Nome do Jogo: Desafio Vargas
| Regras
Faixa etária: a partir de 14 anos.
Participantes: 3 a 6 jogadores ou 3 a 6 equipes.
Objetivos:
Neste jogo os jogadores devem reconhecer pessoas, anos, lugares e fatos importantes
para a história política brasileira, centrada nos períodos em que Getúlio Dornelles
Vargas foi presidente do Brasil (de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954).
O objetivo é ser o (a/x) primeiro (a/x) jogador (a/x) ou a primeira equipe a obter 100
pontos.
Preparação:
Baixe as regras e as cartas do jogo na aba Atividades Educativas da exposição “Saio
da vida para entrar na história”: Getúlio Vargas e a Propaganda Política
(1930-1954). Imprima em papel de sua preferência e recorte as cartas seguindo as
linhas pontilhadas.
Com as cartas do jogo prontas, as embaralhe e disponha em meio a roda de jogadores
(as/xs), sem que seja possível ler as dicas nelas impressas.
Prepare uma folha de sua preferência com os nomes dos (as/xs) jogadores (as/xs) ou
das equipes, nela vocês irão anotar as pontuações obtidas ao longo da partida.
Categorias das cartas:
É importante que os (as/xs) jogadores (as/xs) memorizem essas categorias, para que
ao longo da partida seja mais rápida a associação de palavras que poderá lhes tornar
vencedores (as/xs) do jogo.
Pessoa - esta categoria traz pessoas importantes no cenário político brasileiro entre 1930 e
1954.
Dica: todas as pessoas relacionadas nesta categoria possuem verbetes na aba Governos
Vargas, da exposição “Saio da vida para entrar na história”: Getúlio Vargas e a
Propaganda Política (1930-1954). Então, ler esses verbetes antes de jogar pode ser uma boa
estratégia.

Ano - entre os anos compreendidos nos períodos em que Getúlio Vargas foi presidente do
país, alguns foram escolhidos para estar nesta categoria por serem mais emblemáticos na
história brasileira.
Lugar - nesta categoria aparecem locais importantes na história política do Brasil, em que
aconteceram fatos históricos de relevância para o país ou que abrigaram pessoas ou serviços
públicos durante os governos de Getúlio Vargas.
Fato Histórico – momentos e instituições de importância para a história do Brasil, ocorridos
nos períodos em que Getúlio Vargas foi presidente do país, estão reunidos nesta categoria.
Como jogar:
Os (as/xs) jogadores (as/xs) decidem entre si quem iniciará o jogo. Este (a/x) jogador (a/x) ou
equipe será o (a/x) mediador (a/x) e deverá pegar uma carta da pilha de cartas, sem que os
(as/xs) demais vejam o que está escrito. O (A/X) mediador (a/x) deverá dizer aos demais qual
a sua categoria (pessoa, ano, lugar ou fato e instituições históricas).
O (a/x) jogador (a/x) ou equipe sentado (a/x) à esquerda do (a/x) mediador (a/x) deverá
escolher um número de 1 a 10.
Em seguida, o (a/x) mediador (a/x) deve ler a dica correspondente ao número solicitado.
Após a leitura da dica, o (a/x) jogador (a/x) ou a equipe que pediu o número da dica, poderá
dar um palpite sobre quem ou o que pensa estar retratado (a) na carta lida. Caso o (a/x)
jogador (a/x) ou a equipe não queira dar um palpite, passa a sua vez ao (à/x) jogador (a/x) ou
equipe à sua esquerda.
Caso o (a/x) jogador (a/x) ou a equipe acerte o palpite, a carta deverá ser apresentada a todos
e uma pontuação será creditada (ver o tópico sobre pontuação). A carta lida deve ser colocada
abaixo na pilha de cartas.
Caso o (a/x) jogador (a/x) ou a equipe não acerte o palpite, passa a sua vez para o (a/x)
jogador (a/x) à sua esquerda, que fará o mesmo que o (a/x) jogador (a/x) ou equipe anterior.
O (a/x) jogador (a/x) ou equipe que errar o palpite não sofre penalidades.
Para iniciar outra rodada, o jogador (a/x) ou a equipe que estiver à direita do último
mediador, torna-se o (a/x) novo (a/x) mediador (a/x). Ele (a/x) deverá pegar uma carta da
pilha de cartas, sem que os (as/xs) demais vejam o que está escrito e dar prosseguimento ao
jogo.
Pontuação:
Cada carta vale um total de 20 pontos. Esses pontos são divididos entre o (a/x) mediador (a/x)
e o (a/x) jogador (a/x) ou a equipe que acertar o palpite. O (a/x) mediador (a/x) recebe 1
ponto para cada dica lida, enquanto o (a/x) jogador (a/x) que acertar o palpite recebe 20
menos 1 pontos para cada dica lida. Ou seja, se o número de dicas lidas é Y, quem acertar o
palpite recebe 20 - Y pontos.

A pontuação deverá ser anotada em uma folha de papel para conferência ao final da partida.
Vence a partida aquele (a/x) que fizer primeiro 100 pontos.

| Cartas:
- Categoria Ano:

1930
Diga aos jogadores que sou um ANO
1) O presidente da república, Washington Luís, foi deposto em 24 de outubro.
2) Terminou neste ano o período conhecido como República Velha.
3) Neste ano nasceu o apresentador e empresário Silvio Santos.
4)Júlio Prestes não pode assumir a presidência da república mesmo sendo eleito.
5) O político paraibano João Pessoa, candidato à vice-presidência do país, foi assassinado.
6) Getúlio Vargas assume o cargo de presidente do chamado Governo Provisório.
7) O músico e compositor Noel Rosa grava a canção “Com que Roupa? ”.
8) É realizada a décima segunda eleição direta da história do país.
9) No Uruguai, ocorreu a primeira edição da Copa do Mundo FIFA.
10) Inicia o período conhecido como Era Vargas.

1932
Diga aos jogadores que sou um ANO
1) É criada, por decreto de Getúlio Vargas, a Carteira de Trabalho e a Previdência Social.
2) É publicado o livro “Menino de Engenho”, de José Lins do Rego.
3) Quatro estudantes morrem em conflito com a polícia getulista em São Paulo.
4) Em outubro chega ao fim o movimento conhecido como Revolução Constitucionalista.
5) Adolf Hitler se candidata à presidência da Alemanha pelo Partido Nazista.
6) Plínio Salgado funda a Ação Integralista Brasileira.
7) Em julho falece Alberto Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação.
8) Em São Paulo, no mês de julho, eclode o movimento chamado de Revolução
Constitucionalista.
9) Getúlio Vargas assina decreto que sanciona o direito feminino ao voto.
10) Nasce o escritor, filósofo e linguista italiano Umberto Eco.

1934
Diga aos jogadores que sou um ANO
1) Em 16 de julho foi promulgada uma nova Constituição Federal para o Brasil.
2) Em janeiro deste ano, Getúlio Vargas assina o decreto de lei que aprova a criação do
primeiro Código Florestal da história do país.
3) Getúlio Vargas se torna presidente do Brasil, eleito através de eleições indiretas.
4) Através da Constituição Federal aprovada neste ano foi assegurado aos trabalhadores o
direito ao salário mínimo.
5) É gravada por Aurora Miranda, irmã de Carmem Miranda, a canção “Cidade
Maravilhosa”, de André Filho.
6) Getúlio Vargas aprova a criação do Instituto Nacional de Estatística, atual IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
7) O Departamento Oficial de Publicidade (DOP), criado em 1931, foi substituído pelo
Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC).
8) A Constituição Federal aprovada neste ano é a segunda da história do Brasil em seu
período republicano.
9) Neste ano chega ao fim o chamado Governo Provisório, que contou com Getúlio Vargas
no cargo de presidente do Brasil.
10) É publicado o livro “Suor”, de autoria de Jorge Amado.

1935
Diga aos jogadores que sou um ANO
1) Ocorre o Levante Comunista, que teve a participação de Luis Carlos Prestes e Olga
Benário.
2) É assinado o acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos, na cidade de Washington,
nos Estados Unidos.
3) É publicado “Batuque, samba e macumba: estudos de gesto e de ritmo - 1926-1934”, de
Cecília Meireles.
4) Morre o poeta português Fernando Pessoa.
5) O prefeito-interventor do Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, legaliza as escolas de samba da
cidade e oficializa os desfiles de rua.
6) Nascem o cantor Elvis Presley e o cantor e compositor Candeia.
7) Ano de refundação do São Paulo Futebol Clube.
8) Em julho, Luís Carlos Prestes divulga um manifesto em que pedia todo o poder à Aliança
Nacional Libertadora (ANL) e a derrubada do governo de Getúlio Vargas.
9) É publicado o livro “Geografia de Dona Benta”, de Monteiro Lobato.
10) Getúlio Vargas declara ilegal a Aliança Nacional Libertadora (ANL), frente política de
esquerda que tinha Luís Carlos Prestes como presidente de honra.

1937
Diga aos jogadores que sou um ANO
1) O Congresso Nacional é fechado por Getúlio Vargas, sendo abolido o Poder Legislativo.
2) Pablo Picasso pinta o famoso quadro “Guernica”, por conta do bombardeio a cidade de
Guernica, na Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola.
3) Luís Carlos Prestes, preso no ano anterior, é condenado a 16 anos e 8 meses de prisão.
4) Falece, aos 26 anos, o sambista Noel Rosa.
5) Em 10 de novembro é implementada uma nova Constituição Federal no Brasil.
6) Os partidos políticos são abolidos por Getúlio Vargas.
7) É cancelada a eleição direta prevista para ocorrer no Brasil no ano seguinte.
8) O Brasil entra em Estado de Guerra, após a divulgação do Plano Cohen.
9) É lançado o filme “Branca de Neve e os Sete Anões”, primeiro longa-metragem de
animação da história do cinema.
10) Tem início o regime político do Estado Novo.

1941
Diga aos jogadores que sou um ANO
1) É criada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).
2) Getúlio Vargas é eleito para ocupar a cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras (ABL).
3) É criada a revista “Cultura Política” — Revista Mensal de Estudos Brasileiros, uma
publicação vinculada ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP).
4) É publicado o livro “A Mulher sem Pecado”, de Nelson Rodrigues.
5) Em decorrência dos eventos da Segunda Guerra Mundial, o Japão lança ataque à base
de Pearl Harbor no Havaí. Ataque que marcou a entrada dos Estados Unidos na Guerra.
6) Em 1º de maio, Getúlio Vargas, assina decreto de lei que cria a Justiça do Trabalho.
7) É lançado o filme “Cidadão Kane”, de Orson Welles.
8) Em virtude do regime nazista, todos os judeus em território alemão são obrigados a usar
uma estrela de Davi com o dizer: “judeu”, sendo ainda proibidos de casar com não-judeus.
9) O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado em 1939, proíbe críticas aos
Estados Unidos para manter as boas relações entre o Brasil e este país.
10) Cândido Portinari pinta o quadro “A Descoberta da Terra”.

1945
Diga aos jogadores que sou um ANO
1) Nasce o Movimento Queremista.
2) É conferida anistia geral aos condenados por crimes políticos no Brasil.
3) O Partido Comunista Brasileiro (PCB) volta a legalidade.
4) Termina a Segunda Guerra Mundial.
5) Nascem o cantor e compositor Raul Seixas e o político Luiz Inácio Lula da Silva.
6) Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro do Estado Novo, vence as eleições diretas para ocupar
o cargo de presidente do Brasil.
7) Criam-se as Ligas Camponesas, organizações de lutas políticas no campo.
8) Getúlio Vargas é forçado a deixar a presidência do Brasil, após 15 anos no cargo.
9) O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) é extinto.
10) É encerrado o regime político do Estado Novo.

1950
Diga aos jogadores que sou um ANO
1) É lançado o álbum “Qui Nem Jiló”, de Luiz Gonzaga.
2) Getúlio Vargas se candidata ao cargo de presidente do Brasil.
3) É criada a Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), na França.
4) Getúlio Vargas inicia sua campanha eleitoral em agosto, na cidade de Porto Alegre.
5) Tem início a Guerra da Coreia.
6) A TV Tupi, de Assis Chateaubriand e primeira televisão do país, é criada em São Paulo.
7) Ocorre a IV Copa do Mundo de Futebol FIFA no Brasil.
8) Em outubro Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil através de eleições diretas.
9) Henri Matisse recebe o prêmio da Bienal de Veneza.
10) A população brasileira era de 51.944.397 habitantes.

1954
Diga aos jogadores que sou um ANO
1) Foi realizado o primeiro transplante de órgãos do mundo, um rim, nos Estados Unidos.
2) Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas, assume ser o
mandante do Atentado da rua Toneleros.
3) Militares dão ultimato para que Getúlio Vargas renuncie à presidência do Brasil.
4) João Fernandes Campos Café Filho assume à presidência do Brasil.
5) A Sociedade do Anel, livro da trilogia O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien é
publicado.
6) Ocorre o episódio conhecido como Atentado da rua Toneleros - uma tentativa de
assassinato do jornalista e político Carlos Lacerda na parte de sua casa.
7) Morrem os artistas Frida Kahlo e Henri Matisse.
8) Getúlio Dornelles Vargas comete suicídio no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.
9) Morre o escritor modernista Oswald de Andrade.
10) Falece o major Rubem Florentino Vaz em decorrência de ferimentos no Atentado da rua
Tonelero.

- Categoria Lugar

Palácio do Catete
Diga aos jogadores que sou um LUGAR
1) Foi sede do poder executivo brasileiro entre 1897 e 1960.
2) Em 1917, em uma de suas salas foi assinada a declaração de guerra do Brasil contra a
Alemanha na Primeira Guerra Mundial.
3) Em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas cometeu suicídio em um de seus aposentos.
4) Em 1938, este prédio e seus jardins foram tombados pelo Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
5) Foi construído entre 1858 e 1867.
6) Foi erguido para abrigar a família de Antônio Clemente Pinto, conhecido como Barão de
Nova Friburgo.
7) Desde 1960 abrigou o Museu da República, no Rio de Janeiro.
8) Em 1942, em uma de suas salas foi assinada a declaração de guerra do Brasil contra os
países do Eixo, na Segunda Guerra Mundial.
9) Foi adquirido para abrigar a presidência da república durante o mandato de Prudente de
Morais e de seu vice Manuel Vitorino.
10) O presidente Afonso Pena faleceu em uma de suas salas, em 14 de junho de 1909.

São Paulo
Diga aos jogadores que sou um LUGAR
1) A alternância no poder Executivo federal deste estado com o estado de Minas Gerais deu
nome à chamada República do Café com Leite.
2) As artistas Anita Malfatti e Tarsila do Amaral nasceram em cidades deste estado.
3) Em 1932, neste estado, eclodiu a chamada Revolução Constitucionalista.
4) Foi um dos estados com mais plantações de café no Brasil.
5) A cada dois anos ocorre em sua capital um dos mais importantes eventos artísticos do
mundo.
6) O cantor e compositor Caetano Veloso homenageou sua capital em uma música.
7) Sua capital foi fundada em 1554.
8) Em 2018, este estado conta com aproximadamente 45,34 milhões de habitantes.
9) No Teatro Municipal, localizado em sua capital, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922,
ocorreu o evento que ficou conhecido por Semana de Arte Moderna.
10) É uma das 27 unidades federativas do Brasil.

Rio Grande do Sul
Diga aos jogadores que sou um LUGAR
1) Neste estado nasceu Getúlio Dornelles Vargas.
2) Antônio Augusto Borges de Medeiros foi presidente deste estado por 25 anos.
3) É uma das 27 unidades federativas do Brasil.
4) Neste estado ocorreu a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha.
5) Está situado na região sul do Brasil.
6) Caí, Ibicuí, Ibirubá e Jacuí são alguns dos rios presentes neste estado.
7) Luís Carlos Prestes nasceu na cidade que é capital deste estado.
8) Junto com os estados de Minas Gerais e Paraíba, este estado liderou a chamada
Revolução de 1930.
9) Getúlio Vargas foi presidente deste estado entre 1927 e 1930.
10) Os escritores Érico Veríssimo e Mário Quintana nasceram neste estado.

Minas Gerais
Diga aos jogadores que sou um LUGAR
1) É uma das 27 unidades federativas do Brasil.
2) Durante o período conhecido como República Velha, junto com São Paulo este estado
formou a coalizão política chamada República do Café com Leite.
3) A escritora Conceição Evaristo nasceu na capital deste estado.
4) No período colonial ocorreu neste estado o movimento chamado de Inconfidência
Mineira.
5) Alguns setores sociais deste estado se uniram aos estados do Rio Grande do Sul e da
Paraíba, criando o movimento que ficou conhecido como Revolução de 1930.
6) Libertas Quae Sera Tamen é o lema escrito na bandeira deste estado.
7) No período do Brasil colonial, este estado possuía diversas minas de ouro.
8) O pintor Alberto Guignard retratou as paisagens deste estado em diversos de seus
trabalhos.
9) É um estado situado na região sudeste do Brasil.
10) Este estado divide com o estado da Bahia o território conhecido como Chapada
Diamantina.

Rio de Janeiro
Diga aos jogadores que sou um LUGAR
1) No período colonial a família real portuguesa viveu na capital deste estado.
2) Em seu território eclodiu a chamada Revolta da Vacina.
3) Getúlio Vargas cometeu suicídio neste estado.
4) “Cidade Maravilhosa”, de André Filho, é a canção-hino da capital deste estado.
5) Foi capital federativa do Brasil.
6) O Cais do Valongo, localizado em sua capital, foi o local por onde chegaram mais de 500
mil pessoas negras escravizadas durante o regime colonial do Brasil.
7) Em 1975 foi fundido com o antigo estado da Guanabara.
8) Está situado na região sudeste do Brasil.
9) Quando Getúlio Vargas cometeu suicídio a população de sua atual capital tomou as ruas
da cidade.
10) Entre dezembro de 1938 e janeiro de 1939 o governo do Estado Novo organizou neste
estado a Exposição Nacional do Estado Novo.

Companhia Siderúrgica Nacional
Diga aos jogadores que sou um LUGAR
1) Sou uma indústria.
2) Em 1940 a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional decidiu que minha
localização deveria ser em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.
3) Fui concebida para auxiliar o processo de industrialização do Brasil.
4) Comecei efetivamente minhas atividades em 1946, durante o governo do presidente
Eurico Gaspar Dutra.
5) Em 1992 fui incluída no Plano de Desestatização do governo do presidente Fernando
Collor de Mello.
6) Fui fundada em 9 de abril 1941 pelo, então, presidente do Brasil Getúlio Vargas.
7) Uma de minhas usinas, a partir de 1961, recebeu o nome de Usina Presidente Vargas.
8) Fui fundada para ser uma empresa pública, mas nos anos de 1990 fui privatizada.
9) Mesmo tendo sido meu fundador, Getúlio Vargas não foi convidado para sua
inauguração.
10) Sou uma das maiores indústrias de siderurgia do mundo.

São Januário
Diga aos jogadores que sou um LUGAR
1) Sou o estádio de um clube de futebol.
2) Getúlio Vargas quando presidente do Brasil já discursou aqui.
3) Sou o maior estádio particular do estado do Rio de Janeiro.
4) Fui inaugurado em 21 de abril de 1927.
5) Estou localizado no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro.
6) Aqui, Getúlio Vargas anunciou a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
7) No período do regime do Estado Novo abriguei as festas cívicas oficiais do governo.
8) Fui o maior estádio do Brasil até a inauguração do estádio do Pacaembu, localizado em
São Paulo, em 1940.
9) Em 1935 foi realizado, aqui, o encerramento do Primeiro Congresso Nacional de
Educação, que contou com a presença de Gustavo Capanema e Getúlio Vargas.
10) O maestro Heitor Villa-Lobos já regeu um coral de cerca de 40 mil vozes aqui.

- Pessoa

Getúlio Vargas
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Nasci no Rio Grande do Sul.
2) Fui o presidente brasileiro por mais tempo em exercício.
3) Fui Ministro da Fazenda de 1926 a 1927.
4) Fui presidente do Rio Grande do Sul.
5) Fui conhecido como o “pai dos pobres”.
6) Fui exilado.
7) Fui eleito presidente com 3.849.000 votos.
8) Fui o primeiro presidente brasileiro eleito indiretamente.
9) Determinei o fechamento do Congresso brasileiro em 1937.
10) Sou o criador da CLT.

Alzira Vargas
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Fui assessora política de Getúlio Vargas.
2) Sou uma das fundadoras do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
3) Fui arquivista particular.
4) Fui chefe do Gabinete Civil da Presidência da República no Estado Novo.
5) Sou filha de Getúlio Vargas.
6) Atuei como mensageira entre Vargas e Franklin Roosevelt.
7) Sou autora da bibliografia de Getúlio Vargas, meu pai.
8) Fui uma grande colaboradora do acervo do CPDOC.
9) Era esposa de Ernani do Amaral Peixoto.
10) Tive uma importante atuação governamental em uma época de pouca participação
política feminina.

Gustavo Capanema
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Fui eleito vereador de Pitangui (MG) em 1927.
2) Era primo de Olegário Maciel.
3) Assumi a interventoria de Minas Gerais em 1933.
4) Fiz uma reforma educacional que leva o meu nome.
5) Carlos Drummond de Andrade era chefe do meu gabinete.
6) Durante a minha gestão, foi criada a Universidade do Brasil, atual UFRJ.
7) Fui o Ministro da Educação que mais tempo ficou no cargo.
8) Em 1964 apoiei o golpe que depôs o presidente João Goulart.
9) Entre 1959 e 1961, fui Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).
10) Fiz alianças com grandes intelectuais e artistas brasileiros durante minha gestão.

Bertha Lutz
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Fui a segunda mulher a ingressar no serviço público brasileiro.
2) Fundei a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher.
3) Em 1922 representei o Brasil na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras.
4) Fundei a Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF).
5) Em 1923 participei da Conferência Internacional da Mulher, realizada em Roma.
6) Lutei pelo sufrágio universal feminino.
7) Em 1932 criei a Liga Eleitoral Independente.
8) Em 1933 fundei a União Profissional Feminina e a União das Funcionárias Públicas.
9) Em 1975 integrei a delegação brasileira à Conferência Mundial da Mulher, promovida no
México pela Organização das Nações Unidas (ONU).
10) Em 1936 assumi a cadeira de suplente na Câmara dos Deputados.

Carlota Pereira de Queiroz
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Fui a primeira mulher brasileira a ser eleita deputada federal.
2) Organizei e liderei um grupo de 700 mulheres para dar assistência aos feridos na
Revolução Constitucionalista de 1932.
3) Fui eleita membro da Academia Nacional de Medicina em 1942.
4) Fundei a Academia Brasileira de Mulheres Médicas.
5) Em 1934, ingressei no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.
6) Em 1926, recebi o prêmio “Miguel Couto” pela minha tese, “Estudos sobre o Câncer”.
7) Em 1928, viajei para a Suíça comissionada pelo governo de São Paulo para estudar
dietética infantil.
8) Participei do movimento sufragista feminino.
9) Usei meu mandato em defesa das mulheres e das crianças, focando na questão
educacional.
10) Apoiei o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart, em 1964.

Oswaldo Aranha
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Fui nomeado chefe da delegação brasileira na ONU.
2) Em 1927, fui eleito deputado federal pelo PRR.
3) Promovi uma aproximação do governo brasileiro com os EUA.
4) Fui duas vezes Ministro da Fazenda.
5) Fui Ministro da Justiça de 1930 a 1931.
6) Fui Ministro das Relações Exteriores de 1938 a 1944.
7) Fui embaixador do Brasil nos EUA.
8) Ocupei o cargo de secretário estadual do Interior e Justiça do Rio Grande do Sul.
9) Fui um dos principais articuladores da Aliança Liberal.
10) Em 1947, presidi a primeira Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU.

Plínio Salgado
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Em 1958, fui eleito deputado federal pelo Partido de Representação Popular.
2) Me inspirava no fascismo italiano.
3) Em 1932, criei a Sociedade de Estudos Políticos (Sep).
4) Em 1955, fui candidato à presidência da República obtendo 8% do total de votos.
5) Fundei a Ação Integralista Brasileira (AIB).
6) Fui redator do jornal “A Razão”.
7) Fui preso em 1939.
8) Passei seis anos exilado em Portugal.
9) Dentro da Ação Integralista Brasileira institui o “Anauê”, expressão indígena, como
saudação.
10) Redigi o manifesto da Liga Revolucionária de São Paulo.

Luis Carlos Prestes
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Participei das preparações para o levante tenentistas de 1922.
2) Fui líder de um grande exército revolucionário.
3) Minha filha nasceu em um campo de concentração nazista.
4) Um movimento revolucionário da década de 20 têm meu nome.
5) Enquanto líder revolucionário, jamais sofri uma derrota para forças do governo.
6) Era conhecido como Cavaleiro da Esperança.
7) Em 1931, fui morar na União Soviética a convite do próprio país.
8) Fui aclamado presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora (ANL).
9) Sou pai da historiadora Anita Leocádia Prestes.
10) Fui secretário geral do PCB por mais de 30 anos.

Olga Benário
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Trabalhei para a Internacional Comunista, organização internacional que reunia os
partidos comunistas de diferentes países.
2) Fui casada com Luís Carlos Prestes.
3) Fui uma das líderes do Levante Comunista de 1935.
4) Fui assassinada pelo governo nazista de Adolf Hitler em 1942.
5) Fui agente do serviço secreto militar soviético.
6) Sou mãe da historiadora Anita Leocádia Prestes.
7) Fui extraditada do Brasil pelo governo de Getúlio Vargas em 1936, em negociação com a
Gestapo, a polícia nazista da Alemanha.
8) Com apenas quinze anos, em 1923, me juntei à organização juvenil do Partido
Comunista Alemão.
9) Entre 1936 e 1938, enquanto estava na prisão feminina de Barnimstrasse, houve uma
campanha internacional para a minha libertação e de minha filha.
10) Tive os codinomes de Olga Sinek, Eva Kruger, Maria Bergner Vilar, Olga Vilar, Ivone
Vilar, Olga Meireles e Maria Prestes.

Carlos Drummond de Andrade
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Em 1930, publiquei a minha primeira obra poética: “Alguma poesia”.
2) Fui chefe de gabinete de Gustavo Capanema.
3) Tenho uma estátua num banco da Praia de Copacabana.
4) Fui um grande poeta brasileiro.
5) Fui editor do Diário do Partido Comunista Brasileiro, “Tribuna Popular”.
6) Fui considerado por muitos o poeta brasileiro mais influente do século XX.
7) Escrevi as obras: “Brejo das almas”, “Confissões de Minas” e “A rosa do povo”.
8) Escrevi artigos e crônicas para o jornal “Diário de Minas” na década de XX.
9) Fui um poeta modernista.
10) Um dos meus poemas foi pintado numa parede na Holanda.

Filinto Muller
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Participei do levante tenentista de 1922.
2) Fui nomeado oficial-de-gabinete do ministro da Guerra, General Leite de Castro.
3) Fui secretário do interventor federal em São Paulo, João Alberto.
4) Fui responsável pela prisão de Olga Benário Prestes.
5) Fui chefe da polícia política de Vargas, durante o período do Estado Novo.
6) Me encontrei com o chefe da Gestapo em visita à Alemanha.
7) Fui responsável pela prisão de Luís Carlos Prestes.
8) Fui preso por participar das revoltas tenentistas da década de XX.
9) Fui oficial de gabinete do ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra.
10) Fui um dos fundadores do Partido Social Democrático (PSD).

Anna Amélia Queiroz
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Em 1928 fui convidada para ser presidente da instituição Casa do Estudante Brasileiro.
2) Em 1931 participei do II Congresso Internacional Feminista.
3) Fui vice-presidente da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.
4) Em 1933 obtive o cargo de presidente vitalícia na Comissão Central da Casa dos
Estudantes.
5) Fui a primeira mulher membro do Tribunal Eleitoral.
6) Em 1937 fui eleita presidente do Conselho Nacional de Estudantes.
7) Entre 1941 e 1943 fui nomeada representante brasileira na Comissão Interamericana de
Mulheres.
8) Fui nomeada por Getúlio Vargas para ser representante do Brasil no 1° Congresso
Feminista Internacional.
9) Tive livros de poesias publicados.
10) Palestrei no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro sobre a temática “Mulher e
Literatura”.

Alexandre Marcondes Filho
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Em 1945, fui eleito senador por São Paulo na legenda do Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB).
2) Entre fevereiro e abril de 1955 ocupei o Ministério da Justiça.
3) Em 1926, fui eleito vereador em São Paulo pelo PRP.
4) Em 1941, fui nomeado ministro do Trabalho por Getúlio Vargas.
5) Em 1942, fui nomeado ministro da Justiça, acumulando dois ministérios.
6) Durante minha gestão foi decretada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
7) Apoiei Júlio Prestes nas eleições de 1930.
8) Dei apoio ao Movimento Constitucionalista de 1932.
9) Fui presidente do senado em 1924.
10) Organizei a fundação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

Lourival Fontes
Diga aos jogadores que sou uma PESSOA
1) Em 1931, fundei e dirigi, no Rio de Janeiro, as revistas “Política” e “Hierarquia”.
2) Em 1932, me tornei diretor da Secretaria do Gabinete da Prefeitura do Distrito Federal.
3) Dirigi o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC) entre 1934 e 1937.
4) Em 1943, fui eleito senador pelo estado de Sergipe.
5) Fui chefe do gabinete civil da presidência em 1950.
6) Em 1938, fui chefe do Departamento Nacional de Propaganda.
7) Representei o Brasil no Conselho Administrativo do Bureau Internacional do Trabalho.
8) Fui chefe do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP).
9) Em 1945, fui nomeado embaixador do México.
10) Era partidário da Aliança Liberal.

Eurico Gaspar Dutra
Diga aos participantes que sou uma PESSOA
1) Participei da Revolta da Vacina.
2) Reprimi as revoltas tenentistas da década de 20, do século XX.
3) Em 1936, fui nomeado ministro da Guerra.
4) Em 1932, atingi o generalato.
5) Fui presidente do Clube Militar entre 1933 e 1934.
6) Fui eleito presidente pelo Partido Social Democrático em 1945.
7) Fui decisivo na instauração da ditadura do Estado Novo em 1937.
8) Dou nome a uma importante rodovia brasileira.
9) Fui cogitado para assumir a presidência no golpe de 1964.
10) Durante a década de 10, fui colaborador da revista “Defesa Nacional”.
- Fato histórico

Plano Cohen
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO
1) Gerei uma ditadura.
2) Fui idealizado pelo capitão Olímpio Mourão Filho.
3) Meu nome é referência de um dos mais comuns sobrenomes judaicos.
4) Sou um documento divulgado pelo governo brasileiro em 1937.
5) Fui um pretexto para o governo suspender os direitos constitucionais.
6) Tive a contribuição da Ação Integralista Brasileira (AIB).
7) Fui publicado em setembro de 1937.
8) Fui uma suposta revolução comunista.
9) Ocorri na década de 1930.
10) Meu nome faz referência a um líder comunista Húngaro.

Revolução de 1930
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO
1) Tive a participação de militares.
2) Getúlio Vargas foi beneficiado por mim.
3) Depus o presidente Washington Luís.
4) Sou um movimento que teve a participação de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do
Sul.
5) Tive apoio tenentista.
6) Pus fim na chamada República do Café com Leite.
7) Culminei em um governo provisório.
8) Dei início a chamada Era Vargas.
9) Júlio Prestes foi exilado por causa do meu movimento.
10) Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha e Juarez Távora são alguns dos nomes importantes do
meu movimento.

Revolta Constitucionalista
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO
1) Sou um dos mais dramáticos acontecimentos da história republicana brasileira.
2) Sou um conflito armado dentro do Brasil.
3) Sou um acontecimento que durou 84 dias.
4) Participaram de mim, cerca de 350 mil combatentes.
5) Ocorri em 1932.
6) O meu movimento reivindicava uma nova constituição.
7) Ocorri em São Paulo.
8) Fui reprimido violentamente pelo governo federal.
9) Contribui para o fim do governo provisório.
10) Aconteci devido a insatisfação de São Paulo com o novo modelo político.

Levante Comunista
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO
1) Ocorri nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro.
2) Fui um movimento organizado pela Aliança Nacional Libertadora.
3) Tive influência da internacional comunista.
4) Olga Benário foi mandada para um campo de concentração nazista ao final desse
movimento.
5) Fui uma tentativa de revolução contra o governo Vargas.
6) Fui um conflito armado ocorrido no Brasil.
7) Fui liderado por Luís Carlos Prestes.
8) Fui uma rebelião violentamente sufocada.
9) Meu movimento deveria contar com o apoio do operariado.
10) Ocorri em 1935.

Constituição de 1934
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO
1) Estabeleci por lei o voto das mulheres.
2) Aconteci após a pressão de certa parte da população.
3) Fui criada em 1934.
4) Institui o voto secreto.
5) Fui consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932.
6) Ampliei o direito à cidadania.
7) Previ a criação da Justiça do Trabalho.
8) Acontecimentos semelhantes a mim ocorreram outras 6 vezes no Brasil.
9) Um ano após a minha criação, foi sancionada a primeira Lei de Segurança Nacional do
Brasil.
10) Previ a criação da Justiça Eleitoral;

Segunda Guerra Mundial
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO.
1) Fui um acontecimento fortemente ligado à Primeira Guerra Mundial.
2) Fui um acontecimento global.
3) Fui um conflito armado de grande importância.
4) Ocorri na Europa.
5) Antissemitismo e racismo foram grandes marcas de meu acontecimento.
6) Estima-se que 60 milhões de pessoas morreram durante o meu acontecimento.
7) O governo Vargas cedeu apoio para o meu acontecimento.
8) A Bomba atômica foi usada pela primeira vez.
9) Desencadeei a Guerra Fria.
10) Durei 6 anos.
Tenentismo
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO
1) Fui marcado por vários movimentos político-militares.
2) Fui marcado por rebeliões de militares de baixa e média patente.
3) A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, foi um dos meus movimentos.
4) Meus movimentos foram duramente reprimidos na década de 20.
5) Eu tinha como objetivo o voto secreto, o Estado mais forte e outros.
6) Apoiei a Revolução de 1930.
7) Tive como organização o Clube 3 de outubro.
8) Comecei na década de 20.
9) Na Era Vargas, nomes dos meus movimentos tornaram-se interventores federais.
10) Gerei a Coluna Prestes.
CLT
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO
1) Minha estrutura é composta por 8 capítulos.
2) Fui criada durante o Estado Novo.
3) Fiz-me necessária após a criação da justiça do trabalho em 1939.
4) Sou um conjunto de leis brasileiras.
5) Fui sendo flexibilizada ao longo do tempo.
6) Fui assinada no Estádio de São Januário.
7) Garanti os direitos do trabalhador no Brasil.
8) Minha estrutura é composta por 922 artigos.
9) Reuni legislações que já existiam sobre o Direito do Trabalho.
10) Não passei por um processo legislativo comum.

Suicídio de Vargas
1) Ocorri em 1954.
2) Tive como marco essa frase: “Saio da vida para entrar para história”.
3) Aconteci 10 anos antes da ditadura militar.
4) Gerei grande revolta e comoção.
5) Aconteci após o “Atentado da Rua Tonelero”.
6) O rádio teve grande importância na construção do meu imaginário.
7) Pus fim a Era Vargas.
8) No imaginário de muitos fui um ato heroico.
9) Escrevi essa frase antes de acontecer: “Que o sangue de um inocente sirva para aplacar
a ira dos fariseus.”
10) Aconteci no Palácio do Catete.

DIP
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO
1) Fui criado em 1939.
2) Tinha como objetivo centralizar e coordenar a propaganda nacional.
3) Era comandado por Lourival Fontes.
4) Fui extinto em 1945.
5) Tinha como objetivo dirigir o programa de radiodifusão do governo brasileiro.
6) Fui um instrumento de censura e propaganda do Estado Novo.
7) Promovi concursos de monografias.
8) Estimulava a produção de filmes educativos nacionais.
9) Era um órgão do Estado Novo.
10) Fui substituído pelo Departamento Nacional de Informações.
Eleições de 1950
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO.
1) Tive 4 candidatos.
2) João Mangabeira foi o candidato menos votado.
3) Vargas foi eleito pela primeira vez.
4) Brigadeiro Eduardo Gomes teve 2.342.384 votos.
5) Cristiano Machado obteve 10% dos votos.
6) Vargas perdeu apenas em Minas Gerais, Paraíba, Ceará, Pará, Amapá, Maranhão e
Acre.
7) Tive como lema esses versos: "Bota o retrato do velho outra vez / Bota no mesmo lugar”.
8) Marquei a volta de Getúlio Vargas à presidência.
9) Café Filho foi eleito vice-presidente.
10) Ocorri durante o governo de Eurico Gaspar Dutra.

Hora do Brasil
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO
1) Fui criada em 1935.
2) Ainda existo nos dias de hoje.
3) Sou transmitida diariamente desde 1938.
4) Atualmente me chamo “Voz do Brasil”.
5) Tenho uma hora de duração.
6) Fui o principal meio de propaganda do Governo durante o Estado Novo.
7) Sou um programa de rádio.
8) Fui produzida pelo DIP entre 1939 a 1945.
9) A minha abertura é a ópera “O Guarani” de Carlos Gomes.
10) Já me chamei “Programa Nacional”.
Governo Provisório
Diga aos jogadores que sou um FATO HISTÓRICO
1) Sou fruto da revolução de 1930.
2) Durei 4 anos.
3) Dei início a Era Vargas.
4) Fui questionado pela Revolta Constitucionalista.
5) Tive uma forte presença dos tenentes no meu governo.
6) Acabei com a Constituição de 1934.
7) Sou um momento conturbado e de indefinição política.
8) Durante o meu período, o poder Legislativo foi concentrado no Executivo.
9) Fui marcado pela diminuição do poder dos Estados e das Oligarquias.
10) Durante o meu período foi criado o Clube 3 de Outubro.

