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Democracia em Xeque: Jânio Quadros e 
João Goulart 
 
1. (UNESP) Sua campanha eleitoral teve como símbolo a Vassourinha, para varrer a corrupção. 
Seu governo caracterizou-se por medidas excêntricas, como a proibição do biquíni e os 
"bilhetinhos", para expedir suas ordens. Aproximou-se dos países comunistas e aos sete meses 
de governo, renunciou alegando ser pressionado pelas "Forças Ocultas".  
 
O texto acima refere-se a:  

a) Jânio Quadros;  
b) Eurico Gaspar Dutra; 
c) Fernando Collor de Mello;  
d) Tancredo Neves  
e) Getúlio Vargas 

 
 
2. (UNESP) 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 
 
 
3. (Mackenzie) Sobre o breve governo Jânio Quadros (de janeiro a agosto de 1961) e sua 
consequente renúncia, NÃO podemos afirmar que:  

a) adotou uma política externa independente, buscando para o Brasil uma terceira via entre 
os blocos capitalista e socialista, gerando oposição nos segmentos conservadores.  

b) o plano financeiro de Jânio Quadros, baseado na contenção dos gastos públicos e 
expansão monetária, foi bem recebido pelos credores e FMI.  

c) ocupou-se de assuntos desconcertantes como proibição das brigas de galo, biquinis, lança-
perfumes, desgastando-se e decepcionando o eleitorado.  

d) Agindo sempre de acordo com o partido do governo, a UDN, e tendo sólida base 
parlamentar, o presidente articulava suas propostas com facilidade.  

e) Em nenhum momento a renúncia foi interpretada, posteriormente, pelos historiadores e 
cientistas políticos como um erro de cálculo ou golpe fracassado. 

 
 
4. (UFPE) A renúncia de Jânio Quadros causou transtornos políticos que abalaram o Congresso 
Nacional. A solução encontrada, para a posse de João Goulart na presidência, em 1961: 
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a) conseguiu harmonizar os interesses e afastar as dificuldades políticas, com Tancredo 

Neves, político da UDN, como primeiro-ministro. 
b) não teve a participação de militares; mas, apenas, do partido político mais forte, a UDN, 

sob a liderança de Tancredo Neves. 
c) não conseguiu desfazer as tensões políticas por inteiro, sobretudo a insatisfação de grupos 

da burguesia e de militares que temiam as propostas defendidas por Jango. 
d) não teve a participação de forças de esquerda, em razão das relações que o novo 

presidente tinha com o varguismo. 
e) teve amplo apoio dos militares mais expressivos politicamente e dos partidos políticos de 

ideologia liberal, como a UDN e o PSD. 
 
 
5. (PUC) A introdução do Parlamentarismo no Brasil República ocorreu num período marcado por 
grave crise política e significou:  

a) tentativa para que se aprovassem rapidamente as reformas de base, parte importante do 
programa que o governo Jango queria implementar.  

b) tendência para limitar o Poder Executivo, no momento em que o vice-presidente João 
Goulart assumisse o cargo após a renúncia do presidente.  

c) desejo de reformular e até extinguir certas instituições, principalmente as que diziam 
respeito à previdência social, herdadas da Era Vargas.  

d) intenção de diminuir os poderes excessivos do presidente Jânio Quadros e de impedir a 
manobra golpista, que o tornaria ditador do Brasil. 

 
 
6. (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.    
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