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CRISE, GOLPE E DITADURA MILITAR  2ª SÉRIE – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Semana 27 – Gabarito 

 
1) Quando Jânio Quadros (PTN) renunciou ao cargo após um curto período marcado por polêmicas e uma 

grande clivagem política, João Goulart (PTB), então vice-presidente, assumiu a presidência da 
República conforme ordenava a Constituição de 1946. A ascensão de Jango foi recebida com muita 
desconfiança pelos setores políticos conservadores e por alguns grupos militares, os quais se opunham 
ao populismo trabalhista encarnado por Goulart. Nesse sentido, ocorreu uma profunda crise político-
institucional no Brasil cuja solução, engendrada por Tancredo Neves, foi a adoção do regime 
parlamentarista no Brasil. 

2) O projeto das Reformas de Base, de matriz progressista e nacionalista, objetivava reduzir as 
desigualdades sociais para alcançar e promover o desenvolvimento nacional. A ideia era modificar as 
estruturas brasileiras por meio de reformas nas áreas administrativa, política, eleitoral, tributária, 
bancária, educacional e, obviamente, agrária. Tal projeto sofreu uma tenaz oposição da ala 
conservadora da política nacional, principalmente por conta do viés estatizante das reformas, o qual 
também foi mal recebido pelo empresariado e pelos investidores internacionais.  

3) O presidente João Goulart, ciente de que as Reformas de Base jamais seriam aprovadas de acordo 
com o procedimento legislativo ordinário, decidiu aprová-las por decreto presidencial, o que hoje se 
enquadraria como uma medida provisória. Tal decisão foi recebida pela oposição conservadora e pela 
ala radical das Forças Armadas como uma demonstração de autoritarismo e desrespeito com o 
ordenamento jurídico legislativo, além de uma claríssima provocação do presidente da República.   

4) Nas circunstâncias políticas e internacionais da época, a proposta progressista de Jango bem como 
sua filiação ao PTB eram interpretadas como exemplos claríssimos de que o presidente era, de fato, 
comunista e, ato contínuo, depô-lo era absolutamente necessário para salvaguardar a liberdade, a 
religião e a propriedade privada no Brasil.   

5) No dia mencionado, o presidente do Congresso Nacional, Senador Auro de Moura Andrade conduziu a 
sessão conjunta que, à revelia da comunicação feita pelo Chefe da Casa Civil, Ministro Darcy Ribeiro, 
declarou a vacância da presidência da República embora João Goulart estivesse em território nacional 
e no comando das forças legalistas que resistiam ao golpe iniciado no dia 31 de março. Por este ato, 
foi dado o golpe parlamentar que consolidou a intervenção militar e a deposição de Jango, que foi 
formalmente substituído pelo deputado Ranieri Mazzilli, apesar de o poder de fato ter sido exercido 
pelo Alto Comando das Forças Armadas.  

6) O AI – 1 objetivava legitimar a “Revolução”. A ala militar empenhou-se em promover o saneamento 
da política brasileira por meio da cassação de mandatos e direitos políticos dos parlamentares ligados 
às esquerdas e pela prisão sumária de opositores considerados subversivos de acordo com a Lei de 
Segurança Nacional. Ademais, as agremiações das Ligas Camponesas, da CGT e da UNE foram 
colocadas na ilegalidade e diversos inquéritos policiais militares foram abertos para efetivar o expurgo 
político.  

7) E 

8) C 


