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1. (Fatec) "O populismo manifesta-se já no fim da ditadura e permanecerá uma
constante no processo político até 1964."
(Francisco Weffort, O POPULISMO NO BRASIL)

O fenômeno político conhecido sob o nome de "populismo" no Brasil e na
América Latina caracteriza-se:
a) como um estilo de governo sempre sensível às pressões populares,
principalmente as rurais.
b) como fenômeno político desvinculado do processo de urbanização e
industrialização.
c) por grupos políticos identificados exclusivamente com as elites econômicas.
d) como um poder político das massas e suas reivindicações.
e) por movimento de massas sem lideranças carismáticas.
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2. O último dos presidentes brasileiros do período democrático de 1945 a 1964 foi
João Goulart. Entre os projetos políticos elaborados por João Goulart que foram
considerados populistas, pode(m) ser citado(as):

a) As Ligas Camponesas.
b) As Reformas de Base.
c) As Reformas de Centro.
d) O Projeto de privatização da Petrobras.
e) O Projeto de socialização dos meios de produção.
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3. (PITÁGORAS) Nas eleições presidenciais de
dezembro de 1945, podiam-se ler cartazes com os
seguintes dizeres: Brasileiros! ELE disse: Para
Presidente: Eurico Dutra. Na propaganda acima, o
pronome ELE refere-se a

a) Juscelino Kubitschek.
b) Getúlio Vargas.
c) Café Filho.
d) João Goulart.
e) Jânio Quadros.
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4. (PUC-MG) "Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes sete meses cumpri
o meu dever [...] Forças terríveis se levantaram contra mim e me intrigaram ou inflamam,
até com a desculpa da colaboração [...] Assim não falta a coragem da renúncia [...]
Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor [...]."

Fragmento da Carta Renúncia de Jânio da Silva Quadros - Manifesto à Nação. Brasília, 25 de agosto de 1961. 

A renúncia do presidente Jânio Quadros provocou no Brasil uma crise institucional que
culmina com a:
a) ascensão ao poder do vice-presidente e a implantação do sistema parlamentarista de
governo.
b) ação golpista desencadeada pelo alto comando militar para impedir a posse do vice-
presidente.
c) convocação extraordinária do Congresso com a finalidade de emendar a carta
constitucional.
d) mobilização imediata da sociedade civil, para exigir o cumprimento das normas
constitucionais.
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5. (FGV) "(...) procurou implementar o Plano Trienal e reduzir as desigualdades
regionais. Elaborado (...) pelo economista Celso Furtado, o plano pretendia deter a
inflação sem diminuir o crescimento econômico. Para tal projeto, além de gastos
públicos e das contenções temporárias de salários, previa-se a adoção de reformas de
base (estruturas agrária, tributária, administrativa, bancária, eleitoral e educacional)
que pudessem dinamizar a economia nacional. (Flavio de Campos, "Oficina de História
- História do Brasil")

O fragmento faz referência ao governo de
a) João Goulart.
b) Getúlio Vargas.
c) Juscelino Kubitsckek.
d) Jânio Quadros.
e) Eurico Gaspar Dutra.
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6. (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.
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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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7. (UERJ) A CULPA É DO GOVERNO Bossa-nova mesmo é ser presidente desta terra
descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático... risonho...
original.
(Juca Chaves)
RETRATO DO VELHO Bota o retrato do velho outra vez Bota no mesmo lugar O sorriso do
velhinho Faz a gente se animar, oi. (...) O sorriso do velhinho Faz a gente trabalhar.
(Marino Pinto e Haroldo Lobo)
Os estilos de governar de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek são abordados nas
letras de música acima. Um elemento comum das políticas econômicas destes dois
governos está indicado na seguinte alternativa:
a) trabalhismo
b) monetarismo
c) industrialismo
d) Corporativismo
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8. (PITÁGORAS) No início de outubro de 1950, na pequena cidade de São Borja,
Getúlio Vargas deparou-se com uma faixa extremamente representativa do
sentimento da população brasileira daquele período. “NO SENHOR NÓS VOTAREMOS.
EM QUEM O SENHOR MANDAR, NUNCA MAIS!”
Analisando a citação acima, é correto concluir, EXCETO:

a) O ex-presidente Vargas mantinha um grande prestigio junto aos brasileiros.
b) A população brasileira estava descontente com o governo Dutra.
c) O presidente Dutra contou com o apoio político de Vargas nas eleições de 1945.
d) O político Vargas perdeu a fidelidade do eleitorado brasileiro nos anos 50.
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