Quadros.
8. Política econômica adotada por Juscelino Kubitschek baseada
no crescimento industrial com participação do Estado,
incentivo às empresas privadas e uso de capital estrangeiro.

9. Plano de governo de JK que pretendia promover o rápido
desenvolvimento econômico do Brasil.
10. Setor industrial que mais cresceu no governo JK e cujas
fábricas se concentraram, sobretudo, nos municípios em
torno da capital de São Paulo.
11. Obra inaugurada em 1960, símbolo do governo de JK, e
que atraiu enorme contingente de trabalhadores que
impactou a vida na região.
12. Presidente polêmico, eleito com apoio da direita e dos
conservadores, com um discurso moralista e populista
prometendo “varrer” a corrupção do país.
13. Decisão apresentada pelo presidente da República em
agosto de 1961, diante da perda de apoio do Congresso
Nacional, das Forças Armadas e até de seus apoiadores.
14. Vice-presidente de Jânio Quadros, considerado herdeiro
político de Getúlio Vargas, e cuja posse tentou-se impedir
sob acusação dele ser “comunista”.
15. Sistema de governo adotado temporariamente no Brasil
para garantir a posse do vice-presidente após a renúncia de
Jânio Quadros.
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