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01. A despeito do curto período que marcou a passagem de Jânio Quadros na Presidência da República ele se notabilizou com a adoção 
de uma política externa que de certa forma contrariava os princípios de alinhamento incondicional aos EUA no contexto da Guerra 
Fria que tinham se manifestado desde as primeiras medidas do governo Dutra. Jânio a despeito de não ter simpatia pela ideologia 
esquerdista anunciava uma política externa independente dos EUA que se manifestou por exemplo na condecoração de “Che” Guevara.

Resposta: A

02. O texto da questão faz referência a problemas que marcaram a realidade brasileira no início dos anos 1960, tais como desemprego 
e inflação, que provocaram intensos debates políticos e diferentes formas de mobilização, como greves e manifestações estudantis 
e classistas. Vale frisar que no referido período havia tensões no campo, em virtude da atuação das ligas camponesas que exigiam 
reforma agrária. No texto fica clara a insatisfação das classes trabalhadoras com as heranças do modelo nacional-desenvolvimentista 
adotado pelo presidente Juscelino Kubistchek, que geraram endividamento e inflação no Brasil. 

Resposta: B

03. A questão aborda as campanhas políticas de dois personagens, considerados por muitos, verdadeiros fenômenos eleitorais.  
Estamos falando de Jânio Quadros e Fernando Collor de Mello. Observando atentamente as imagens percebe-se que ambos buscavam 
com seus estilos teatrais angariar apoio popular e por isso, mesmo separados por mais de 29 anos, podemos encontrar nestes dois 
políticos brasileiros algumas semelhanças. Primeiramente se elegeram por pequenas legendas buscando se distanciar dos políticos e 
partidos tradicionais, tentando se apresentar ao eleitorado como alternativas de mudança, porém contando com apoio de tradicionais 
partidos, no caso de Jânio a UDN e o no caso de Collor o PFL. Tinham também em seus discursos a promessa de combate a corrupção. 
Jânio subia no palanque com sua tradicional vassoura prometendo varrer a corrupção, já Collor prometia acabar com a farra dos Marajás, 
denominação dada a funcionários que recebiam grandes salários ou que não exerciam qualquer função, os funcionários fantasmas.  
O desfecho do governo de cada um, na verdade é que nos permite fazer algumas diferenciações. Jânio renunciou, transcorridos apenas 
alguns meses de governo, para muitos numa clara atitude golpista, pois sabia das restrições que setores tradicionais teriam em aceitar 
o seu vice João Goulart como presidente. Collor se envolveu em uma série de escândalos de corrupção, que apurados pela CPI no 
Congresso Nacional lhe valeram a cassação dos seus direitos políticos por 8 anos, não obstante a sua renúncia momentos antes da 
votação. Mesmo assim Collor reapareceria no cenário político nacional, agora na condição de senador. 

Resposta: B

04. O contexto histórico que resultou no golpe civil militar que desembocou em um estado de exceção que perdurou por 21 anos no 
Brasil está relacionado ao colapso do populismo que culminou com a deposição do presidente João Goulart em 1964. Desde o 
suicídio de Vargas a instabilidade era a regra da política nacional. A renúncia de Jânio, a contestação da posse de Jango, a adoção do 
parlamentarismo como solução negociada a fim de se evitar uma guerra civil, são exemplos desse quadro de crise política e institucional. 
Após o plebiscito que estabeleceu o retorno ao presidencialismo a situação tendeu a se agravar na medida que, Jango tentando aprovar 
as reformas de base encontrou forte oposição dos setores conservadores que procuravam identificar o presidente com o socialismo, 
fato que tinha naqueles momentos de grande tensão na Guerra Fria, forte repercussão. Esse episódio (Golpe de 1964) passados 50 
anos continua a ser discutido. Os trechos apresentados na questão abordam esse evento de maneiras diferentes. O primeiro destaca 
os avanços ocorridos naquele período e entende como necessária a intervenção ali realizada com a retirada do presidente como 
elemento fundamental para garantir a democracia, que não visão de muitos significaria a superação do quadro de caos e o retorno 
da normalidade política e econômica, eliminando inclusive a possibilidade de um suposto golpe comunista. O segundo trecho assume 
uma postura crítica sobre o referido fato alegando que nenhum ato, medida ou mesmo avanço poderia ser considerado vantajoso 
quando as liberdades são cerceadas e se institui um modelo autoritário. Para isso não há compensação.

Resposta: A

05. Herdeiro da tradição populista e fortemente identificado com o governo Vargas, onde houvera sido ministro, Jango encaminhou as 
chamadas reformas de base ao Congresso onde temas como reforma agrária, tributária, bancária entre outras, refletiam a esperança 
de Jango ter seu mandato referendado pelo apoio popular. Destaque-se, no entanto, que tais propostas invariavelmente resultariam em 
fortes reações por parte dos setores conservadores que fizeram duras críticas ao seu programa de governo promovendo um desgaste 
que culminou com seu isolamento político e com sua deposição em 1964.

Resposta: A
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