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Resolva a cruzadinha
1. Coligação política oposicionista em âmbito nacional que lançou
a candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa em 1930.
2. Candidato indicado por Washington Luís e que rompeu com a
política do café com leite.
3. Revolução paulista ocorrida em 1932 para derrubar o governo
de Getúlio Vargas.
4. Voto instituído pelo Código Eleitoral de 1932 e incorporado na
Constituição de 1934.
5. Abreviatura da organização política de tendência fascista
formada na década de 1930.
6. Direitos (leis) incorporados à Constituição de 1934 e que
atendiam às reivindicações do movimento operário.
7. Abreviatura da organização política esquerdista liderada pelo
Partido Comunista.

8. Ditadura instalada por Getúlio Vargas em 1937 e que vigorou até 1945.
9. Apelido dado a Vargas pela propaganda do governo, responsável
pelo o culto ao presidente.
10. Suposto plano comunista de tomada do poder e que serviu de
pretexto para Vargas fechar o Congresso e cancelar as eleições.
11. Abreviatura do departamento de propaganda do governo e
responsável pela censura prévia aos meios de comunicação.
12. Setor produtivo que mais recebeu investimentos do governo,
destinado à produção de bens de capital.
13. Política dos Estados Unidos para estreitar laços com a América Latina,
incluindo o Brasil, e afastar a influência europeia no continente.
14. Indústria construída em 1940 graças às manobras políticas de Vargas que
obteve o empréstimo de 20 milhões de dólares dos EUA.
15. Movimento político surgido em 1945 para manter Getúlio Vargas na
presidência da República.
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