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01. A fase da chamada república populista entre 1945 e 1964 foi verdadeiramente marcada por graves crises que provocaram instabilidade 
política singular em nossa história. Observamos que neste período apenas dois presidentes terminaram seus mandatos (Dutra e J.K.), 
tendo os demais interrompido seus mandatos pelas mais variadas razões. Vargas isolado politicamente optou pelo suicídio, Jânio em 
uma atitude inesperada renunciou ao seu mandato após 7 meses e Jango teve sua posse contestada e acabou deposto por um golpe, 
isso sem contar a grave instabilidade que marcou o período entre a morte de Vargas e a posse de J.K.

Resposta: E

02. A questão trata de um dos momentos mais tensos da história política do país. Após curta gestão, Jânio Quadros renuncia a presidência, 
gerando uma grave crise institucional pelas reações dos setores conservadores, que resistiam à ideia do vice João Goulart, cada vez mais 
identificado com o comunismo, de assumir a presidência com plenos poderes. O acirramento dos ânimos se refletiu com a formação 
da chamada Rede pela Legalidade no RS, que buscava assegurar a posse de Jango a qualquer custo numa situação que prenunciava 
a possibilidade de uma guerra civil. Como solução negociada foi adotado o regime parlamentarista em caráter experimental devendo 
este ser confirmado por plebiscito que a priori deveria ser realizado ao término do mandato em 1965, mas que foi antecipado pelo 
1º Ministro para 1963. 

Resposta: E

03. A questão apresenta a oposição de dois segmentos partidários e classistas relativos ao período da República Liberal, porém, o foco da 
mesma se direciona à análise do interesse dos integrantes do CGT quanto à política econômica aplicada. Defender reforma agrária, 
extinção do latifúndio significa, diretamente, afetar a condição tradicional da propriedade privada; essas demandas faziam parte do 
ideário das ligas camponesas, grupos de esquerda e outros segmentos congêneres.

Resposta: E

04. Os textos que se apresentam na questão se referem a discussão sobre a solução para a crise institucional resultante da renúncia do 
presidente Jânio Quadros. O acirramento dos ânimos entre os que eram a favor e contra a posse de João Goulart demonstram o quadro 
político conturbado em que vivia o país naquele momento. Nessas circunstâncias a solução negociada foi a adoção do parlamentarismo 
que posteriormente deveria ser referendada por plebiscito.

Resposta: E

05. A Lei de Terras de 1850 contribuiu sem dúvida para o agravamento da questão fundiária no Brasil. As exigências para a comprovação 
da posse e confirmação da propriedade tornaram o custo da terra muito elevado. Ao longo da história vários movimentos sociais 
questionaram a má distribuição de terras no Brasil propondo, ainda que de formas diferentes, uma reforma agrária. Pelo contexto 
indicado no comando da questão, isto é, década de 1950 e fazendo referência a Pernambuco, temos que nos reportar imediatamente 
à ação de Francisco Julião e suas Ligas Camponesas. 

Resposta: A

06. Ainda que os fatores internos como o desgaste do modelo populista tenham sido fundamentais para a emergência de regimes 
autoritários na América Latina, devemos também levar em conta o cenário internacional, marcado pela bipolarização em que EUA e 
URSS mediam forças e procuravam ampliar suas áreas de influências. Diante do exemplo de Cuba, que progressivamente se associou 
aos preceitos socialistas, os EUA não mediram esforços no intuito de apoiar e até dar suporte a golpes que resultassem em regimes 
autoritários na América Latina.

Resposta: C

07. A Revolução Cubana foi um dos movimentos mais influentes da América, em face de inspirar os mais diversos movimentos de esquerda 
em oposição, sobretudo, aos regimes de exceção, os modelos militares e autoritários. Tendo como característica a direção de guerrilhas 
da zona rural para a zona urbana, o movimento liderado por Fidel, Camilo, Guevara e Raul estimulou iniciativas como as de Lamarca 
e da Guerrilha do Araguaia. No contexto situado pela questão, que compreende o governo de João Goulart, surgiu o Movimento 
Revolucionário Tiradentes, como uma espécie de desdobramento das Ligas Camponesas e que tentou reproduzir o modelo cubano de 
guerrilha. Porém, nem todos os movimentos de esquerda se inspiraram no modelo rural-urbano, tendo em vista que havia segmentos 
urbanos que acreditavam poder estabelecer a desagregação do Regime Militar, tais como o de Carlos Marighella. O foquismo a que 
se refere a questão está relacionado muito mais a uma estratégia sugerida por Ernesto Guevara sobre criar inúmeros focos para a 
eclosão de uma revolução geral. 

Resposta: B

08. No contexto da República Populista no Brasil, apesar da proibição do Partido Comunista, havia espaços de confronto de ideologias, 
com destaque para o antagonismo entre liberalismo e nacionalismo econômico. O liberalismo estava diretamente ligado aos setores 
conservadores, composto por elites, latifundiários, grupos econômicos ligados ao capital estrangeiro, Igreja Católica e políticos da 
UDN. Já setores mais progressistas como estudantes, políticos de esquerda, comunistas e lideranças camponesas defendiam a redução 
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da dependência em relação ao capital estrangeiro e reformas sociais contidas nas reformas de base. Diante da bipolaridade típica da 
Guerra Fria, os setores conservadores consideravam pensamentos e ideologias mais progressistas como risco à democracia, acusando-os 
de defenderem o comunismo e a subversão. 

Resposta: A

09. As ações de Jânio Quadros estiveram quase sempre envolvidas em polêmicas e controvérsias. A própria UDN que houvera apoiado Jânio 
em sua campanha à Presidência anunciava em emblemática frase que “Jânio no poder é a UDN de porre”. Destacamos na questão, 
que mesmo em seu curto período na Presidência da República, Jânio Quadros se notabilizou com a adoção de uma política externa 
que de certa forma contrariava a orientação de alinhamento incondicional aos EUA no contexto da Guerra Fria assumidos desde o 
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, atitude que lhe rendeu fortes críticas. 

Resposta: E

10. A crise político-institucional que culminou com a destituição de João Goulart da Presidência em 1964 é historicamente conhecido 
como golpe militar. Mas seria mesmo um golpe exclusivamente militar? De fato não se pode negar o protagonismo dos militares nesse 
processo, mas ao avaliar o contexto político como um todo percebemos o envolvimento de grupos que de alguma forma tiveram seus 
interesses contrariados ou que enxergavam em Jango uma ameaça comunista como era o caso de setores do Congresso (especialmente 
da UDN), do empresariado, das classes médias urbanas, da Igreja que ajudaram a legitimar o golpe, esses com frequência se referenciam 
a este evento como a “Revolução de 1964”.

Resposta: D
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