
 

 

ATUALIDADES
AULA 13:

HISTÓRIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS 
DO BRASIL

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
ANUAL

VOLUME 3

OSG.: 101082/16

01. O PTB, a UDN e o PSD foram os principais partidos atuantes no período 1945-1964. O PTB, controlado por sindicalistas operários, e o 
PSD, representando as oligarquias latifundiárias, foram responsáveis pela manutenção do regime liberal-populista. Coligados, elegeram 
Dutra em 1945, Vargas em 1950 e Juscelino em 1955. A UDN, formada por políticos da direita liberal, representando a alta burguesia, 
defendia a internacionalização da economia e o capitalismo “Laisser Faire”, assumindo, frequentemente, posturas golpistas. Realizou 
feroz oposição ao governo de Getúlio Vargas e teve destacada participação na crise política que culminou no suicídio do presidente, 
em agosto de 1954.

 Resposta: A

02. Com exceção do PCB, fundado em 1922, os demais partidos surgiram no contexto da abertura política nos últimos anos do regime 
militar, quando é extinto o bipartidarismo e permitido o pluripartidarismo, abrindo espaço para a criação de novas legendas.

 Resposta: E

03. A questão faz referência aos cafeicultores do Vale do Paraíba e sua participação nos rumos políticos do Segundo Reinado, participação 
esta que proporcionou uma re-centralização de poder, iniciada com o Regresso Conservador e consolidada com a restauração do 
Conselho de Estado. 

 Resposta: D

04. Somente a alternativa [A] está correta. A famosa frase “Nada mais liberal que um conservador na oposição, nada mais conservador 
que um liberal no governo” remete ao Período Regencial ocorrido no Brasil entre 1831-1840. Liberais e conservadores eram farinha do 
mesmo saco, não defendiam transformações estruturais na sociedade brasileira, defendiam basicamente os mesmos ideais. Os partidos 
Liberal e Conservador eram compostos basicamente pela elite agrária que defendia o “Status quo”. Vale dizer que a diferença básica 
entre os dois partidos era que o Liberal defendia o federalismo, isto é, mais autonomia para as províncias enquanto o Conservador 
defendia maior centralização do poder.

 Resposta: A

05. A questão remete as dissidências entre as oligarquias que surgiram na década de 1920 no contexto da República Velha, 1889-1930. 
O Partido Democrático surgiu em 1925, pelos dissidentes do Partido Republicano Paulista, PRP, vinculados à classe média tradicional. 
Na eleição presidencial de 1930, o Partido Democrático apoiou a Aliança Liberal cujo candidato era o gaúcho Getúlio Vargas, porém 
Júlio Prestes venceu as eleições. O PD conseguiu um percentual baixo de votos para o candidato derrotado Vargas.

 Resposta: E

06. A questão remete ao Brasil no século XIX. Em 7 de abril de 1831, D. Pedro I abdicou do trono passando o poder para seu fi lho de 5 
anos. Entre 1831 e 1840, ocorreu o Período Regencial com a consolidação da independência do Brasil, a formação do estado nacional 
brasileiro, o surgimento de partidos políticos como o Partido Liberal e o Partido Conservador. Estes dois partidos dominaram a vida 
política do país ao longo do Segundo Reinado, 1840-1889.

 Resposta: A

07. Somente a proposição [B] está correta. O excelente texto do historiador Francisco Alembert remete ao governo de JK entre 1956-
1960. A Era JK permanece ainda muita viva considerando que governos posteriores com diferentes ideologias reportam a gestão do 
presidente mineiro. Apontam elementos como crescimento econômico dentro de um regime democrático agradando a burguesia 
com uma surpreendente modernização e agradava a esquerda mesmo não sendo de esquerda. Vale destacar que JK abriu a economia 
do Brasil para o capital externo acreditando que a junção do capital nacional com o internacional levaria o país a crescer 50 anos em 
apenas 5 anos de governo. Era o nacional-desenvolvimentismo. O clima de otimismo da época também se explica por outros fatores 
como a vitória da seleção brasileira na copa do mundo de 1958 na Suécia, pela Bossa Nova e pela vitória no tênis pela atleta brasileira 
Ester Bueno. 

 Resposta: B

08. A questão remete ao golpe militar de 1964, implantado no Brasil. Os militares derrubaram o governo populista de João Goulart e o 
militar Castelo Branco assumiu a presidência. Nessa ocasião, foram implantados os Atos Institucionais para, passo a passo, centralizar 
o poder no governo militar e limitar a participação do povo nas decisões políticas. O Ato Institucional número 2, implantado em 
1965 aboliu o pluripartidarismo, criando um bipartidarismo através da ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento 
Democrático Brasileiro. Em tese, a ARENA é o partido do governo e o MDB constituía na oposição (consentida). A proposta era dar 
um “ar democrático” ao regime militar.

 Resposta: B

09. Com a redemocratização se formaram novos partidos, que tiveram atuação destacada no período subsequente, como por exemplo, o 
PTB e PSD (ligados ao varguismo) e a UDN e PSP, (antivarguistas). Ao fi nal da ditadura, restabeleceu-se uma Constituição e organização 
democrática do Estado, enfraquecendo o sindicalismo corporativista e que eliminou o sistema de interventorias. 

 Resposta: C

10. A Ditadura Militar adotou o bipartidarismo: existiam apenas dois partidos, um de situação e outro de oposição (ARENA e MDB). 

 Resposta: C
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