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Exercícios de República Liberal (1946-1964) 
Parte I 
 
1. (Enem) Zuenir Ventura, em seu livro "Minhas memórias dos outros" (São Paulo: Planeta do 
Brasil, 2005), referindo-se ao fim da "Era Vargas" e ao suicídio do presidente em 1954, comenta: 
Quase como castigo do destino, dois anos depois eu iria trabalhar no jornal de Carlos Lacerda, o 
inimigo mortal de Vargas (e nunca esse adjetivo foi tão próprio). Diante daquele contexto histórico, 
muitos estudiosos acreditam que, com o suicídio, Getúlio Vargas atingiu não apenas a si mesmo, 
mas o coração de seus aliados e a mente de seus inimigos. A afirmação que aparece "entre 
parênteses" no comentário e uma consequência política que atingiu os inimigos de Vargas 
aparecem, RESPECTIVAMENTE, em: 

a) A conspiração envolvendo o jornalista Carlos Lacerda é um dos elementos do desfecho 
trágico e o recuo da ação de políticos conservadores devido ao impacto da reação 
popular.  
b) a tentativa de assassinato sofrida pelo jornalista Carlos Lacerda por apoiar os 
assessores do presidente que discordavam de suas ideias e o avanço dos conservadores 
foi intensificado pela ação dos militares. 

b) O presidente sentiu-se impotente para atender a seus inimigos, como Carlos Lacerda, que 
o pressionavam contra a ditadura e os aliados do presidente teriam que aguardar mais uma 
década para concretizar a democracia progressista. 

c) O jornalista Carlos Lacerda foi responsável direto pela morte do presidente e este fato veio 
impedir definitivamente a ação de grupos conservadores. 

d) O presidente cometeu o suicídio para garantir uma definitiva e dramática vitória contra seus 
acusadores e oferecendo a própria vida Vargas facilitou as estratégias de regimes 
autoritários no país. 

 
 
2. (Enem) A moderna democracia brasileira foi construída entre saltos e sobressaltos. Em 1954, a 
crise culminou no suicídio do presidente Vargas. No ano seguinte, outra crise quase impediu a 
posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Em 1961, o Brasil quase chegou à guerra civil 
depois da inesperada renúncia do presidente Jânio Quadros. Três anos mais tarde, um golpe 
militar depôs o presidente João Goulart, e o país viveu durante vinte anos em regime autoritário. A 
partir dessas informações, relativas à história republicana brasileira, assinale a opção correta. 

a) Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da 
República. 

b) A renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano 
brasileiro. 

c) Após duas décadas de governos militares, Getúlio Vargas foi eleito presidente em eleições 
diretas. 

d) A trágica morte de Vargas determinou o fim da carreira política de João Goulart. 
e) No período republicano citado, sucessivamente, um presidente morreu, um teve sua posse 

contestada, um renunciou e outro foi deposto. 
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3. (Enem) A consolidação do regime democrático no Brasil contra os extremismos da esquerda e 
da direita exige ação enérgica e permanente no sentido do aprimoramento das instituições 
políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. 

Mensagem programática da União Democrática Nacional (UDN) – 1957 
Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com 
participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas: a) Reforma bancária 
progressista; b) Reforma agrária que extinga o latifúndio; c) Regulamentação da Lei de Remessas 
de Lucros. 

Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) – 1962. BONAVIDES, P; AMARAL, R. 
Textos políticos da história do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2002 

 
Nos anos 1960 eram comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político, 
como democracia e reforma. Se, para os setores aglutinados em torno da UDN, as reformas 
deveriam assegurar o livre mercado, para aqueles organizados no CGT, elas deveriam resultar 
em: 

a) Fim da intervenção estatal na economia. 
b) Crescimento do setor de bens de consumo. 
c) Controle do desenvolvimento industrial. 
d) Atração de investimentos estrangeiros. 
e) Limitação da propriedade privada. 

 
 
4. (Enem) Em meio às turbulências vividas na primeira metade dos anos 1960, tinha-se a 
impressão de que as tendências de esquerda estavam se fortalecendo na área cultural. O Centro 
Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE) encenava peças de teatro 
que faziam agitação e propaganda em favor da luta pelas reformas de base e satirizavam o 
“imperialismo” e seus “aliados internos”.  

KONDER, L. História das Ideias Socialistas no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2003 
 

No início da década de 1960, enquanto vários setores da esquerda brasileira consideravam que o 
CPC da UNE era uma importante forma de conscientização das classes trabalhadoras, os setores 
conservadores e de direita (políticos vinculados à União Democrática Nacional - UDN -, Igreja 
Católica, grandes empresários etc). Entendiam que esta organização: 

a) Constituía mais uma ameaça para a democracia brasileira, ao difundir a ideologia 
comunista. 
b) Contribuía com a valorização da genuína cultura nacional, ao encenar peças de cunho 
popular. 
c) Realizava uma tarefa que deveria ser exclusiva do Estado, ao pretender educar o povo por 
meio da cultura. 
d) Prestava um serviço importante à sociedade brasileira, ao incentivar a participação política 
dos mais pobres. 
e) Diminuía a força dos operários urbanos, ao substituir os sindicatos como instituição de 
pressão política sobre o governo. 
 
 

5. O início da implantação da indústria de base liga-se à política nacionalista da era Vargas. As 
dificuldades externas, devido ao envolvimento dos países industrializados nas guerras, 
contribuíram para que se consolidasse a política das substituições das importações. Dentre as 
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realizações que marcaram o último governo de Getúlio Vargas (1951-1954), e que se tornaram 
importantes para o desenvolvimento econômico do país, podemos citar: 

a) A transferência da Capital Federal para Brasília. 
b) O programa de integração econômica da Amazônia, com a instalação do porto livre de 

Manaus. 
c) O estabelecimento do monopólio da extração e da refinação do petróleo. 
d) A instalação da indústria automobilística no país. 
e) A criação do Banco Nacional de Habitação. 

 
 

6. São características do segundo governo Vargas (1951-1954): 
a) Instabilidade política, crescente aumento do custo de vida, oposição sistemática do PTB e 

PSD às medidas governamentais, não participação do capital estrangeiro nas atividades 
econômicas. 

b) Estabilidade política, desenvolvimento econômico, monopólio estatal do petróleo, apoio da 
ampla frente partidária (UDN, PTB, PSD, PCB) ao programa de governo. 

c) Crescente instabilidade política, aumento do custo de vida, greves, monopólio estatal do 
petróleo, sistemática oposição da UDN ao governo. 

d) Intransigente defesa dos interesses populares, apoio sistemático do Partido Comunista, 
monopólio estatal do petróleo, proibição da entrada de capitais estrangeiros no país. 

e) Limitada participação do capital estrangeiro, nas atividades econômicas, controle da 
inflação, estabilidade política, oposição sistemática da UDN e PC ao programa de governo. 

 
 

7. O desenvolvimento do governo de Juscelino Kubitschek, que se traduziu no Plano de Metas, foi 
realizado com: 

a) Imensas dificuldades porque não previa a utilização de investimentos estatais. 
b) Consideráveis investimentos da Comunidade Europeia e dos países asiáticos. 
c) Grandes investimentos do Estado e entrada maciça de capital estrangeiro. 
d) Investimentos particulares nos serviços públicos e privatização das empresas estatais. 
e) Imposição de restrições nas atividades políticas e implantação da reserva de mercado para 

as empresas nacionais. 
 
 

8. Assinale a opção que apresenta uma característica do quadro partidário brasileiro, entre 1945 e 
1964: 

a) Todos os Partidos surgidos ao final do Estado Novo representavam as forças de oposição 
à ditadura. 

b) A UDN (União Democrática Nacional), principal força de oposição a Getúlio Vargas, foi a 
grande vencedora nas eleições nacionais do período. 

c) A permanente e radical oposição entre PSD (Partido Social Democrático) e PTB (Partido 
Trabalhista Brasileiro) pode ser associada à oposição rural X urbano. 

d) Os maiores Partidos Políticos (PSD, UDN e PTB) eram organizações criadas a partir de 
cúpulas tendo limitadas bases populares. 

e) Os Partidos do período eram instituições fortemente marcadas por práticas democráticas e 
rigor doutrinário. 
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9. "Presidente Bossa Nova Bossa Nova mesmo é ser Presidente Desta terra descoberta por 
Cabral Para tanto basta ser tão simplesmente Simpático, risonho e original (...)" (Juca Chaves) A 
letra da música se refere ao presidente JK, e o termo Bossa Nova, que aparece no final da 
década de 50 como movimento musical, passa a designar tudo que é novidade, diferente, 
inusitado, inclusive o Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), segundo Juca Chaves. As 
novidades na cultura, nessa fase, se davam paralelamente à euforia desenvolvimentista, 
resultante da política econômica, que tinha como um dos objetivos: 

a) Nacionalizar o setor mineral e transformar o setor estatal e o privado nacionais em 
principais agentes do desenvolvimento econômico. 

b) Acelerar o desenvolvimento econômico, em particular o das indústrias, ainda que por meio 
de uma política inflacionária e de abertura para o capital estrangeiro. 

c) Desencadear um surto de progresso industrial e agrícola, com a redistribuição de terras, 
resolvendo todos os problemas estruturais do campo. 

d) Transformar os camponeses em trabalhadores assalariados com a consequente elevação 
da produtividade agrícola e dos investimentos no setor. 

e) Possibilitar o desenvolvimento agrícola, por meio de um vigoroso monopólio nacional dos 
chamados setores de ponta da nossa economia, obtendo grande apoio da burguesia 
nacional. 

 
 
10. Cinquenta anos de progresso em cinco anos de governo foi o slogan do período de JK, 
caracterizado por: 

a) Conseguir eleger seu sucessor, graças à estabilidade econômica gerada pelo Plano de 
Metas. 

b) Reprimir as oposições, anulando os direitos democráticos e a liberdade de imprensa. 
c) Reduzir a produção de bens de consumo duráveis, voltando-se totalmente para a indústria 

de base. 
d) Acelerar o desenvolvimento industrial, internacionalizar nossa economia, gerando, contudo, 

endividamento e inflação. 
e) Acentuar o caráter nacionalista de nossa economia, conforme o modelo varguista. 
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