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A República Democrática no Brasil 
 
1. (Cesgranrio) 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. 

 
 
2. (Puc) Uma das dimensões, talvez a mais importante, do denominado estilo desenvolvimentista 
do período de Juscelino Kubitschek foi o pleno enquadramento do Brasil às: 

a) diretrizes políticas de caráter nacionalista, influenciadas por princípios neoliberais. 
b) doutrinas do crescimento dependente, que possuíam forte influência da socialdemocracia. 
c) normas das centrais sindicais internacionais, emanadas dos movimentos anarquistas da 

Itália. 
d) novas exigências do capitalismo internacional, que tinha os Estados Unidos como centro 

hegemônico. 
e) regras do sistema financeiro mundial, que tinha a Grã-Bretanha como polo catalisador. 

 
 
3. (uel) "... criou em 1945 um partido socialdemocrata que, como todos sabemos, se consolidou 
como o mais importante partido agrário do país. (...) criou também um partido trabalhista, e há 
quem diga que buscou inspirar-se no Labour Party ..." O texto permite associar: 

a) Jânio Quadros ao PDS e ao PSB. 
b) Eurico Gaspar Dutra ao PCB e ao PFL. 
c) Juscelino Kubitschek ao PRM e ao PDT. 
d) Getúlio Vargas ao PSD e ao PTB. 
e) João Batista Figueiredo ao MDB e ao PRN. 

 
 
4. (Mackenzie) "Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho 
lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Vos dei a minha 
vida. Agora vos ofereço a minha morte ( ... ). " O trecho acima está relacionado aos 
acontecimentos de 24 de agosto de 1954, que culminaram: 

a) na morte do recém eleito Presidente Tancredo Neves, em função de graves problemas de 
saúde. 

b) no fim do período populista, com a queda do Presidente João Goulart. 
c) no afastamento do Presidente Costa e Silva, devido a problemas de saúde e o 

impedimento do Vice-Presidente civil Pedro Aleixo. 
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d) na renúncia do Presidente Jânio Quadros, gerada pela oposição da UDN à política externa 

independente. 
e) no suicídio do Presidente Getúlio Vargas, pressionado por setores conservadores e grupos 

internacionais. 
 
 
5.  (Fuvest) Em 1947, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se 
explica basicamente 

a) pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, consequência da guerra fria. 
b) pela linha insurrecional dos comunistas que pretendiam iniciar uma revolução a curto 

prazo. 
c) por ser o Partido Comunista frágil e destituído de expressão social. 
d) por um acordo partidário firmado pela UDN, o PSD e o PTB. 
e) pelo desejo de acalmar as Forças Armadas que ameaçavam interromper o jogo 

democrático. 
 
 
6. (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 

e) A passeata dos 100 mil foi uma movimentação de jovens que reivindicavam a manutenção 
da democracia e tentaram impedir a tomada do poder pelos militares 

 
 
7. (Ufrgs)  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.    
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e) política promovida por Leonel Brizola, que queria impedir a tomada do poder pelos grupos 

ligados à luta armada.  
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