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Exercícios de República Liberal (1946-1964) 
Parte II 
 
1. Foram características do Governo Juscelino Kubitschek (1956 -1961): 

a) Plano de Metas, apoio da UDN, oposição frontal dos comunistas e abertura ao capital 
estrangeiro. 

b) Plano de Metas, desenvolvimento industrial, apoio da aliança PSD-PTB e oposição da 
UDN. 

c) Plano de Metas, apoio da aliança PSD-PTB, restrição à presença do capital estrangeiro e 
apoio dos comunistas. 

d) Plano de Metas, instabilidade política, marcante presença do Estado na economia e 
oposição da aliança PSD-PTB. 

e) Plano de Metas, apoio dos comunistas, instabilidade política e restrição à presença do 
Estado na economia. 

 
 
2. A política desenvolvimentista, associada ao governo Juscelino Kubistschek pode ser 
representada pela: 

a) Mudança da capital para o interior como ação de integração econômica e política. 
b) Criação do Estado do Acre e incentivo à construção de rodovias e crescimento da indústria 

automobilística. 
c) Ampliação do poder do legislativo através da descentralização política com a criação do 

voto distrital. 
d) Modernização do interior do Brasil através da criação de incentivos ao desenvolvimento 

industrial e a integração dos mercados do sul através da construção de ferrovias. 
e) Expansão do poder executivo, com a instauração das salvaguardas constitucionais.  

 

 
3. 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. 
 
 
4. (Uece) Sobre a política estabelecida por Jânio Quadros na Presidência da República, pode-se 
afirmar corretamente: 

a) No plano interno, Jânio ocupava-se muitas vezes de questões menores, como a briga de 
galos ou os trajes das misses, enquanto procurava estabelecer uma independente e 
confusa política externa. 
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b) Apesar das hesitações com relação às reformas de base prometidas na campanha 

eleitoral, Jânio implementou uma arriscada e independente política externa, chegando a 
condecorar "Che Guevara". 

c) Jânio elegeu-se prometendo "varrer" a corrupção da política brasileira, mas foi deposto sob 
acusação de enriquecimento ilícito com verbas de campanha. 

d) Procurando implementar as promessas de campanha a respeito da reforma agrária e 
querendo dissolver o Congresso, Jânio renunciou quando encontrou resistências entre os 
sindicatos operários que o haviam apoiado. 

 
 
5. (Cesgranrio) A Política de relações internacionais do Estado brasileiro contemporâneo teve 
entre seus marcos o(a): 

a) Não-alinhamento à Guerra Fria, definido na Conferência do Rio de Janeiro, em 1947. 
b) afastamento dos Estados Unidos depois de 1964, quando os militares adotaram uma 
política terceiro-mundista. 

b) Criação do MERCOSUL com a Argentina, tendo a integração dos países sido iniciada no 
contexto da Independência. 

c) Valorização do NAFTA como forma de integração continental, recebendo o Brasil apoio dos 
EUA à sua candidatura para a Conselho de Segurança da ONU. 

d) Política externa independente a partir do início do governo Jânio Quadros, reaproximando 
o Brasil dos países do bloco socialista. 

 
 
6. A democracia populista durante o governo Goulart apoiou várias reivindicações populares que 
assustaram os setores conservadores, terminando por acelerar o golpe de 1964. Dentre elas 
citamos: 

a) As reformas de base. 
b) A extinção dos partidos políticos. 
c) O fim da política externa independente. 
d) O monopólio estatal sobre os meios de comunicação. 
e) A preservação da estrutura fundiária do país. 

 
 
7. (Enem) O período de João Goulart (1961-1964) foi marcado por grande instabilidade. Pode-se 
dizer que esse governo viveu sobre o signo do golpe de Estado. Sobre o referido período, é 
correto afirmar que: 

a) A emenda parlamentarista de 1961 aumentou o poder do presidente da república. 
b) O sucesso do Plano Trienal no combate à inflação e na retomada do crescimento 

econômico estabilizou a economia. 
c) A constante maioria do governo no Congresso era garantida pela aliança entre o PTB e a 

UDN. 
d) Os grandes empresários liberaram recursos para a execução das reformas de base. 
e) A proposta de reforma agrária, com emenda constitucional, provocou uma forte oposição 

dos proprietários rurais ao governo. 
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8. Em 06 de janeiro de 1963, realizou-se o plebiscito que reuniu os votos de mais de 12 milhões 
de cidadãos. Após o resultado do plebiscito, Goulart assumiu plenamente o poder presidencial. 
Que questão foi discutida no plebiscito anterior citado? 

a) A validade da eleição de João Goulart. 
b) A implementação das reformas de base por Jango. 
c) O sistema de governo (presidencialista x parlamentarista). 
d) A renúncia do Presidente Jânio Quadros. 
e) A Lei de Remessa de Lucros, reforma urbana e tributária. 

 
 
9. (Uece) O período imediatamente anterior ao golpe de 64 foi de intensas movimentações sociais 
e manifestações públicas. Sobre as "passeatas" que ocorreram durante este período, pode-se 
dizer corretamente: 

a) Não só a "esquerda" se movimentou, mas também outros setores manifestaram-se 
publicamente, como as "Marchas da Família com Deus pela Liberdade", organizadas por 
grupos conservadores contra o governo de João Goulart. 

b) Foram monopolizadas pelas organizações comunistas lideradas pelo Partido Comunista do 
Brasil para derrubar o governo populista de João Goulart e impedir a efetivação das 
reformas de base. 

c) As manifestações de rua foram intensamente reprimidas pelas organizações de soldados e 
marinheiros que se formaram para defender o governo e a hierarquia militar ameaçada 
pelos comunistas. 

d) As passeatas aconteceram somente em São Paulo e Belo Horizonte, refletindo o 
descontentamento destas cidades para com o governo centralizador de Juscelino 
Kubitschek. 

 
 
10. O golpe que derrubou o Presidente João Goulart, em 1964, representou a culminância de uma 
crise iniciada no final da década anterior. Assinale a opção que NÃO apresenta um elemento 
dessa crise. 

a) O apoio da maioria conservadora do Congresso Nacional ao programa de Reformas de 
Base. 

b) As resistências à posse de João Goulart, quando da renúncia de Jânio Quadros. 
c) O agravamento do quadro econômico com a ascensão da inflação. 
d) A politização crescente de vários movimentos sociais, como as Ligas Camponesas. 
e) Os movimentos de indisciplina militar de marinheiros e sargentos. 
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