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GOVERNO JÂNIO QUADROS 9º ANO – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Semana 28 – Atividades 

 
01. Em 25 de agosto de 1961, quando da renúncia de Jânio Quadros, os ministros militares acharam 

inconveniente à segurança nacional a posse do então vice-presidente João Goulart, que se encontrava 
na época, no estrangeiro. Temendo o surgimento de uma guerra civil ou de um golpe militar, o 
Congresso para contornar essa crise, resolveu aprovar um Ato Adicional à Constituição de 1946, com 
o intuito de diminuir os poderes do novo presidente. Através desse Ato Adicional  
a) apoiou um golpe que levou os militares ao poder.  
b) admitiu-se a pena de morte para os casos de subversão.  
c) implantou-se o sistema parlamentarista de governo no Brasil. 
d) o Congresso entrou em recesso e estabeleceu o Ato Institucional n.o 5.  
e) o vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional. 

 
02. "Varre-varre vassourinha, varre-varre a bandalheira, o povo já está cansado de viver dessa maneira." 

 

(BUENO, Eduardo. "Brasil: uma História". São Paulo: Editora Ática, 2003. p. 355).  
 

Este era o jingle da campanha de Jânio Quadros para presidente da República, em 1960. Jânio, que 
tinha como símbolo de campanha uma vassoura (com a qual iria varrer a corrupção), foi eleito com 
uma expressiva votação. Assinale a proposição CORRETA sobre este período da História do Brasil.  
a) Jânio Quadros foi eleito graças ao apoio de Juscelino Kubitschek, o construtor de Brasília, a quem 

sucedeu e graças, também, à coligação PTB/PSD que o apoiava. 
b) O candidato a Vice-Presidente na chapa de Jânio Quadros e seu aliado na disputa que travava com 

a UDN era João Goulart, ex-ministro do trabalho de Getúlio Vargas, a quem os militares se 
opunham.  

c) Apesar de eleito com uma grande maioria dos votos populares, Jânio governava sem base política. 
Não conseguindo aprovar as medidas que achava importantes, decretou o fechamento do 
Congresso, dando início a um governo ditatorial.  

d) No governo, Jânio Quadros adotou uma política externa de aproximação com os países do bloco 
capitalista e condenou a presença de Ernesto "Che" Guevara no Brasil.  

e) Jânio Quadros não chegou a concluir o seu mandato. Pressionado pela oposição, renunciou, 
atribuindo a sua renúncia a forças terríveis (ou ocultas). A renúncia de Jânio Quadros gerou uma 
grave crise política.  

 


