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1. (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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2. (UDESC) “Organizadas em oposição a João Goulart, as Marchas da Família se
transformaram em forte apoio ao governo militar, reunindo uma massa de civis, nas capitais e
interior do país.” (REVISTA DE HISTÓRIA DA BIBLIOTECA NACIONAL. Ano 1, n. 8, fev./mar. de
2006. p. 60.)
Relacionando o fragmento acima ao golpe militar no Brasil, é correto afirmar:
a) As torturas e as perseguições políticas são matérias para ficção, pois o Brasil sempre foi um
país estável politicamente.
b) Havia receio dos setores mais progressistas do Brasil de que os norte-americanos
invadissem o país.
c) O medo, em relação ao comunismo, não existia no meio social, posto que o país, em
especial suas elites, sempre foi simpático às ideias comunistas.
d) Por ocasião do golpe houve um movimento civil conservador, inicialmente organizado em
oposição ao governo do presidente trabalhista João Goulart, manifestado nas Marchas da
Família com Deus pela Liberdade.
e) Não houve exílio de brasileiros, pois a Constituição de 1967 garantia a liberdade de
expressão política.
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3. Qual foi o general responsável pela movimentação das tropas estacionadas
em Juiz de Fora, Minas Gerais, direcionando-as para o Rio de Janeiro, então
capital do país, no contexto do movimento Militar de 1964 que depôs o
Presidente João Goulart?

a) General Newton Cruz
b) General Olympio Mourão Filho
c) General Arthur Costa e Silva
d) General Castelo Branco
e) General Luís Carlos Prestes.
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4. Jânio Quadros teve uma passagem meteórica à frente da presidência da
República, governando o país por apenas sete meses. Entre as atitudes polêmicas
que marcaram o curto governo de Jânio Quadros, esteve:

A) a condenação da UDN (União Democrática Nacional) à ilegalidade.
B) o rompimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos.
C) a tentativa de assassinato do vice-presidente, João Goulart.
D) o fechamento do Congresso Nacional.
E) a condecoração de Che Guevara.
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5. (Mackenzie) Com a renúncia de Jânio Quadros, setores militares resolveram impedir
a posse do Vice-presidente João Goulart. O Congresso e vários segmentos sociais,
tendo à frente o governador Leonel Brizola do Rio Grande do Sul, desencadearam a
mobilização popular e, diante da ameaça de guerra civil, contornou-se a questão com
a emenda parlamentarista.

Tais fatos dizem respeito a um importante acontecimento histórico dos anos 60,
denominado:
a) Campanha das Diretas Já.
b) Campanha da Legalidade.
c) Abertura Democrática.
d) Milagre Brasileiro.
e) Queremismo.
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6. (UFES) 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:
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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.
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