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 Democracia em Xeque: Jânio Quadros e 
João Goulart 
 
1. A denominada "Campanha da Legalidade", ocorrida no Rio Grande do Sul no final de agosto de 
1961, foi uma consequência da 

a) renúncia do presidente Jânio Quadros, que provocou a mobilização política para garantir a 
posse do vice-presidente João Goulart.    

b) vitória eleitoral do PTB, que supostamente ameaçava os setores conservadores da 
sociedade brasileira.    

c) renúncia do presidente Juscelino Kubitschek, fato que provocou uma extensa mobilização 
militar visando garantir a posse de João Goulart.    

d) vitória eleitoral do PSD, partido que tinha em seus quadros diversos elementos 
supostamente golpistas.    

e) política promovida por Leonel Brizola, que queria impedir a tomada do poder pelos grupos 
ligados à luta armada.    

 
 
2. Em 30 de março de 1964, o Presidente João Goulart fez um discurso, no qual declarou: “Acabo 
de enviar uma mensagem ao Congresso Nacional propondo claramente as reformas que o povo 
brasileiro deseja. O meu mandato será exercido em toda a sua plenitude, em nome do povo e na 
defesa dos interesses populares.” 

(Adaptado de Paulo Bonavides e Roberto Amaral, Textos políticos da história do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 2002, vol. 7, p. 884.) 

Sobre o contexto em que esse discurso foi pronunciado, é possível afirmar o seguinte: 
a) Enfrentando a oposição de setores conservadores, Jango tentou usar as reformas de base, 

que deveriam abranger a reforma agrária, a eleitoral, a educacional e a financeira, para 
garantir apoio popular ao seu mandato.    

b) Quando Jango apresentou ao Congresso Nacional as reformas de base, elas já haviam 
sido alteradas, abrindo mão da reforma agrária, para agradar aos setores conservadores, e 
não apenas às classes populares.    

c) Com as reformas de base, Jango buscou afastar a fama de esquerdista, colocando na 
ilegalidade os partidos comunistas, mas motivou a oposição de militares e políticos 
nacionalistas, ao abrir o país ao capital externo.    

d) Jango desenvolveu um plano de reformas que deveriam alterar essencialmente as 
carreiras dos militares, o que desagradava muitos deles, mas também reprimiu várias 
greves do período, irritando as classes populares.    

 
 
3. Sobre o governo de João Goulart (1963-1964), é correto afirmar: 

a) Goulart realizou acordos multilaterais com países europeus e os Estados Unidos para a 
criação de filiais das principais empresas automobilísticas do mundo.    

b) Goulart procurou implementar todas as reformas de base, como a reforma agrária, a 
reforma urbana e a maior intervenção do Estado na economia, sendo impedido pelo golpe 
militar de 1964.    
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c) Goulart tinha amplo apoio do empresariado nacional, pois possuía ideias arrojadas para a 

época, como fazer as reformas de base, que aumentariam os lucros das empresas 
sediadas no Brasil.    

d) A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada em 1964, foi uma manifestação 
de homenagem a João Goulart em defesa de seu governo e contra as ameaças dos 
militares.    

 
 
4. A partir dos vários episódios políticos relacionados pelo texto e de seus conhecimentos sobre o 
período 1945-1964, pode-se afirmar que a: 

a) disputa entre direita e esquerda se expressava no confronto que opunha militares e 
políticos da UDN (União Democrática Nacional) a partidários do PSD (Partido Social 
Democrático), as duas principais forças políticas da época. 

b) morte de Getúlio Vargas, ao contrário do que a história oficial conta, foi provocada por uma 
ação conservadora de políticos ligados ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). 

c) vitória eleitoral de Juscelino Kubitschek e João Goulart, políticos de esquerda, favoreceu a 
imediata realização do golpe militar de direita que impediu a posse de JK e depôs Goulart 
da Presidência em 1964. 

d) renúncia de Jânio Quadros, em 1961, provocou uma profunda crise política e, apesar de 
tentativas golpistas, negociações políticas asseguraram o respeito à Constituição e a posse 
do Vice-Presidente João Goulart. 

e) eleição presidencial de 1955 definiu o fim da influência varguista, dado o apoio que os 
sindicatos e as centrais operárias deram à candidatura de João Goulart à Presidência da 
República. 

 
 
5. Assinale a alternativa correta sobre a denominada política externa independente do governo 
Jânio Quadros:  

a) Manter o país atrelado ao bloco socialista e participando do processo de divisão mundial do 
trabalho.  

b) Submeter projetos de desenvolvimento nacional à apreciação de um comitê norte-
americano.  

c) Captação de recursos internos para a solução de todos os problemas sociais.  
d) Assumir a defesa da Aliança para o Progresso e apoiar a política de isolamento de Cuba.  
e) Reatamento de relações diplomáticas com a União Soviética e apoio à tese de 

autodeterminação dos povos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Lista de Exercícios  

História 
Renato Pellizzari e William Gabriel (João Gabriel) 

12.08.2015 

 

 Gabarito 

 
1. A 
2. A 
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