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01 - (EFEI  SP/1999)      
O modelo econômico implantado pelo regime militar 
pós-64, a despeito de alguns avanços notáveis, deixou à 
sociedade brasileira graves conseqüências de ordem 
social e econômica a serem enfrentadas na segunda 
metade da década de 80.  
Explique esses problemas sociais e econômicos 
resultantes do regime militar.  

 
02 - (PUC RJ/1995)      

A partir da leitura das tabelas A e B, e considerando as 
diversas conjunturas políticas do Brasil entre 1968 e 
1984, é correto afirmar que : 
 
Tabela A
Brasil: Taxas de Crescimentos

ANO 1968   69     70     71      72    73      74    75     76     77     78    81    82
           
            11,2  10,0  8,80  13,3  11,7  14,0  9,80  5,60  9,00  4,70  6,0  -1,9  0,00
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                          Tabela-B
     Distribuição de renda entre a população 
               economicamente ativa
                      (1960 - 1980)
Pop. Econ. Ativa       1960      1970      1980
20%  + pobres               3,9        3,4         2,8
50%  + pobres             17,4      14,9       12,6
10%  + ricos                39,6      46,7       50,9
5%  +   ricos                28,3      34,1       37,9
1%  +   rico                 11,9       14,7       16,9

 
 

a) Enquanto as altas taxas de crescimento  do PIB 
entre 1968 e 1973 (a época do “milagre 
econômico”) legitimaram o regime perante os 
grupos empresariais, os trabalhadores 
empobrecidos reivindicavam melhores salários 
através de greves, atos públicos e pressões sobre o 
congresso Nacional. 

b) A “crise do milagre”, a partir de 1974, estimulou a 
distensão política no governo Geisel, possibilitando 
a emergência, no final da década de 70, dos 
movimentos reinvidicatórios de trabalhadores. 

c) A leitura das tabelas nos mostra que os ganhos do 
“milagre” não foram socializados por toda a 
sociedade. Isso se refletiu no endurecimento 
político  pós-74, representado pelo fechamento dos 
partidos políticos e pela manutenção dos governos 
militares. 

d) Enquanto a diminuição das taxas de crescimento a 
partir de 74 estimulou a distensão no governo 
Geisel, a queda abrupta, após 79, ensejou o 
endurecimento do governo Figueiredo, simbolizado 
pelo “caso Riocentro”(1980) e pelo impedimento às 
eleições diretas para Presidente (1984). 

e) A tabela B indica que dos anos 60 aos 80  houve um 
aumento no bem estar da população brasileira, 
resultante do processo de urbanização permitindo 
o acesso de uma maior parcela ao bens 
industrializados. 

 

03 - (PUC SP/2002)      
Em 1984, começou a operar a Usina Hidrelétrica de 
ltaipu. Binacional, pois reúne Brasil e Paraguai, ltaipu foi 
planejada desde 1966 e sua construção iniciou-se em 
1971.  
 
Sobre essa Hidrelétrica, pode-se dizer que foi: 
a) Uma tentativa brasileira de compensar o pais 

vizinho após a destruição que o Exército Brasileiro 
realizou em terias paraguaias por ocasião da Guerra 
do Paraguai. 

b) Uma obra realizada pela ditadura militar brasileira 
e sua construção serviu, além da obtenção de 
energia, como propaganda da "grandeza nacional" 
que os militares diziam construir. 

c) Uma iniciativa de inspiração militar, pois permitiu 
aos governos brasileiro e paraguaio, no caso de 
uma guerra no Cone Sul, ameaçar a Argentina com 
a abertura das comportas e a decorrente inundação 
de Buenos Aires. 

d) Uma mudança na condição de subdesenvolvimento 
dos dois países, pois, além de gerar muitos 
empregos, a comercialização da eletricidade 
enriqueceu os países, aumentando suas rendas 
"per capita". 

e) Uma demonstração de que é possível produzir 
energia elétrica a partir da água, evitando, dessa 
forma, o risco de futuros racionamentos de energia 
e de "apagões". 

 
04 - (UEPA/2001)      

“Como aconteceu em outros momentos da nossa 
História, as tentativas em estabelecer diretrizes para o 
desenvolvimento da Amazônia , no século XX, 
ocorreram em modelos políticos autoritários. Assim foi 
durante o Estado Novo (1937- 1945), e no período da 
Ditadura Militar (1964-1985)”. 
(ALVES FILHO, Armando. SOUZA JÙNIOR, José Alves. 
BEZERRA NETO, José Maia. Pontos de História da 
Amazônia. Produção Independente.1999.vol.II. p.34) 

 
No período da ditadura militar, a política de integração 
da região Amazônica foi: 
a) Estrategicamente planejada na região sudeste, de 

modo a evitar que as forças das oligarquias da 
região interferissem no seu aspecto modernizador, 
pois um dos grandes objetivos do governo era 
acabar com o latifúndio. 

b) De incentivo aos grupos locais, através de 
financiamentos do governo que, considerando o 
papel histórico do extrativismo na região, buscou 
implantar projetos de exploração mineral , 
principalmente após a descoberta do ouro em 
Serra Pelada. 

c) Centrada em projetos agropecuários aprovados 
pela SUDAM e BASA , apoiados por incentivos 
fiscais e delimitados a áreas que não excedessem 
1000 hectares , acabaram por diminuir os 
latifúndios presentes na região. 
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d) Elaborada em gabinetes distantes, priorizaram o 
capital estrangeiro e não levaram em conta os 
interesses da população amazônica, nem a 
vocação geográfica da região , o que acarretou a 
migração de muitos dos seus habitantes para 
centros urbanos, aumentando a miséria nas áreas 
periféricas. 

e) Desenvolvida a partir de um estudo minucioso 
sobre as áreas ocupadas por índios, pequenos 
agricultores e posseiros, de modo que as empresas 
que se instalassem na região respeitassem esses 
territórios, evitando o confronto entre esses 
habitantes e os que aqui chegaram. 

 
05 - (UFTM MG/2002)      

Durante os Governos Militares, especialmente entre 
1969 e 1973, viveu-se no Brasil sob o “milagre 
econômico”, caracterizado: 
a) Pela internacionalização de nossa economia e pela 

anulação das diferenças regionais. 
b) Pelo crescente endividamento externo e pelo 

aumento da concentração de renda. 
c) Pela privatização das empresas estatais e pela 

industrialização acelerada. 
d) Pelo modelo de intervencionismo estatal e por 

entraves à instalação de multinacionais. 
e) Pelo pequeno índice de crescimento agrário-

industrial e pelo controle da inflação. 
 
06 - (FURG RS/2000)      

Considere charge abaixo. 
 

 
 

A charge refere-se ao arrocho econômico sentido pelos 
assalariados durante a presidência de Ernesto Geisel 

(1974-1979), governo que assinala o final do “ milagre 
econômico” brasileiro do período Médici.  

 
Em relação à administração Geisel, é correto afirmar 
que: 

a) O Produto Interno Bruto diminuiu em relação ao 
Governo Médici. 

b) Geisel lançou o II PND, visando à substituição de 
importações e à produção dos insumos básicos. 

c) A dívida externa manteve-se no mesmo patamar do 
governo anterior. 

d) Ocorreu um decréscimo no número de empregos 
no país. 

e) A política econômica voltou-se à recessão, através 
de uma desaceleração da economia. 

 
07 - (UFC CE/2004)     

O golpe militar em 1964 foi acompanhado por 
alterações na organização política do Brasil, como a 
cassação de direitos políticos, o fechamento de partidos 
e a censura. A partir de 1969, iniciou-se um período 
conhecido como “milagre” econômico brasileiro, em 
que predominaram os investimentos em bens de 
consumo duráveis, a exportação de manufaturados e a 
abertura do mercado ao capital estrangeiro. Foi 
também característica deste modelo econômico: 
a) A criação da Companhia Siderúrgica Nacional. 
b) O investimento de capitais nas pequenas indústrias. 
c) A redução dos salários dos trabalhadores menos 

qualificados. 
d) A extinção do Sistema Financeiro da Habitação. 
e) A criação da SUDENE. 

 
08 - (UFF RJ/2001)      

A economia brasileira, em fins da década    de 60, 
apresentou um novo direcionamento analisado de 
modo ambíguo pelos especialistas: tanto 
corresponderia a uma política distributivista, quanto a 
uma política econômica altamente concentracionista da 
riqueza e da renda do país. 

 
Apesar dessa ambigüidade, não se pode negar que, 
nesse período: 
a) O aspecto concentracionista da economia foi 

determinado pela violência da perseguição política 
movida pelo regime militar aos setores médios 
urbanos; 

b) O novo direcionamento econômico elevou o nível 
médio salarial da classe operária no Brasil; 

c) O cunho distributivista da economia brasileira, para 
os que o defendem, teve sua origem no caráter 
altamente democrático de participação no 
mercado financeiro; 

d.) característica distributivista deveu-se ao aumento 
da renda dos trabalhadores do setor primário da 
economia; 

e) A economia concentracionista deveu-se à política 
de arrocho salarial seletiva, praticada pelos 
governos militares. 

 
09 - (UFJF MG/1997)      

As características apontadas a seguir referem-se a qual 
das políticas econômicas adotadas no Brasil indicadas 
abaixo: 
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● expansão econômica, baseada na abundância de 
recursos no mercado financeiro internacional e 
favorecimento da empresa multinacional; 

● política econômica concentradora de renda  "é 
preciso primeiro fazer crescer o bolo, para depois 
distribuí-lo”; 

● sua crise estava relacionada com a "crise 
internacional do petróleo", evidenciando o 
endividamento e o esgotamento do fôlego do 
Estado na manutenção do ritmo de crescimento. 

a) política econômica adotada no início do período 
republicano, conhecida como "Encilhamento"; 

b) política econômica desenvolvida durante o governo 
de Juscelino Kubitschek através da adoção do Plano 
de Metas; 

c) política econômica desenvolvida durante o governo 
de João Goulart, centrada nas Reformas de Base; 

d) política econômica implementada durante o regime 
militar, que deu origem ao chamado "milagre 
brasileiro"; 

e) política econômica do governo José Sarney com a 
adoção do Plano Cruzado. 

 
10 - (UFLA MG/2002)      

Convencionou-se chamar na historiografia brasileira de 
“Milagre Econômico” o período demarcado por grande 
crescimento do PIB (média de 12% ao ano), taxas 
médias anuais de inflação na casa dos 18%, grande 
volume de empréstimos estrangeiros, maior 
arrecadação do Estado e investimento em obras de 
grande porte. 

 
O “Milagre econômico” aconteceu em qual período 
histórico brasileiro? 
a) Ditadura Militar. 
b) Era Vargas. 
c) Período áureo do ciclo do café. 
d) República Velha. 
e) Segundo Império. 

 
11 - (UFMG/1995)      

Observe a figura. 
 

 
 

Sobre a evolução da taxa de inflação brasileira, expressa 
nessa figura, é CORRETO afirmar-se que 
a) A taxa de inflação apresentou uma tendência à 

estabilidade no período conhecido como milagre 
brasileiro. 

b) As medidas adotadas pelo Plano de Ação 
Econômica (PAEG) foram ineficazes no controle 
temporário da inflação no Brasil. 

c) O plano de Metas, adotado no governo Juscelino 
Kubitchesk, foi responsável pela estabilização do 
processo inflacionário brasileiro. 

d) Os governos militares tiveram resultados 
satisfatórios, a longo prazo, no controle da espiral 
inflacionária no Brasil. 

e) Os períodos autoritários no Brasil apresentaram 
índice inflacionário superiores às conjunturas 
consideradas democráticas. 

 
12 - (CESJF MG/2001)      

Leia atentamente os versos abaixo: 
Menino 
 
“Quem cala sobre teu corpo 
consente na tua morte 
talhada a ferro e fogo 
nas profundezas do corte 
que a bala riscou no peito 
Quem cala morre contigo 
mais morto que estás agora 
Relógio no chão da praça 
batendo, avisando a hora 
que a raiva traçou no tempo 
No incêndio repetindo 
o brilho do teu cabelo 
Quem grita vive comigo” 
(Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) 

 
Em março de 1968, o estudante Edson Luís morreu no 
Rio de Janeiro em um contexto histórico que marcou 
profundamente a História do Brasil. Sobre a evolução do 
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processo histórico brasileiro no período do pós-64 é 
INCORRETO afirmar: 
a) O governo Castelo Branco, logo após o golpe 

militar, anunciou duras medidas econômicas. Essa 
austeridade financeira foi em seguida sistematizada 
e transformada em programa econômico, o PAEG 
(Plano de Ação Econômica do Governo). Este plano 
atendia as diretrizes do FMI (Fundo Monetário 
internacional). 

b) A repressão política no Brasil dos governos militares 
cresceu ainda mais, a partir de 1968 com a 
publicação do Ato Institucional número cinco (AI-5) 
que suspendeu os direitos políticos de qualquer 
pessoa. 

c) Entre os anos de 1968 a 1973, a economia brasileira 
entrou em crise em virtude de uma grave recessão 
econômica que atingiu o país. Por isso, a 
concentração de renda cresceu no Brasil. 

d) O processo de abertura política começou no 
governo do general Ernesto Geisel que governou o 
Brasil entre 1974 e 1979. No governo do general 
Figueiredo (1979-1985), o processo de abertura 
prosseguiu, apesar da resistência de alguns setores 
das forças armadas brasileiras. 

e) No governo Figueiredo ocorreu a campanha em 
favor das “Diretas Já”. Este movimento que teve a 
participação das principais lideranças políticas de 
oposição ao regime militar, mobilizou grandes 
concentrações populares em comícios realizados 
nas grandes cidades brasileiras. 

 
13 - (UEPB/2002)      

Após o golpe militar de 1964, as duas mais importantes 
cidades da Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, 
mudaram de perfil na medida em que os militares iam 
colocando em prática o seu projeto centralizador.  
 
Sobre estas mudanças podemos afirmar que: 
a) A reforma administrativa imposta pelos militares, 

em 1965, elevou a arrecadação de impostos e 
aumentou os repasses de verbas para o município 
de Campina Grande, na mesma proporção que 
diminuía os repasses para a capital, João Pessoa. 

b) A cidade de Campina Grande foi a única do interior 
do Nordeste onde os militares não realizaram 
perseguições políticas e não cassaram mandatos de 
prefeitos e vereadores. Este fator foi importante 
para o crescimento político e econômico do 
município. 

c) Com o fechamento de grandes empresas como a 
SANBRA e a Wallig Nordeste, as autoridades 
municipais de Campina Grande elaboraram o 
projeto de salvação econômica recuperando, desta 
forma, o destaque no cenário nordestino e 
superando a capital João Pessoa em número de 
indústrias. 

d) Com a diminuição dos recursos federais, o 
fechamento das empresas de grande e médio porte 
e a política centralizadora dos militares, que 

passam a privilegiar as capitais, o município de 
Campina Grande acaba perdendo a liderança 
econômica para a capital, João Pessoa. 

e) Foi pequena a influência da política implantada 
pelos militares na medida em que os dois 
municípios dispunham de uma grande autonomia 
financeira em relação às demais regiões do país. 

 
14 - (UEPB/2002)      

Durante a ditadura militar (1964/1984), o período entre 
1969 e 1973 ficou conhecido como o “milagre 
econômico”. 
Analise as proposições sobre este período colocando (V) 
nas Verdadeiras e (F) nas Falsas: 
 
(  ) O endividamento externo era um dos pilares de 

sustentação do milagre e foi um dos responsáveis 
pelo fim deste período de prosperidade, bem como 
da crise que ainda hoje assola o país. 

(  ) O processo acelerado de urbanização aumentou 
muito o número de pessoas nos grandes centros, 
criando, posteriormente, o que se convencionou 
chamar de bolsões de miséria. 

(  ) A mídia foi amplamente utilizada pelos militares 
criando a ilusão de que o país havia se tornado uma 
grande potência e era freqüentemente comparado 
à Alemanha e ao Japão, de onde os ideólogos 
importaram o termo “milagre econômico”. 

(  ) A grande prejudicada com o milagre foi a classe 
média, na medida em que todos os programas dos 
militares estavam voltados para os pobres e os 
ricos, não havendo nenhum benefício para esta 
camada social. 

(  ) O setor de construção civil foi um dos que mais 
cresceu, através do financiamento da casa própria. 
Estes financiamentos eram feitos com recursos do 
Fundo de Garantia e das Cadernetas de Poupança. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) V V V F F 
b) V V V V F 
c) F F V V F 
d) V F V F V 
e) V V V F V 

 
15 - (UFF RJ/2004)      

Uma das principais características do mundo rural 
brasileiro no pós-1964 consistiu na chamada 
“modernização da agricultura”. Essa modernização 
derivou dos créditos fartos e baratos oferecidos pelo 
governo aos grandes proprietários e empresários 
agrícolas, que deram origem aos complexos agro-
industriais (CAIs). 
 
Dentre as conseqüências desse processo destacam-se: 
I) o aumento da concentração da propriedade da 

terra no país, com a expulsão dos pequenos 
produtores; 
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II) a desconcentração fundiária, mediante a 
multiplicação da pequena propriedade; 

III) o crescente desaparecimento de colonos e 
moradores, substituídos, no campo, pelos bóias-
frias; 

IV) o aprofundamento da desigualdade entre campo e 
cidade, mediante a difusão dos valores próprios ao 
mundo rural; 

V) a expropriação em massa de trabalhadores rurais, 
que passaram a engrossar o processo de favelização 
nas cidades; 

VI) o surgimento do MST, dirigido pelos líderes das 
Ligas Camponesas, em fins da década de 60. 

 
As afirmativas que estão corretas são as indicadas por: 
a) I – II – IV 
b) I – III – V 
c) II – III – IV 
d) II – IV – VI 
e) III – V – VI 

 
16 - (UFSC/2002)      

Assinale o(s) acontecimento(s) ocorrido(s) no Brasil, no 
período entre 1964 e o início da chamada Nova 
República. 
01. O Brasil viveu, durante o Governo Médici, um 

período de desenvolvimento econômico, na época 
denominado “Milagre Brasileiro”. 

02. Nos primeiros anos da década de 70, houve um 
crescimento da economia brasileira, o declínio da 
inflação, a expansão do produto interno bruto e das 
exportações. 

04. O progresso  econômico  do  Brasil, depois de  1964, 
produziu grande concentração de renda e 
dependência econômica, tornando o país exces-
sivamente vulnerável às crises internacionais. 

08. Militantes do Partido Comunista do Brasil mon-
taram no Araguaia uma operação guerrilheira.  

16. Foram seqüestrados os embaixadores dos Estados 
Unidos, da URSS e os cônsules de Cuba, da 
República Democrática da Alemanha e da China. 

 
17 - (UnB DF/1991)      

Com relação ao chamado “Milagre Econômico”, no 
início dos anos 70, no Brasil, pode-se afirmar que: 
00. A característica básica do “milagre”, era a 

concentração da renda, com queda constante do 
valor real dos salários. 

01. No campo, o capitalismo avançou em extensão e 
profundidade, modificando a estrutura da 
propriedade. 

02. Com o avanço do capitalismo no campo, os 
camponeses foram substituídos pela máquina e 
foram engrossar o gigantismo e a miséria das 
cidades. 

03. Foi um período democrático, caracterizado por 
uma grande mobilização popular. 

 
18 - (UnB DF/1993)      

A respeito do Brasil pós-1964 é correto afirmar: 
00. O golpe militar de 1964 legitimou-se como 

restaurador da economia e favorável à definição de 
um padrão de desenvolvimento contrário ao 
intervencionismo do Estado. 

01. O desenvolvimento capitalista brasileiro beneficiou 
a burguesia e as empresas estrangeiras ou 
associadas ao capital estrangeiro, que passaram a 
reinvestir os seus lucros no mercado interno. 

02. No final dos anos 60 surgiu o tropicalismo, um 
movimento que explodiu na música popular, mas 
que tinha suas origens no cinema, no teatro e nas 
artes plásticas. 

03. A existência de grupos clandestinos no início dos 
anos 80 propiciou atos terroristas de extrema-
direita como, por exemplo, o atentado à bomba no 
Rio-Centro. 

04. As medidas adotadas pelo Plano Collor (1990) eram 
formadas por um conjunto de idéias inovadoras e 
eficazes, até então nunca adotadas no Brasil. 

 
19 - (UFOP MG/1995)      

Em relação ao Regime Militar vigente no Brasil entre 
1964 e 1984, assinale a alternativa correta. 
a) O primeiro governo militar, presidido pelo General 

Castelo Branco, foi o mais violento de todos. 
b) Com o estabelecimento do bipartidarismo, em 

1966, os diversos grupos de oposição tiveram de 
atuar juntos dentro do MDB. 

c) O período do “milagre econômico” foi 
caracterizado pela instalação das primeiras 
indústrias automobilísticas no país. 

d) O processo de abertura política teve início no 
governo Médici, que entabulou negociações com as 
forças oposicionistas. 

e) A políticas econômica dos governos militares 
baseou-se na distribuição de renda e no 
investimento na área social. 

 
20 - (UNIPAR PR/2002)      

Em março de 1974 assumiu a Presidência o general 
Ernesto Geisel. Entre os acontecimentos desse período, 
podemos apontar corretamente: 
a) A implantação do Pro-Álcool como forma de 

diminuir a dependência do país com relação ao 
petróleo importado. 

b) O fechamento do Congresso Nacional e a 
decretação do Ato Institucional nº 5 que impôs a 
pena de morte para crimes políticos. 

c) A redemocratização do país com o estabelecimento 
de eleições gerais. 

d) A moratória da dívida externa por causa da crise do 
petróleo.  

e) A redução do número de deputados e senadores 
como medida para sanear os gastos públicos. 

 
21 - (UNIRIO RJ/1994)      

A política econômica dos governos militares brasileiros 
nas décadas de 60 e 70, que possibilitou elevados 
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índices de crescimento da economia brasileira, tem, 
entre suas características o(a): 
a) Aperfeiçoamento de legislação trabalhista com a 

introdução de estabilidade no emprego e 
decentralização da Previdência Social. 

b) "Milagre Brasileiro", caracterizando uma acelerada 
acumulação e rápido crescimento da economia, 
mas não elimiando os problemas sociais. 

c) Estabilização econômica, obtida após o golpe de 
1964, resultando em amplo acordo entre governo, 
patrões e empregados. 

d) Restrição à participação do capital estrangeiro no 
país, favorecendo os grupos empresariais 
nacionais. 

e) Redução gradual da intervenção do Estado na 
Economia e sua decisiva atuação em programas 
sociais. 

 
22 - (UNESP SP/1996)      

Em outubro de 1969, assumiu a presidência do Brasil 
Emílio Garrastazu Médici. No seu governo, o general 
tentou o estilo populista. É a fase do “Brasil Grande”, do 
“Milagre econômico”, com crescimento industrial e 
execução de obras grandiosas, como a Transamazônica, 
a ponte Rio-Niterói, etc. 
 
Considerando o período pós-64, caracterize: 
a) A fase do “Milagre Econômico”, no que se refere à 

distribuição de renda para a camada mais pobre dos 
assalariados; 

b) O governo Médici, com relação à vigência das 
normas democráticas. 

 
23 - (UFG GO/1995)      

A charge estabelece uma relação na qual o espelho 
reflete “inversamente” a imagem recebida. Obviamente 
a referência histórica presente é o “milagre brasileiro”. 
 

 
Chico Caruzo. Não tenho palavras. p. 94 
 
Analise os fundamentos do chamado “milagre 
brasileiro” ocorrido nos anos 70, destacando os 
impactos sociais do modelo econômico implantado 
neste período. 

 
24 - (UFG GO/1997)      

A ocupação econômica da Amazônia foi ambicionada 
em diversos momentos históricos. Apresente e explique 
um fator de ocupação dessa região nos seguintes 
períodos: 

a) Primeira República; 
b) Governo Médici. 

 
25 - (UFG GO/1999)      

Em março de 1968, o IBOPE publicou uma pesquisa de 
opinião, com os seguintes resultados: 
Pelo que teve oportunidade de observar, diria que 
durante o ano de 67 a situação do povo brasileiro 
melhorou ou piorou? 

 
Piorou..................................... 50% 
Melhorou................................ 43% 
Não opinaram........................ 7% 
 
De que forma encaram o ano de 68: com otimismo ou 

pessimismo? 
Com otimismo........................ 64% 
Com pessimismo.................... 30% 
Não opinaram........................   6% 

 
Pelo que teve oportunidade de observar nas atitudes do 
Presidente Costa e Silva, diria que ele é uma pessoa 
simpática e compreensiva ou acha que ele tem  um 
caráter autoritário e intolerante? 

 
É uma pessoa simpática e 

compreensiva................................76% 
Tem  um caráter autoritário e 

intolerante............................. 15% 
Não 

opinaram..................................................................
.........   9% 

 
(Pesquisa Ibope- Março d e1968) In: GONTIJO, S. A  voz 
do povo. O Ibope no Brasil. São Paulo: Objetiva, 1996) 
A  pesquisa do Ibope revela dados interessantes sobre 
as perspectivas políticas e econômicas de parte da 
população sobre o fim dos agitados anos 60.  
 
Sobre a vida política e econômica do período, 
identifique como certas (C) ou  erradas (E)  as seguintes 
proposições: 
01. No primeiro item, a pesquisa aponta para uma 

diferença de 7 pontos, sugerindo um certo 
equilíbrio entre as opiniões que criticavam ou 
aprovavam o governo, o que indica que o golpe  
militar conseguiu conquistar a confiança de parte 
da sociedade. 

02. O otimismo, registrado em março de 68, sugere que 
as reformas econômicas liberais, implantadas no 
governo anterior (Castelo Branco), começava a 
produzir efeitos, principalmente no controle da 
inflação, conquista do Plano de Ação Econômicas 
do Governo (PAEG). 

03. A simpatia de Costa e Silva deve-se, em parte, à 
abertura de canais de negociação com setores 
moderados da sociedade civil, rompidos, 
posteriormente, pela radicalização das 
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manifestações contrárias ao regime militar, que 
precipitaram a decretação do Ato Institucional no5. 

04. A pesquisa de opinião ainda era uma novidade nos 
anos 60: os aperfeiçoamentos dos instrumentos de 
aferição da vontade popular pode  ser considerado 
como resultado de investigações  imunes ao 
controle e á manipulação  política por parte de 
setores da sociedade. 

 
26 - (Mackenzie SP/2002)      

Sobre o Programa de Ação Econômica do Governo 
(PAEG), organizado pelos ministros Roberto Campos e 
Otávio Gouveia de Bulhões no governo Castelo Branco, 
podemos afirmar que: 
a) Não atingiu seus objetivos, em virtude das 

sucessivas greves e pressões sociais. 
b) Reequilibrou as finanças da União, o PIB voltou a 

crescer, mas os salários foram comprimidos, sendo 
grande a rotatividade da mão-de-obra com a 
criação do FGTS. 

c) A inflação não foi reduzida, crescendo o déficit no 
setor público. 

d) A lei que regulava as remessas de lucros e 
investimentos estrangeiros passou a ser 
extremamente restritiva. 

e) O programa fracassou porque não obteve o apoio 
do FMI, nem da Aliança para o Progresso, proposta 
pelo Presidente Kennedy. 

 
27 - (Mackenzie SP/2002)      

Frases como “Ninguém segura este país”, “Brasil ame-o 
ou deixe-o” e “Prá frente Brasil” marcaram um governo 
do ciclo militar pós 64 que, utilizando-se da censura e 
eficiente máquina de propaganda, apresentava o país 
como uma ilha de paz e prosperidade a caminho de 
tornar-se uma grande potência, ocultando a repressão 
e as desigualdades do modelo econômico. 

 
Trata-se do governo de: 
a) Humberto de Alencar Castelo Branco. 
b) João Batista Figueiredo. 
c) Artur da Costa e Silva. 
d) Ernesto Geisel. 
e) Emílio Garrastazu Médici. 

 
28 - (ACAFE SC/1998)      

O golpe militar de março de 1964 modificou 
completamente a estrutura política do Brasil.   
 
Sobre os governos militares pós-64 é FALSO afirmar: 
a) A situação  social, apesar  do  crescimento  

econômico, agravou-se  com  a grande 
concentração de renda e o aumento da miséria em 
todo o Brasil. 

b) A sustentação  econômica do  regime ocorreu com 
o chamado "Milagre" brasileiro que, através de  
altos índices de  desenvolvimento econômico, 
procurava aparentar estabilidade e progresso. 

c) Durante os governos militares a oposição foi 
sistematicamente perseguida e alijada de 
participação política.  O  Congresso Nacional apenas 
referendava as decisões tomadas no âmbito do 
executivo brasileiro. 

d) O  sistema  bipartidário  permitiu  que o  governo, 
através  de  seu  partido, a ARENA (Aliança 
Renovadora Nacional), controlasse amplamente  as 
eleições e as decisões do país. 

e) Os militares assumiram o poder por pouco tempo, 
realizando rapidamente a transição para a 
Democracia. 

 
29 - (UNIFOR CE/1998)      

As características gerais da política econômica dos 
Governos Militares foram: 
a) A ampliação dos parques industriais desenvolvendo 

uma política de emprego e a redistribuição de 
rendas. 

b) Os investimentos educacionais e a liberdade de 
imprensa. 

c) O incentivo às exportações e a redução dos salários. 
d) A construção de Brasília e os incentivos às empresas 

das regiões Norte e Nordeste. 
e) O impulso ao desenvolvimento e o aumento de 

salários. 
 
30 - (UNIFOR CE/1999)      

O general carioca João Baptista de Oliveira Figueiredo 
assume a Presidência (1979) e o crescimento da 
oposição nas eleições acelera a abertura política iniciada 
no governo de seu antecessor. No campo ocorrem as 
primeiras ocupações de terra para pressionar o governo 
a fazer a reforma agrária num processo que levará 
inicialmente à: 
a) Organização da Comissão Pastoral da Terra – CPT. 
b) Criação da Confederação das Cooperativas da 

Reforma Agrária – CONCRAB. 
c) Implementação do Programa Nacional da Educação 

na Reforma Agrária – PRONERA. 
d) Criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem-Terra – MST. 
e) Criação do Programa de Estímulo à Reestruturação 

e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 
– PROER. 

 
31 - (UNIFOR CE/2001)      

Considere os textos abaixo. 
 
I. "(...) é fácil perceber que as reformas de base não 

se destinavam a implantar uma sociedade 
socialista. Eram apenas uma tentativa de 
modernizar o capitalismo e reduzir as profundas 
desigualdades sociais do país, a partir da ação do 
Estado..." 

II. "(...) procurando dissimular suas verdadeiras 
razões, os comandantes militares apresentaram, 
entre outros, os seguintes objetivos para a sua 
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ação: controlar a inflação, acabar com a corrupção 
e preservar a democracia..." 

III. "De acordo com O Jornal, o Marechal Artur da Costa 
e Silva assumiu a Presidência para 'consolidar a 
revolução e retomar o desenvolvimento'. Na 
verdade, acabou consolidando a ditadura, 
decretando o Ato Institucional no 5 e promovendo 
a riqueza de poucos à custa da miséria de muitos." 

IV. "O 'milagre brasileiro' trouxe o enriquecimento de 
poucos, especialmente de grupos ligados aos 
grandes empresários urbanos e rurais e às 
multinacionais, e o empobrecimento da maioria da 
população, que enfrentou o desemprego, o arrocho 
salarial e a alta do custo de vida." 

V. "No ano que teve início o governo Geisel, Terezinha 
Zerbini, mulher de um dos generais cassados, 
fundou o  
Movimento Feminino pela Anistia (MFPA) cujo 
manifesto recolheu vinte mil assinaturas." 

 
As afirmações referentes ao quadro histórico brasileiro 
na década de 60 estão reunidas corretamente em: 
a) I, II e III 
b) I, II e IV 
c) I, III e V 
d) II, IV e V 
e) III, IV e V 

 
32 - (UNIFOR CE/2002)      

Durante a ditadura militar (1964-85), as bases em que 
foi montado o "milagre econômico" – empréstimos 
externos, investimentos multinacionais, arrocho 
salarial, internacionalização da economia, 
a) Deixavam clara sua vulnerabilidade em relação às 

crises internacionais, ao aumento das 
desigualdades sociais e aos desequilíbrios regionais 
e setoriais. 

b) Promoveram um impacto profundo na recuperação 
da economia, na redução do déficit público, na 
regressão e na estabilização do índice inflacionário. 

c) Transformaram o país numa potência econômica 
capaz de competir com as grandes potências 
industriais do mundo. 

d) Deixavam evidente seu objetivo em relação ao 
desenvolvimento de um modelo de política 
econômica independente. 

e) Incluíam medidas de controle do investimento 
estrangeiro nos setores estratégicos da economia 
nacional. 

 
33 - (UNICAMP SP/2005)     

Em 1970, o Brasil se consagrou tri-campeão mundial de 
futebol, quando se cantava: 
Noventa milhões em ação, 
pra frente, Brasil 
do meu coração. (...) 
Salve a seleção. 

Falava-se de um “Brasil Grande”, “Brasil Potência”, e 
distribuíam-se adesivos com a inscrição “Brasil, ame 
-o ou deixe -o”. 

 
Com bandeiras do Brasil na mão, cantava-se 
repetidamente “Este é um país que vai pra frente”. 
(Adaptado de Elio Gaspari, A ditadura escancarada. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 207-8). 

 
a) Relacione slogans como “Esse é um país que vai pra 

frente” com o chamado “milagre econômico”. 
b) Relacione o slogan “Ame-o ou deixe -o” com a 

repressão do regime militar instaurado em 1964. 
c) Cite e caracterize um movimento de oposição ao 

regime militar. 
 
34 - (UNIFOR CE/2004)      

Considere o texto. 
 

O problema estava se agravando porque, para cada 
dólar que entrava no Brasil, o governo deveria emitir a 
quantidade equivalente em cruzeiros (a moeda vigente 
na época), aumentando a soma total de cruzeiros em 
circulação, enquanto a produção de bens de consumo e 
alimentos não crescia na mesma proporção. Além disso, 
o fato de haver cada vez mais cruzeiros em circulação 
não significava que eles estavam sendo distribuídos de 
maneira eqüitativa entre os diversos segmentos sociais. 
(Marcos Napolitano. O Regime militar brasileiro: 1964–

1985. São Paulo: Atual, 1998. p. 60) 
 

O texto trata da economia brasileira nos anos 70. A 
partir do conhecimento histórico e da análise do texto, 
é possível afirmar que: 
a) A crise do petróleo, provocada pela guerra árabe-

israelense de 1973, não afetou a economia 
brasileira, pois o governo emitiu grande quantidade 
de cruzeiros para o pagamento da importação de 
gasolina e óleo diesel. 

b) O modelo econômico, adotado pelos governos 
militares, gerou graves problemas socioeconômicos 
relacionados sobretudo ao descontrole 
inflacionário, ao endividamento externo e ao 
empobrecimento de setores assalariados. 

c) A balança comercial brasileira apresentou um 
enorme superávit por causa da entrada de grande 
quantidade de moeda estrangeira no país, o que 
contribuiu para a valorização do cruzeiro e, 
conseqüentemente, da redução da desigualdade 
social. 

d) O aumento da quantidade de cruzeiros em 
circulação foi importante para o Brasil, uma vez que 
estimulou o aumento do consumo de bens 
duráveis, proporcionando acelerado crescimento 
da economia, principalmente nos grandes centros 
urbanos. 

e) A valorização do cruzeiro em relação ao dólar 
trouxe euforia para as classes populares, já que a 
elevação da produção de bens de consumo e de 
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alimentos contribuiu para a socialização da riqueza 
nacional. 

 
35 - (UEPB/2003)      

Sobre o governo Ernesto Geisel analise as seguintes 
proposições: 

 
I. O governo Geisel conseguiu adiar a crise que era 

eminente quando este assumiu, desenvolveu a 
indústria de bens de capital e consolidou o processo 
de industrialização da América Latina. 

II. Contrariando, o que estava proposto no II PND, as 
empresas estatais continuaram ocupando espaço 
na economia, com a vantagem que passaram a 
atuar em outras regiões do país, descentralizando, 
assim, o desenvolvimento. 

III. Apesar do desenvolvimento com o 
aprofundamento do modelo econômico, o governo 
Geisel enfrentou problemas com a inflação. No seu 
governo a inflação mais que duplicou, passando, de 
uma taxa anual em torno de 15% em 1972 e 1973, 
alcançou a média dos 38% entre 1974 e 1978. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as proposições estão corretas 
b) Apenas I e II estão corretas 
c) Apenas I está correta 
d) Apenas II e III estão corretas 
e) Apenas I e III estão corretas 

 
36 - (UFPE/2003)      

Assinale abaixo a alternativa que apresenta as ações 
desenvolvidas pelo governo brasileiro, durante o 
período do "milagre econômico" (1969 - 1973).  
a) Grande plano rodoviário, abertura ao capital 

estrangeiro, taxa média anual de crescimento do 
PIB de 8,0% e tolerância aos partidos políticos de 
oposição.  

b) Combate à agitação social e à formação de grupos 
políticos radicais, retração do capital estrangeiro e 
taxa média anual de crescimento do PIB de 4,5%.  

c) Início da política de distensão e abertura, combate 
à crise política e social, agravada pelas greves, e 
taxa média anual de crescimento do PIB de 11%.  

d) Extinção dos partidos políticos, criação da Arena e 
do MDB e taxa média anual de crescimento do PIB 
de 8%.  

e) Abertura ao capital estrangeiro, endividamento 
externo, repressão política e taxa média anual de 
crescimento do PIB de 11,1%.  

 
37 - (Mackenzie SP/2006)     

A respeito do “milagre econômico” do governo Médici 
(1969-1974), são feitas as afirmações seguintes. 
 
I. O “milagre” representou um período de altas taxas 

de crescimento do PIB (de até 14%), com avanços 
extraordinários na indústria, na agricultura e no 

comércio. 

II. A política econômica baseou-se, simultaneamente, 
na concessão de subsídios e incentivos fiscais às 
indústrias e na imposição do arrocho salarial aos 
trabalhadores. 

III. Os avanços econômicos conduziram o Brasil à 
situação de oitava economia mundial, condição 
amplamente utilizada como propaganda pelo 
regime militar. 

 
Assinale: 
a) se apenas I é correta. 
b) se apenas II é correta. 
c) se apenas III é correta. 
d) se apenas I e II são corretas. 
e) se I, II e III são corretas. 

 
38 - (FGV/2003)      

Durante a Ditadura Militar, a economia brasileira 
apresentou um desempenho extraordinário no período 
conhecido como “Milagre econômico” (1969-1973), em 
que o PIB cresceu a uma taxa média anual de 11,2%.  
Sobre a política econômica desse período, é possível 
afirmar: 
 
I. Foi implementada sob a direção do ministro Delfim 

Netto. 
II. Teve como importante resultado uma distribuição 

de renda eqüitativa. 
III. Expandiu o crédito ao consumidor para elevar o 

consumo interno de produtos industriais. 
IV. Foi a solução adotada para enfrentar o aumento 

drástico do preço do petróleo no mercado externo. 
 

As afirmativas corretas são: 
a) I e II  
b) I, II e III  
c) II, III e IV 
d) I e III  
e) II e IV 

 
39 - (UFAC/2002)      

Na década de 1970-80, em pleno período da ditadura 
militar que governava o País, no Acre e Sul do 
Amazonas, surgiram diversificados movimentos e 
sujeitos sociais que, emergindo do interior da floresta, 
passaram a “desafiar as políticas governamentais dos 
grandes projetos econômicos para a região”. 
Dentre esses sujeitos sociais, é possível destacar os 
seringueiros e as populações de diferentes etnias 
indígenas que buscavam: 
a) A manutenção de seus tradicionais modos de vida, 

desenvolvendo os “empates” contra a devastação 
da floresta e/ou lutando pela demarcação e 
autodemarcação de suas terras. 

b) A manutenção de seus tradicionais modos de vida, 
desenvolvendo os “empates” contra a devastação 
da floresta e procurando participar da  
modernização econômica da região. 
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c) A demarcação e autodemarcação das terras 
indígenas e o controle das áreas produtoras de 
minérios. 

d) A demarcação e autodemarcação das terras 
indígenas e a consolidação de uma estrutura de 
investimentos em agropecuária. 

e) O fim da exploração no interior dos seringais e a 
conseqüente substituição da economia gumífera 
pela extração racional de madeira. 

 
40 - (UFAC/2004)      

“Menina dos olhos” de um dos mais autoritários 
governos da ditadura militar do pós-1964, Emílio 
Garrastazu Médici, a Rodovia Transamazônica articulava 
dois elementos vitais para a mentalidade dos militares: 
a) Democracia e Desenvolvimento. 
b) Democracia e Segurança. 
c) Segurança Nacional e Desenvolvimento Econômico. 
d) Integração Nacional e Proteção aos Trabalhadores 

Extrativistas. 
e) Desenvolvimento Econômico e Modernização do 

Estado. 
 
41 - (UNIRIO RJ/2005)      

A charge critica a posição do governo em instituir os 
senadores biônicos e faz referência à situação 
econômica do Brasil. 
 

 
 

Com relação ao período da ditadura militar no Brasil, 
podemos afirmar que: 
a) Sem dúvida a adoção de 1/3 do senado eleito 

indiretamente representa um avanço político muito 
grande, pois permite a participação popular nas 
eleições e o aumento dos populares nas questões 
econômicas. 

b) Apesar de a charge fazer referência aos senadores 
biônicos, esses nunca chegaram a existir de fato, 
pois o pacote de abril nunca foi posto em prática e 
a economia não sofria alterações. 

c) Os senadores biônicos foram, apenas, um símbolo 
usado pela esquerda para criticar o governo e sua 
política eleitoral e a crise do petróleo já 
demonstrava suas conseqüências no Brasil. 

d) A recusa do MDB em aprovar o projeto de reforma 
jurídica resultou no fechamento do congresso e na 
emissão do Pacote de Abril e a crise do "milagre 
brasileiro". 

e) A referência aos senadores biônicos foi só uma 
expressão do artista e uma crítica ao desperdício de 
capital do estado, pois, com o acordo espacial, a 
crise econômica não existia de fato. 

 
42 - (UEPB/2006)     

A Revista Superinteressante (Edição 214 de Junho de 
2005) trata dos 40 anos da Rede Globo de televisão e 
afirma que: “Na década de 1950,quando a televisão 
começou por aqui, o país escutava Tonico e Tinoco, ria 
de Mazzaropi e tinha 70% das pessoas morando no 
campo. Na cidade, ter um televisor era mais chique que 
home theater nos dias de hoje. As famílias deixavam de 
ir à opera para assistir ao ‘ teleteatro’ em casa – e depois 
ligavam para o camarim cumprimentando os atores”. 
 
Diante dessa questão, assinale a única alternativa 
incorreta: 
a) A partir de 1960, o Brasil rural destacado na 

reportagem muda rapidamente. Cresce o número 
de livros publicados no país, a venda de discos 
cresce cerca de 800% e mais de 500 mil casas 
passam a ter televisão. Percebendo isso, os grupos 
de comunicação começam a investir alto para 
profissionalizar aquilo que se tornaria o maior 
veículo de comunicação de massas do país. 

b) Ao contrário do que tanto se afirma hoje em dia, a 
política de integração nacional desenvolvida pelos 
governos militares, não teve a participação da 
televisão, pois esta ainda estava restrita a alguns 
poucos centros urbanos desenvolvidos como São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

c) Foi a Rede Globo de Televisão que implantou, a 
partir de 1965, o formato de TV conhecido até 

hoje: uma grade de atrações fixas e anúncios 
publicitários aparecendo ao longo do dia em breve 

intervalos. Isso tudo só foi possível, graças ao 
convênio com o grupo Time-Life. 

d) O poder do proprietário da Globo, Roberto 
Marinho, na década de 80 era tão grande que ele 
chegou a indicar alguns ministros, como Maílson da 
Nóbrega e Antônio Carlos Magalhães, para o 
Ministério da Fazenda e o das Comunicações, 
respectivamente. 

e) Foi combinando alcance nacional e capacidade 
técnica acima da média mundial que a Rede Globo 
contribuiu sobremaneira para a construção de uma 
identidade nacional, e o principal produto utilizado 
foram as novelas que, contrariando os militares no 
poder, abordavam temas complexos como o sexo 
na adolescência, o divórcio e o homossexualismo. 

 
43 - (UFF RJ/2006)     

“O II PND [Plano Nacional de Desenvolvimento] buscava 
completar o processo de substituição de importações, 



 

 
11 

www.historiaemfoco.com.br 

Ditadura: Economia 

11 

instalado havia décadas no país, mudando seu 
conteúdo. Já não se tratava agora de substituir a 
importação de bens de consumo, mas de avançar no 
caminho da autonomia no terreno dos insumos básicos 
(petróleo, aço, alumínio, fertilizantes etc.) e da indústria 
de bens de capital”  

(FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo:  
Imprensa Oficial / Edusp, 2002, p. 273). 

 
Tome por base seu conhecimento da conjuntura 
histórica internacional de inícios da década de 1970 e o 
texto acima como referência. 
Identifique a opção que contém uma das principais 
dificuldades enfrentadas pelo II PND. 
a) A tentativa de consolidar novos pólos industriais no 

extremo sul do país. 
b) A ênfase dada pelo Plano às indústrias privadas de 

bens de consumo duráveis. 
c) A tentativa de desviar recursos financeiros do setor 

de bens de consumo correntes para projetos 
estatais de energia elétrica. 

d) A espiral inflacionária decorrente da emissão 
monetária por parte do Estado combinada com a 
elevação de salários. 

e) A significativa elevação da taxa de juros no mercado 
internacional, provocada pela crise do petróleo de 
1973. 

 
44 - (UNESP SP/2006)     

Analise o quadro. 

 
A partir dos dados, pode-se concluir que, no período 
considerado, 
a) houve concentração de renda no país. 
b) a distribuição de renda manteve-se inalterada. 
c) os índices apontam para a extinção da pobreza no 

Brasil. 
d) existiu ampla mobilidade no sentido da ascensão 

social. 
e) aumentou o salário das camadas sociais mais 

pobres. 
 
45 - (UFBA/2006)     

O ”Milagre brasileiro”, expressão que designa o 
contexto econômico vivido pelo Brasil em uma 
determinada fase da ditadura militar, marcou 
profundamente a história recente da economia 
brasileira. 
Indique duas características e dois efeitos desse 
“milagre” para a sociedade nacional do período citado. 

 
46 - (UFJF MG/2006)     

Os fragmentos de texto que se seguem referem-se a um 
contexto que marcou a história recente de quase todos 
os países da América do Sul. Leia, atentamente e, em 
seguida, responda ao que se pede: 
“Pela primeira vez fui parte de uma comunidade, tinha 
carta branca para fazer perguntas indiscretas e divulgar 
minhas idéias, mas isso terminou bruscamente em1973. 
Da noite para o dia tornei-me uma estrangeira em 
minha própria terra, até que por fim tive que partir, pois 
não podia viver e criar meus filhos em um país onde o 
medo imperava e onde não havia lugar para dissidentes 
como eu.” 

Isabel Allende – escritora chilena 
 

“Falava-se em ‘Brasil Grande’, ‘Brasil Potência’. 
Distribuíam-se adesivos com a inscrição ‘Brasil, ame-o 
ou deixe-o’. País, futebol, Copa, seleção e governo 
misturavam-se num grande Carnaval de junho. Vivia-se 
um ciclo de crescimento inédito na história nacional (...) 
o Brasil tornara-se a décima economia do mundo, oitava 
do ocidente, primeira do hemisfério sul”. 

Elio Gaspari – jornalista brasileiro 
 

a) A que contexto as citações se referem? 
b) Indique, com suas próprias palavras, dois aspectos 

que a autora do primeiro texto lamenta em relação 
ao referido contexto. 

I) 
II) 
c) Indique, com suas próprias palavras, dois aspectos 

que caracterizam tal contexto, ressaltados pelo 
autor da segunda citação. 

I) 
II) 

 
47 - (UNIRIO RJ/2006)     

“Você constrói o Brasil”; “ Ninguém segura este país”; 
“Brasil conte comigo” e “Brasil, ame-o ou deixe-o”. 
Tais propagandas ufanistas desejavam despertar na 
população a euforia pelo progresso e pelo 
engrandecimento da nação. 
O governo Médici montou um aparato publicitário para 
fortalecer o regime e encobrir o clima de terror 
instaurado no país. Seu governo foi marcado pelo pleno 
crescimento econômico, que se sustentava em três 
pilares básicos. 
Descreva quais os três pilares básicos que sustentaram 
o chamado “Milagre Econômico Brasileiro”. 

 
48 - (UFOP MG/2007)    

Entre 1969 e 1973, o Brasil vivenciou um período de 
altíssimo desenvolvimento econômico, combinado com 
uma taxa de inflação relativamente baixa. Apesar de ter 
sido chamado pelos contemporâneos de “milagre 
brasileiro”, tal período se caracterizou principalmente 
por estabelecer no país uma etapa econômica de 
“modernização autoritária”, resultado da ditadura 
instituída a partir do golpe militar de 1964, tendo à 
frente economistas e técnicos, entre os quais se 
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destacou Delfim Neto. Um dos efeitos mais importantes 
do “milagre”, com conseqüências para nossa economia 
até os dias atuais, foi: 
a) A retração das importações e exportações, 

diminuindo o fluxo do comércio exterior. 
b) O afastamento do capital estrangeiro dos 

investimentos na indústria nacional metalúrgica. 
c) A concentração acentuada da renda atrelada à 

acumulação de capitais e ao endividamento 
externo. 

d) A diminuição da capacidade que o governo tinha de 
arrecadar impostos para reduzir o déficit público e 
controlar a inflação. 

 
49 - (UFPEL RS/2007)    

Texto 1: 
Determinados tipos de plantações quebravam a ordem 
natural. Relação que tendeu a se intensificar à medida 
que a derrubada das matas deu lugar a produtos que 
não tinham a ver com a nutrição de seres humanos ou 
animais. Para os moradores do interior paulista, entre 
os anos de 1946 a 1958, eucalipto não é árvore, é tão 
somente eucalipto, corpo estranho ao resto do mato: 
nem cobra vive nessa plantação e nem bicho come 
aquilo ali, passarinho não faz ninho, nem dá fruita, a 
sombra não cobre e o pau male-mar dá pra se queimar. 
Para eles, árvore legítima – jacarandá, cabreúva, 
candeia, guarantã, ipê, saguaraji, peroba, pinho, cedro – 
não é aquela que, absorvendo toda a energia do solo, 
impede a diversidade da mata; é a que vive junto com 
os bichos, com os insetos, com os cipós e com o homem. 

SEVCENKO, Nicolau (Org.). História da vida privada no 
Brasil. 

Vol. 3. SP: Cia. das Letras, 1998: 73. [adap.]. 
 
 

Texto 2: 
“Projeto de rodovia foi lançado em 1972, a Perimetral 
Norte na Amazônia brasileira [...] Exemplo concreto do 
controle que as multinacionais exercem sobre a 
economia brasileira, o complexo madeireiro e 
agroindustrial contou com amplos recursos fornecidos 
pela Superintendência da Amazônia (SUDAM). 
O projeto cometeu verdadeiro crime ecológico, ao 
desmatar parte da flora amazônica, que foi substituída 
por árvore asiática usada na produção de celulose.” 
AQUINO, Rubim et al. Sociedade Brasileira: uma história 

através dos movimentos sociais. RJ: Record, 2000. 
 

Os textos demonstram que as plantações de árvores 
exóticas já provocavam 
a) danos ambientais, respectivamente, nos governos 

de Dutra a Juscelino e no período da Ditadura 
Militar. 

b) desastres ecológicos, respectivamente, no período 
do Estado Novo de Vargas e no dos Governos 
Militares. 

c) crescimento econômico, respectivamente, nos 
períodos do Governo Vargas e no da 
Redemocratização. 

d) projetos de proteção ambiental, respectivamente, 
nos períodos do Populismo e no da Ditadura Militar. 

e) biodiversidade, respectivamente, no governo de 
Dutra e no de Juscelino Kubitschek. 

f) I.R. 
 
50 - (UFSCAR SP/2008)    

Observe a tabela. 

8,51980

6,41979

6,01978

4,71977

9,01976

5,61975

9,81974

14,01973

11,71972

13,31971

8,81970

10,21969

11,21968

4,81967

3,81966

2,71695

2,91964

(%) PIB  do  VariaçãoAno

 
(The World Bank: Country Study, Brazil: Human Resources  

Special Report, 1979, para os dados referentes 
a 1964-1977, e Istoé, dez. 1980.) 

 
Observando os dados representados, referentes ao 
Brasil, pode-se dizer que expressam: 
a) o crescimento econômico de 1964 a 1967, no início 

do regime militar, que sustentou o auge da 
repressão política. 

b) o crescente fortalecimento da política democrática 
no país, estimulada pelas altas taxas de crescimento 
econômico em vigor durante o regime militar. 

c) o crescimento industrial de 1968 a 1973, durante o 
regime militar, conhecido como “milagre 
brasileiro”. 

d) a associação entre o crescimento agrícola e o 
industrial de 1968 a 1969, favorecido pela 
diminuição da dívida externa. 

e) o aumento das taxas de crescimento econômico 
por conta dos investimentos dos capitais nacionais 
na indústria nordestina, no período de 1973 a 1976. 

 
51 - (URCA CE/2007)    

O chamado milagre econômico brasileiro, durante os 
anos 70:  
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a) Realizou um investimento maior em grandes 
transformações na região Sul do país, com a 
estruturação de grandes fazendas para a criação de 
gado e extração de madeira. Também foram 
empreendidas ações de colonização na região Sul 
do Brasil com o apoio às agrovilas;  

b) O chamado “milagre econômico” sofreu sua 
primeira grande crise com o aumento repentino do 
preço do petróleo, o que levou a um desequilíbrio 
na balança comercial, o aumento de juros e da 
dívida externa brasileira.  

c) Com o milagre econômico, a renda per capta 
diminuiu consideravelmente, o que resultou em 
melhor distribuição de renda e maior capacidade 
para os novos investimentos por parte das 
empresas.  

d) Com o milagre econômico, a renda per capta 
aumentou consideravelmente, o que tornou 
possível o aumento do consumo de produtos 
siderúrgicos nacionais por todas as camadas da 
população.  

e) Com o milagre econômico o Brasil passou a viver 
uma fase de crescimento onde foi efetivamente 
possível “fazer o bolo crescer”, para depois realizar 
uma maior distribuição.  

 
52 - (UFAM/2008)    

Durante o governo Médici, o Brasil assistiu a um 
vigoroso desenvolvimento que as manifestações 
ufanistas patrocinadas pelo governo batizaram de 
“milagre econômico”.  
A esse respeito, pode-se afirmar que:  
a) O sucesso das cifras econômicas deveu-se à criação 

do Plano de Metas, idealizado pelo então ministro 
Antonio Delfim Neto. 

b) Enquanto o PIB subia a taxas em torno de 10% ao 
ano, ocorreu, paradoxalmente, um aumento da 
concentração de renda e da pobreza. 

c) O “milagre” foi decorrência direta da 
transformação da economia brasileira, que então 
abandonava suas bases rurais e passava a se 
concentrar na produção urbano industrial. 

d) A arrancada econômica foi fruto do abandono da 
indústria de base e da adoção de uma política de 
substituição de importações que tornou o Brasil 
menos dependente do mercado mundial.  

e) Favorecido pela política de recuperação salarial da 
classe média posta em prática nos anos sessenta, o 
“milagre” chega ao fim com o arrocho salarial 
imposto pelo governo Geisel. 

 
53 - (UFTM MG/2008)    

Analise o gráfico. 

 
Fonte: Maria Helena M. Alves, Estado e oposição no Brasil 

(1964-1984) 
(In Flávio de Campos, Oficina de História. História do Brasil) 

 
A partir desses dados e de seus conhecimentos, é 
correto afirmar que a dívida externa brasileira 
a) pouco oscilou entre 1960 e 1981, devido à política 

econômica intervencionista dos sucessivos 
governos. 

b) manteve-se estável na década de 1960, devido à 
necessidade de manter as exportações de 
manufaturados. 

c) diminuiu na primeira metade da década de 1970, 
devido ao sucesso do modelo de substituição das 
importações. 

d) aumentou na segunda metade da década de 1970, 
devido ao modelo dependente e às crises do 
petróleo. 

e) teve interrompida sua tendência de alta após 1980, 
devido à crise do milagre e à contenção da inflação. 

 
54 - (CEFET PR/2008)    

Num período de 21 anos, desde a deposição de Goulart, 
em 1964, até 1985, sucederam-se no poder cinco 
governos militares, todos empossados sem eleição 
popular. Para dar um mínimo de aparência de 
legalidade, os “candidatos” submetiam-se à aprovação 
do Congresso, num jogo de resultados prévia e segura 
mente conhecidos. Por sua vez, o governo do general 
Emílio Garrastazu Médici notabilizou-se por obras de 
grande porte, como as rodovias Transamazônica, 
Perimetral Norte e Santarém-Cuiabá, assim como a 
ponte Rio - Niterói, e concluiu um acordo para a 
construção da hidrelétrica de Itaipu e os pólos 
petroquímicos da Bahia e São Paulo, comandado pelo 
ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, quando o 
país alcançou taxas de crescimento superiores a dez por 
cento, e taxas inflacionárias de pouco mais de 14% ao 
ano. Somente com o passar dos anos se revelariam os 
custos disso: a inflação reprimida voltou a passos largos 
e os empréstimos externos, que haviam financiado o 
crescimento, implicaram taxas de juros elevadíssimas e 
a quase inadimplência do país. 
Com base no texto acima, podemos dizer que, no campo 
da economia, o período em tela também ficou 
conhecido por: 
 
a) “República Populista”.  
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b) “Esse é um país que vai para frente”. 
c) “Milagre Brasileiro”. 
d) “Brasil: ame-o ou deixeo”. 
e) “Aliança para o Progresso”. 

 
55 - (UFV MG/2008)    

Leia o slogan e o texto abaixo: 

 
O slogan e a letra da música acima fazem referência ao 
período da Ditadura Militar Brasileira (1964-1985). 
Apesar da forte repressão aos críticos do regime militar, 
o governo fazia propaganda ufanista do “Milagre 
Brasileiro”, resultado do crescimento econômico. O 
auge desta política ocorreu no governo: 
a) Médici. 
b) Figueiredo. 
c) Geisel. 
d) Castelo Branco. 

 
56 - (UFPE/2009)     

Os governos pós-1964 foram importantes para a 
modernização da economia brasileira, mesmo com a 
presença do autoritarismo e da censura. Na época do 
governo do general Ernesto Geisel, o Brasil: 
 
00. conviveu com um forte e crescente esquema 

repressivo, deixando a imprensa marcada por 
censuras diárias. 

01. sofreu com a falta de renovação política, pois houve 
o fechamento do Congresso Nacional por um 
período longo. 

02. instalou um clima de distensão política, apesar do 
famoso pacote de abril de 1977. 

03. superou os anos de inflação anteriores, 
equilibrando a economia e evitando os escândalos 
políticos. 

04. manteve a atuação de órgãos repressivos, que 
resultou em mortes que chocaram os grupos 
defensores da democracia. 

 
57 - (UNICID SP/2009)     

Variação da Inflação e do PIB – 1964-1968 
 

11,225,01968

4,824,31967

3,838,81966

2,734,51965

2,991,91964

  PIB    INFLAÇÃO  ANO  

 

(Wanderley Guilherme dos Santos. (coord.) Que país é 
este?) 

 
De acordo com a tabela, é possível concluir que 

 
a) nos primeiros anos da ditadura militar brasileira, a 

economia foi marcada por um recuo da inflação e 
por um considerável crescimento do Produto 
Interno Bruto, simultaneamente. 

b) ao longo dos primeiros anos da ditadura militar 
brasileira, tanto o Produto Interno Bruto quanto a 
inflação tiveram uma trajetória de queda 
acentuada. 

c) durante a ditadura militar brasileira, a economia 
sofreu um processo de desaceleração do 
crescimento, reflexo das elevadas taxas de inflação 
e da retração do Produto Interno Bruto. 

d) ao longo do período abordado, ano a ano, a taxa de 
inflação apresentou índices sempre decrescentes, 
enquanto o Produto Interno Bruto apresentou 
índices sempre crescentes. 

e) o crescimento do Produto Interno Bruto foi 
acompanhado pela aceleração da inflação, reflexo 
do intenso processo de desconcentração da renda 
verificado no período em questão. 

 
58 - (PUC RS/2009)    

O governo Médici (1969-1974), auge da repressão 
contra a sociedade, manteve o AI5, que suspendia os 
direitos fundamentais dos cidadãos e que se fazia sentir 
nas escolas, nas fábricas, na imprensa e nos teatros. 
Para amenizar os efeitos da repressão, foram investidos 
milhões de cruzeiros (moeda da época) em propaganda 
– “Brasil – ame-o ou deixe-o”. No plano econômico, 
registrou-se um grande crescimento da economia, 
tendo como base o aumento da produção industrial, o 
crescimento das exportações e a grande quantidade de 
empréstimos do exterior, em contrapartida ao arrocho 
salarial. Esta proposta econômica ficou conhecida como 

 
a) Plano de Metas. 
b) Plano Trienal. 
c) Reformas de Base. 
d) Plano Cruzado. 
e) Milagre Econômico. 

 
59 - (UPE/2009)    

O famoso “Milagre Brasileiro” foi, sobretudo, uma 
retórica do Estado autoritário, sustentado pela 
tecnoburocracia do aparelho civil-militar encastelado 
no poder. Vigorava o lema “Desenvolvimento com 
Segurança”, e a expressão “Segurança Nacional” era 
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elástica, o bastante para reprimir toda e qualquer crítica 
ao modelo econômico implantado. 

(Luiz Roberto Lopez, História do Brasil Contemporâneo, P. 
Alegre, Mercado Aberto, 1987, p. 130) 

 
Nesse período, assistimos ao(aos) 

 
00. crescimento da atuação das multinacionais no país, 

especialmente, em áreas de exploração mineral e 
produção industrial importantes. 

01. aumento da concentração da propriedade agrícola, 
com a modernização do campo. 

02. envolvimento da classe média nas campanhas, 
vinculadas à imprensa, especialmente a TV, de 
protesto à violência que abatia os considerados 
subversivos. 

03. alimentos industrializados, destinados a uma faixa 
salarial que podia comprá-los, concorrerem com os 
naturais. 

04. grandes grupos econômicos nacionais investirem 
pesado na indústria de bens de consumo. 

 
60 - (UFMS/2008)    

A cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil, no período 
colonial, na Zona da Mata nordestina, devido à presença 
de fatores favoráveis ao seu desenvolvimento. 
Recentemente, essa lavoura adquiriu novos contornos 
espaciais motivados por fatores econômicos. Sobre a 
expansão da lavoura canavieira no Brasil, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
a) Utiliza o mais moderno maquinário do setor e é 

beneficiada por avançados estudos no campo da 
biotecnologia para aumento da produtividade e 
adaptação do cultivo em diferentes ambientes. 

b) Foi fortemente estimulada com a criação do Pró-
Álcool, na década de 1970, tendo expandido 
velozmente pelo estado de São Paulo. 

c) A demanda do mercado externo pelo etanol está 
ligada às exigências ambientais para a diminuição 
da emissão de dióxidos de carbono dos veículos. 

d) Atende exclusivamente o mercado interno, devido 
à grande demanda de álcool e de açúcar, que são 
seus subprodutos. 

e) A demanda por biocombustível, no mercado 
interno e externo, tem provocado o aumento da 
produção de álcool, que é adicionado a outros 
combustíveis para a propulsão de motores. 

 
61 - (UNESP SP/2009)    

Embora a crise já estivesse se manifestando quando o 
general Geisel tomou posse, o seu plano econômico [II 
Plano Nacional de Desenvolvimento] continuava 
mantendo as mesmas expectativas dos anos anteriores: 
altas taxas de crescimento econômico e controle da 
inflação. 

(Nadine Habert, A década de 70 
– Apogeu e crise da ditadura militar brasileira) 

A adoção do II Plano Nacional de Desenvolvimento 
gerou, ao final do governo Geisel, 

 
a) uma estagnação econômica, associada a um 

processo de deflação das mercadorias importadas. 
b) uma mudança acessória no modelo econômico, que 

passou a privilegiar o mercado interno e a 
distribuição de renda. 

c) um aumento da participação do Estado na 
economia e um crescimento considerável da dívida 
externa brasileira. 

d) um crescimento econômico acima do planejado, 
porém com as maiores taxas de desemprego 
durante o regime militar. 

e) a intervenção direta do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), exigindo o pagamento de 
parcelas atrasadas da dívida externa. 

 
62 - (UNIMONTES MG/2009)    

Acerca da economia brasileira no período 1964-1974, é 
CORRETO afirmar que: 

 
a) a estagnação foi constante, embora o governo 

ditatorial tenha conseguido passar a imagem de um 
país próspero.  

b) se caracterizou pela forte retomada dos 
investimentos agrícolas em detrimento do setor 
industrial, invertendo a lógica prevalecente desde o 
governo JK. 

c) se verificou uma expressiva entrada de capital 
externo, combinada com a permanência e 
expansão dos investimentos estatais. 

d) a permanência da inflação ao longo do período 
revelava a incapacidade do governo para gerir a 
crise e controlar preços e salários. 

 
63 - (UERJ/2009)    

Juscelino Kubitschek e Emílio G. Médici são duas figuras 
representativas das décadas de 1950 e 1970. 
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Essas duas décadas correspondem, respectivamente, 
aos seguintes contextos políticos no Brasil: 

 
a) estatismo e liberalismo 
b) privatismo e populismo 
c) agrarismo e caudilhismo 
d) desenvolvimentismo e autoritarismo 

 
64 - (UERJ/2009)    
Brasil: participação do setor privado, estatais e governo na 

taxa de investimento na economia 

 
EUSTÁQUIO DE SENE e JOÃO C. MOREIRA 

Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e  
globalização. São Paulo: Scipione, 2007. 

 
A importância do Estado na economia de um país varia 
ao longo do tempo de acordo, dentre outros aspectos, 
com o papel que desempenha na produção de riqueza. 
No gráfico acima, é possível identificar o período de 
maior relevância do Estado como agente direto do 
crescimento econômico no Brasil. 
Esse período e a correspondente doutrina econômica 
que fundamentava os seus investimentos são 
identificados como: 

 
a) Estado Novo – monetarismo 
b) governo JK – protecionismo 
c) Nova República – liberalismo 
d) regime militar – keynesianismo 

 

65 - (UERJ/2006)    
Oeste baiano: a terra do agronegócio 

 
Uma população de 25 mil habitantes que vivia há 
séculos nas mesmas condições de miséria e carência, 
sem energia elétrica, estradas, transporte e escolas. Em 
alguns povoamentos, o índice de analfabetismo era de 
100%. 
Os pioneiros chegaram do Sul, principalmente do Rio 
Grande do Sul, na década de 1980. Traziam seus tratores 
e implementos usados em caminhões, armavam 
barracas de lona preta onde abrigavam a mulher e os 
filhos. Os sulistas investem pesado na produção, ou seja, 
em máquinas, irrigação, adubos e silos. 

(Adaptado de O Globo, 03/05/2003) 
 

Os trechos da reportagem sobre o oeste baiano 
descrevem realidades socioeconômicas distintas: a 
exclusão histórica vivida pela maior parte da população 
local e a organização produtiva dos migrantes sulistas. 
As condições de vida da população local e a ascensão 
econômica dos migrantes, respectivamente, estão 
associadas principalmente a fatores relacionados com: 
 
a) mão-de-obra disponível e insumos produtivos 
b) estrutura fundiária regional e condições ambientais 
c) rede de transporte ampla e financiamentos 

bancários 
d) política agrícola nacional e investimentos na 

produtividade 
 
66 - (UNEB BA/2009)    

Em relação ao processo de concentração de renda no 
Brasil, pode-se afirmar: 

 
01. O salário mínimo, instituído durante a Era Vargas, 

equiparou o poder econômico e político das regiões 
brasileiras e erradicou a pobreza em torno das 
grandes metrópoles. 

02. O governo Juscelino Kubistchek, ao descentralizar a 
implantação dos complexos industriais, conteve o 
processo de migração rural, contribuindo para uma 
distribuição de renda compatível. 

03. As Reformas de Base implantadas no Brasil, ao 
longo do governo de João Goulart, desestabilizaram 
as oligarquias estaduais, mantenedoras, até então, 
de sesmarias e latifúndios. 

04. O “Milagre Econômico” possibilitou um 
crescimento econômico, pautado na ascensão da 
classe média e no empobrecimento vertiginoso dos 
segmentos sociais constituídos por operários e 
trabalhadores em geral. 

05. O Plano Cruzado provocou uma forte oposição por 
parte do empresariado, ao estabelecer a limitação 
do consumo através do congelamento dos preços e 
da desativação de fábricas e indústrias. 

 
67 - (UDESC SC/2010)    
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Assinale a alternativa correta sobre a expressão 
“Milagre Econômico”. 

 
a) Remete a um período em que houve de fato 

crescimento econômico no país, mas o preço foi 
elevado: inflação, endividamento ao FMI e redução 
drástica das liberdades individuais. 

b) Remete a um período em que o crescimento 
econômico ocorreu junto com o avanço de projetos 
sociais criados pelo Estado brasileiro, preocupado 
em “dividir melhor o bolo”. 

c) Remete especificamente à década de 1980, a de 
maior crescimento econômico do país. 

d) O Milagre foi, na realidade, uma grande revolução 
social tomada como meta de campanha pelos 
governos militares. 

e) A Luta Armada é uma forte expressão da política do 
“Milagre Econômico”. 

 
68 - (UEL PR/2010)    

Com base nos conhecimentos sobre a política de 
desenvolvimento do regime militar, considere as 
afirmativas a seguir: 

 
I. No período conhecido como “milagre brasileiro”, o 

país passou por um acelerado desenvolvimento 
econômico caracterizado pela elevação contínua do 
PIB, expansão do setor industrial e aumento da 
concentração populacional nas cidades. 

II. Nesse período, o governo buscou ampliar seu 
controle sobre a economia, investindo em setores 
considerados estratégicos, a exemplo da energia 
elétrica, pelo acordo assinado com o Paraguai, em 
1973, para a construção da Usina de Itaipu. 

III. Entre os pontos problemáticos relacionados ao 
acelerado desenvolvimento econômico do período 
estão: a dependência do sistema financeiro e do 
comércio internacionais, o aumento na importação 
de petróleo e da concentração de renda. 

IV. Para combater o surto inflacionário e aumentar as 
reservas cambiais, o governo adotou, a partir de 
1980, uma política de privatizações de empresas 
estatais de grande porte, entre elas as companhias 
Siderúrgica Nacional e Vale do Rio Doce. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
69 - (UEM PR/2010)    

“Entre os anos de 1968 e 1973, a economia brasileira 
apresentou um crescimento extraordinário. Foram os 
anos do chamado “milagre econômico”, durante os 
quais se registraram médias anuais de aumento do PIB 
acima de 10%.”  

(TEIXEIRA, Francisco M. P. In, Brasil: História e 
Sociedade, Editora Ática, 2000, p. 299).  

 
Sobre o chamado “milagre econômico brasileiro”, 
assinale o que for correto. 

 
01. O endividamento externo do Brasil cresceu 

enormemente durante o “milagre econômico” 
brasileiro. 

02. Ainda que não estivesse nos planos 
governamentais, o chamado “milagre econômico” 
brasileiro teve, como resultado mais significativo, 
uma política desenvolvimentista de redistribuição 
de renda. 

04. O sucesso dos planos econômicos implantados 
pelos governos militares deve-se à privatização de 
estatais e à proibição de investimentos estrangeiros 
na economia brasileira. 

08. Na década de 1970, o “milagre econômico” 
brasileiro fez do Brasil a oitava economia mundial. 

16. O “milagre econômico” brasileiro aconteceu em 
período de ampla liberdade cultural e política no 
Brasil. 

 
70 - (UEPB/2010)    

AS RIQUEZAS DO BRASIL 
(Durval Vieira e Tony Dim) 

 
Eu quero gasolina pro meu carro 
Eu quero transitar por este solo 
Diga pros árabes que eu não enrolo 
Eu dou um saco de farinha 
num barril de petróleo 
 
Diga pra eles que eu mando ferro 
Eu mando açúcar, mando samba e 
mando viola 
E mando jogador de bola igual ao Pelé 
Mando banana e mando melancia 
Eu mando coco da Bahia e queijo de Minas 
 
E vou mandar um avião cheio de batata 
e meia dúzia de mulata em troca de gasolina 
Tá bom? 
 
Gringo não sabe subir num coqueiro 
Não tira coco e não planta mandioca 
Não tem dendê para fazer azeite 
Não tem queijo e não tem leite da vaca mococa 
Não planta cana e não planta batata, 
também não tem mulata bonita e gostosa 
Não tem mãe preta pra fazer feitiço 
E se quiser ter tudo isso manda um pouco de gasosa, 

viu? 
 

Genival Lacerda interpretou esta música, que trata da 
crise de 1973, provocada pelo embargo que os países 
membros da OPEP (Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo) impuseram ao fornecimento 
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de petróleo para os Estados Unidos e países europeus. 
Analise as proposições: 

 
I. Desde que foi descoberto, no final do século XIX, o 

petróleo foi abundantemente consumido até que, 
na década de 1970, se descobriu que ele é uma 
fonte esgotável. Isso fez o preço do barril 
quadruplicar e aumentou o valor do produto 
primário de países subdesenvolvidos. 

II. Os Estados Unidos negaram apoio político e não 
forneceram armas a Israel na guerra contra nações 
árabes entre as décadas de 60 e 70. Isso fez o 
governo israelense aceitar o convite para compor a 
OPEP, mesmo composta por países árabes. 

III. Um dos principais motivos para a decretação, pela 
OPEP, do embargo de fornecimento de petróleo às 
potências mundiais foi o fato de elas apoiarem a 
ocupação israelense, em 1973, dos territórios 
palestinos, durante a Guerra do Yom Kipur. 

IV. O surgimento da OPEP valorizou o petróleo por ter 
unificado o preço do barril. Os membros da OPEP 
criaram um cartel e controlaram a oferta do 
produto no mercado internacional, considerando 
que ele é um instrumento para exercer pressão 
sobre as grandes potências. 

 
Estão corretas apenas as proposições 

 
a) III e IV.  
b) I, III e IV.  
c) II e IV.  
d) I, II e III.  
e) I e III. 

 
71 - (UERJ/2010)    

O gráfico a seguir representa as variações nas 
exportações de produtos brasileiros, entre as décadas 
de 1960 e 1990. 

 

 
 
AnGELA CAStRO GOMES et al.  

A República no Brasil. Rio de Janeiro: nova Fronteira, 2002. 
 
 

A alternativa que correlaciona adequadamente recorte 
temporal, tipo de produto e contexto histórico do 
decréscimo no percentual das exportações é: 

 
a) 1964/1974 – café – retração da fronteira agrícola 
b) 1974/1976 – industrializado – crise internacional do 

petróleo 
c) 1982/1996 – agrícola – modelo de substituição de 

importações 
d) 1984/1992 – extrativo – estabilidade monetária 

 
72 - (UERJ/2010)    

Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
do Brasil 

 

 
Adaptado de Veja e leia, 16/12/1970 

 
 

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil é uma iniciativa do governo através 
do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a 
comunidade internacional. Tem como finalidade o 
desenvolvimento de estratégias inovadoras para 
promover, simultaneamente, a proteção e o uso da 
Floresta Amazônica e da Mata Atlântica, associadas a 
melhorias na qualidade de vida das populações locais. 
Um dos objetivos do programa é demonstrar a 
viabilidade da harmonização dos objetivos ambientais e 
econômicos nas florestas tropicais. 

Adaptado de http://www.mma.gov.br 
 

A comparação entre os textos acima indica uma 
mudança na gestão do espaço amazônico. 
A concepção que movia o governo brasileiro em relação 
à Amazônia na década de 1970 e a que serve de base 
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para as ações propostas pelo atual Ministério do Meio 
Ambiente estão respectivamente apresentadas em: 

 
a) território estratégico – preservação dos ambientes 

rurais 
b) região problema – desenvolvimento ecológico 

equilibrado 
c) espaço da vida selvagem – proteção integral do 

ambiente 
d) fronteira de recursos – crescimento econômico 

sustentável 
 
73 - (UERJ/2010)    

Os gráficos abaixo apresentam a média de gastos 
mensais dos franceses com diferentes itens do 
orçamento doméstico em 1950 e em 1973. 

 

           
VINCENT ADOUMIÉ Histoire et Géographie. 3e. Paris: 

Hachette, 2004. 
 

As mudanças observadas na distribuição dos 
percentuais das despesas domésticas, no período 
analisado, estão associadas ao seguinte processo 
histórico ocorrido nos países desenvolvidos: 

 
a) elevação do custo de vida da classe trabalhadora, 

relacionada à crise do petróleo 
b) desestruturação dos serviços públicos, ligada à 

ascensão de partidos políticos liberais 
c) consolidação da sociedade de consumo de massa, 

vinculada à afirmação do modelo produtivo fordista 
d) diminuição do poder de compra da população, 

articulada à depressão econômica do período 
keynesiano 

 
74 - (UERJ/2010)    

Para nós, operários, milagre é conseguir sobreviver com 
os baixos salários que recebemos. Para isso, somos 
obrigados a trabalhar 12 a 13 horas por dia, e muitos 
trabalham aos domingos, o que significa, na prática, o 
fim de uma das maiores conquistas da classe operária: a 
jornada de 8 horas e o descanso semanal. 

Manifesto da Oposição Metalúrgica de São Paulo, 1975. 
Apud PAES, Maria Helena  

Simões. Em nome da segurança nacional: do golpe de 64 ao 
 início da abertura. São Paulo: Atual, 1995. 

 

 
In: Nosso Século, nº 78. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 

 
Entre 1969 e 1973, em função das taxas de crescimento 
então alcançadas, o momento econômico do país ficou 
conhecido como o do “milagre brasileiro”. 
Com base no testemunho do movimento operário e na 
publicidade, pode-se concluir que os principais efeitos 
do “milagre brasileiro” foram: 

 
a) elevação do PIB – expansão dos sindicatos 
b) nacionalização da indústria – revisão das leis 

trabalhistas 
c) modernização da tecnologia – qualificação da mão-

de-obra 
d) internacionalização da economia – concentração de 

renda 
 
75 - (UFF RJ/2010)    

Em 1967, o então ministro do Planejamento Roberto 
Campos afirmou, com relação à chamada 
“desnacionalização temporária” da economia brasileira, 
que “a escolha é entre mantermos um nacionalismo 
míope ou absorvermos maciçamente capitais e técnicas 
estrangeiras. Esta última é a melhor” 

CAMPOS, Roberto. Do outro lado da cerca. Rio de 
Janeiro: IBGE, 1967, p. 65. 

 
Com base nessa afirmativa: 

 
a) indique uma das contradições que levaram ao golpe 

de 1964 e mencione o presidente da República do 
qual Roberto Campos foi ministro; 

b) explique a relação entre o golpe civil-militar de 
1964 e o aprofundamento da desnacionalização da 
economia brasileira. 

 
76 - (UFF RJ/2010)    

Uma das características da economia brasileira 
posterior aos anos 1950 foi a consolidação da chamada 
sociedade de consumo, acompanhada pelo 
desenvolvimento da propaganda. Apesar de a crise 
econômica ter marcado o período 1962-1967, o 
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aumento do consumo de eletrodomésticos nos 
domicílios de trabalhadores de baixa renda mostrou-se 
constante, até, pelo menos, a crise do “milagre” 
brasileiro, na década de 1970. 

 
Uma das explicações para esse aumento do consumo 
envolveu: 

 
a) o favorecimento, pelo então Ministro Roberto 

Campos, das empresas industriais estatais, que 
puderam baratear o custo dos bens de consumo 
duráveis que produziam. 

b) o aumento do salário real das classes 
trabalhadoras, beneficiadas pela nova política 
salarial do governo Castelo Branco, voltada para a 
desconcentração da renda no país. 

c) o fortalecimento das pequenas e médias empresas 
industriais nacionais, as maiores produtoras de 
bens de consumo duráveis, favorecidas pela criação 
do Imposto sobre a Produção Industrial, nos anos 
1960. 

d) as facilidades do crédito concedidas ao consumidor, 
após 1964, de modo a preservar a rentabilidade das 
indústrias produtoras de bens de consumo 
duráveis, alvos da política econômica, então 
inaugurada. 

e) os constrangimentos tributários impostos pelo 
governo às multinacionais produtoras de bens de 
consumo duráveis, que perderam a concorrência 
para as estatais desse mesmo setor. 

 
77 - (UFRR/2010)    

“No dia 22 de agosto de 1972, quando a Censura voltou 
a proibir a imprensa de tratar da sucessão do presidente 
Emílio Garrastazú Medici, ela já estava resolvida. Medici 
seria substituído pelo General Geisel, o Alemão, 
presidente da Petrobrás, chefe do Gabinete Militar no 
governo Castello Branco e irmão mais moço do ministro 
do Exército. A ditadura estava no seu oitavo ano, no 
terceiro general. Medici cavalgava popularidade, 
progresso e desempenho. Uma pesquisa do IBOPE 
realizada em julho de 1971 atribuía-lhe 82% de 
aprovação. Em 1972 a economia cresceria 11,9%, a 
maior taxa de todos os tempos. Era o quinto ano 
consecutivo de crescimento superior a 9%. A renda per 
capita dos brasileiros aumentara 50%.” 

(GASPARI, Elio. A Ditadura Derrotada. São Paulo: 
Companhia das 

Letras, 2003, p. 25) 
 

Observe o texto acima e marque o item INCORRETO: 
 

a) O presidente Medici foi sucedido por Geisel numa 
fase de prosperidade da economia nacional. 

b) O regime militar brasileiro iniciou em 1964 com a 
deposição de João Goulart e perdurou até 1985 
com o presidente João Baptista Figueiredo. 

c) O regime militar brasileiro foi um regime com 
alternância dos presidentes, todos militares de 
carreira. 

d) O regime militar, apesar de restringir as liberdades 
civis e políticas, garantiu a liberdade de imprensa. 

e) O primeiro presidente civil, após o regime militar, 
foi José Sarney, vice de Tancredo Neves, este, 
faleceu após a eleição. 

 
78 - (UFTM MG/2010)    

Observe o quadro. 
 

Comparação da distribuição de renda no Brasil 
1960, 1970 e 1976 

 
(Em Chico Alencar et alii, História da Sociedade 

Brasileira) 
 

Os dados permitem a conclusão de que, entre 1960 e 
1976, 

 
a) a partir do regime autoritário, nascido do golpe de 

1964, o esforço governamental, na legislação de 
apoio ao trabalho, com aumentos reais de salário, 
gerou estabilidade na renda dos brasileiros 50% 
mais pobres. 

b) a concentração da riqueza no Brasil foi decorrência 
direta dos efeitos da crise econômica mundial que 
eclodiu no início dos anos 1960, e que não permitiu 
que o PIB brasileiro crescesse na medida das suas 
necessidades. 

c) as classes médias urbanas fazem parte do grupo 
mais prejudicado pela internacionalização da 
economia brasileira a partir de 1964, pois foram os 
que mais tiveram a carga tributária aumentada. 

d) o chamado milagre econômico, do fim dos anos 
1960 aos primeiros anos da década seguinte, 
permitiu que a parcela mais pobre da população 
brasileira aumentasse a sua participação na renda 
nacional. 

e) ocorreu um processo de concentração de renda, 
pois o grupo mais rico da população ampliou a sua 
participação na renda nacional, em contraposição 
aos 80% mais pobres, que perderam espaço nessa 
mesma renda nacional. 

 
79 - (PUC RS/2010)    

A célebre proposição de Antônio Delfim Neto, “fazer o 
bolo crescer para depois dividi-lo”, representa parte do 
ideário de desenvolvimento econômico vigente no 
Brasil após o golpe de 1964. Considerando aquele 
contexto histórico, pode-se substituir as expressões 
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grifadas na frase citada, sem perda de sentido, 
respectivamente, por _________ e _________. 

 
a) Produto Interno Bruto – distribuir renda 
b) Imposto sobre Produto Industrial – realizar 

reforma agrária 
c) Banco Central – congelar o salário mínimo 
d) Imposto sobre Circulação de Mercadorias – 

revogar a legislação social 
e) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – criar 

sistema público de previdência 
 
80 - (PUC SP/2010)    

“Em meados da década de 1970, as condições externas 
que haviam sustentado o sucesso econômico do regime 
militar [brasileiro] sofreram alterações profundas. Em 
1973 ocorreu o primeiro choque do petróleo, com o 
preço do barril passando, repentinamente, de 2,7 para 
11,20 dólares. A Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) embargou as vendas do produto 
para o Ocidente em represália ao apoio dado pelos 
Estados Unidos a Israel na guerra entre este país e seus 
vizinhos árabes.” 

Tania Regina de Luca. Indústria e trabalho na história 
do Brasil. 

São Paulo: Contexto, 2001, p. 92 
 

O fragmento acima apresenta alguns aspectos da 
relação do Brasil com o exterior na década de 1970. 
Entre eles, podemos destacar 

 
a) a ausência de investimentos públicos na busca de 

novas fontes de energia elétrica e nuclear e a 
proibição de participação estrangeira no setor. 

b) o ingresso brasileiro, após a descoberta do pré-sal, 
em organizações internacionais relacionadas à 
produção e distribuição de petróleo. 

c) a política econômica do governo militar brasileiro, 
que conseguiu eliminar a inflação e reduzir 
drasticamente a concentração de renda no país. 

d) o engajamento brasileiro nos conflitos do Oriente 
Médio, com apoio ostensivo a Israel contra os 
países árabes. 

e) a dependência brasileira de fontes externas de 
energia para o funcionamento da indústria e de 
parte importante do sistema de transportes. 

 
81 - (UNIMONTES MG/2010)    

O chamado "milagre brasileiro" do período 1967-73 
teve como sustentáculo, 

 
a) por um lado, uma mudança significativa no 

modelo econômico, com grandes inovações em 
matéria de política econômica e, por outro, o 
desenvolvimento do modelo de produção de bens 
de capital, quegerou ampliação desse setor, com 
fortes repercussões na economia em médio 
prazo. 

b) a estratégia de investimentos maciços em bens de 
serviços, educação, moradia, segurança, 
transporte e saúde, seguidos da ampliação de 
serviços básicos à população, notadamente a mais 
carente, fixada nas macrorregiões da Amazônia e 
Nordeste. 

c) por um lado, os resultados obtidos pela política de 
estabilização de 1964-67 e, por outro, uma 
política de desenvolvimento que consolidou e 
intensificou o modelo de substituição de 
importações que reservava ao Estado um papel 
empreendedor ainda mais importante. 

d) a implantação de uma ampla área de indústrias de 
base, no eixo norte-sul do País, garantia da 
manutenção de um alto nível de empregos, com 
preservação da capacidade de consumo em todos 
os níveis da sociedade e equilíbrio das contas 
externas. 

 
82 - (FGV/2010)    

O gráfico abaixo apresenta elementos para a 
compreensão da sociedade brasileira entre 1964 e 1973. 
A esse respeito, é correto afirmar: 
 

 
Fonte: ALVES, M.H.M. Estado e oposição no Brasil 

 (1964-1984). Petrópolis: Vozes, 1989, p.145. 
 
a) A abertura política foi impulsionada pelo processo 

de crescimento econômico e pela inclusão social de 
novos setores até então marginalizados, que 
passaram a exigir uma contrapartida política devido 
à nova realidade brasileira. 

b) As contestações políticas de setores das camadas 
médias urbanas intensificaram-se 
progressivamente, à medida que a recessão 
econômica se pronunciava, abrindo cisões entre os 
apoiadores do regime militar. 

c) O endurecimento do regime militar coincidiu com 
uma conjuntura econômica favorável possibilitada, 
também, pelo controle e pela repressão ao 
movimento operário. 

d) Uma conjuntura econômica desfavorável obrigou 
os governos militares a lançarem mão de medidas 
repressivas, como o AI-5, como forma de garantir a 
sobrevivência do regime. 

e) A desestabilização do regime militar foi provocada 
pela não transferência de recursos para as Forças 
Armadas, a despeito do crescimento econômico 
verificado no período. 
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83 - (ESCS DF/2011)    

Observe o demonstrativo sobre a TAXA DE 
CRESCIMENTO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) – 
1964/1973: 

 

 
(Fonte: ALVES, Maria Helena M. Estado e Oposição no Brasil 

(1964/1984). 5ª Ed. Petrópolis. Vozes, 1989. p. 145.) 
 

Analisando-se os dados da tabela acima, pode-se 
evidenciar o grande crescimento do PIB brasileiro após 
o início do Regime Militar a partir de 1964. Esse 
processo gerou o chamado “milagre econômico 
brasileiro”. A partir da relação direta entre o “milagre 
econômico” e a conjuntura internacional do período, 
pode-se afirmar que a economia brasileira entre 1968 
e 1971 se caracterizou: 

 
a) pelo nacionalismo do Regime Militar, que impedia 

a participação do capital estrangeiro no Brasil 
através do fechamento do nosso mercado aos 
interesses econômicos norte-americanos; 

b) pelo forte fluxo de capital estrangeiro no Brasil 
através de empresas estrangeiras e de 
empréstimos feitos pelos EUA ao governo 
brasileiro devido ao clima de Guerra Fria; 

c) pela presença exclusiva do capital estrangeiro 
através da política liberal do governo militar que 
reduzia impostos e liberava créditos com juros 
baixos; 

d) pela parceria do capital estrangeiro com o capital 
privado nacional através da ajuda financeira dos 
EUA para evitar o avanço comunista no Brasil; 

e) pela exclusiva participação do capital privado 
nacional a partir do incentivo fiscal do governo 
militar brasileiro, que recebia ajuda dos EUA em 
função da Guerra Fria. 

 
84 - (IBMEC RJ/2011)    

A Guerra do Yom Kippur atingiu duramente o Brasil em 
relação às questões energéticas. O presidente Ernesto 
Geisel (1974-1979) foi o responsável por uma série de 
medidas relacionadas a esta questão, EXCETO: 

 
a) assinou com a Alemanha Ocidental um acordo de 

cooperação energética no campo nuclear; 

b) autorizou os chamados “contratos de risco”, 
quebrando, na prática, o monopólio de extração 
da Petrobras no Brasil; 

c) acelerou a construção da hidrelétrica de Itaipu; 
d) inaugurou a hidrelétrica de Tucuruí; 
e) criou o Pró-Álcool. 

 
85 - (PUC RJ/2011)    

Observe o gráfico da evolução do preço do petróleo 
entre 1950 e 1981: 

 

 
ENDERS, A.; FERREIRA, M.; e FRANCO, R. (coords.).  
História em curso: da Antiguidade à Globalização. 

São Paulo: Ed. do Brasil; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2008, p. 351. 

 
As variações do preço do petróleo abalaram 
profundamente a economia mundial nas décadas de 
1970 e 1980 e repercutiram no Brasil. Considerando os 
efeitos desta crise na economia brasileira, analise as 
afirmações abaixo: 

 
I. A despeito da recessão econômica mundial após o 

primeiro choque do petróleo, em 1973, o governo 
Geisel (1974-1979) decidiu sustentar o 
crescimento econômico brasileiro com forte 
investimento estatal. 

II. Depois do segundo choque do petróleo, em 1979, 
o governo Figueiredo (1979-1985) não teve mais 
condições de sustentar o crescimento econômico 
e o país iniciou a década de 1980 com forte 
tendência recessiva. 

III. Para contornar a alta dos preços do petróleo, que 
dificultava a importação desse produto, o governo 
Geisel investiu na energia nuclear, na energia 
hidrelétrica e no Pró-Álcool. 

IV. A década de 1980 no Brasil, a chamada década 
perdida, iniciou-se com a queda acentuada do PIB, 
durante o último governo militar, e se encerrou 
com o fenômeno da hiperinflação, durante o 
governo Sarney. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
e) Todas as afirmativas são corretas. 

 
86 - (UEPB/2011)    

Sobre a política econômica do primeiro governo do 
regime militar brasileiro, analise as seguintes 
proposições: 

 
I. Castelo Branco reduziu o índice da inflação para 

menos de 10% ao ano e alavancou o PIB e a taxa 
de investimentos. Adotou uma política 
desenvolvimentista baseada no Programa de Ação 
Econômica do Governo (PAEG), elaborado pela 
Comissão Econômica para a América Latina - 
CEPAL. 

II. Castelo Branco diminuiu o ritmo das obras 
públicas, cortou subsídios, dificultou o crédito e 
aumentou o número de falências e concordatas. 
Estimulou o crescimento do Produto Nacional 
Bruto, dando incentivos fiscais, de crédito e 
cambiais aos setores exportadores e fez aprovar a 
lei de remessas de lucro. 

III. Contrapondo-se ao governo João Goulart, 
deposto pelo golpe de 1964, Castelo Branco 
reeditou a estabilidade no emprego e extinguiu o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
Assim, conseguiu diminuir a inflação e o custo de 
vida, já que o desemprego e a capacidade ociosa 
das indústrias diminuíram. 

IV. A construção civil e a indústria de bens de 
consumo duráveis eram os setores mais 
dinâmicos da economia. A pecuária e a agricultura 
de exportação expandiram-se. Já os bens de 
consumo não-duráveis, destinados à população 
de baixa renda, tiveram crescimento reduzido ou 
negativo. 

 
Estão corretas apenas as proposições: 

 
a) I e IV  
b) I, II e IV  
c) II e IV  
d) I e III 
e) II, III e IV 

 
87 - (UERJ/2011)    

 
Adaptado de Nosso século. Vol. 5. São Paulo: Abril Cultural, 

1980. 
 

 
ZIRALDO 

Nosso século. Vol. 5. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 
 

No decorrer da década de 1970, medidas econômicas 
implementadas pelos governos militares afetaram de 
maneiras variadas as condições de vida dos brasileiros, 
como ilustram a propaganda e a charge. 
Indique duas dessas medidas econômicas e dois dos 
seus efeitos sociais. 

 
88 - (UFT TO/2011)    

 
GERAB, Willian Jorge; ROSSI, Waldemar. Indústria e 

trabalho no Brasil: limites e desafios.  
São Paulo: Atual Editora, 1997, p. 60. 

 
O aumento extraordinário de mão-de-obra originária 
do campo que se verificou na fase da industrialização 
brasileira chamada de “milagre econômico” alterou, 
novamente, as características do operariado. Uma vez 
que a nova maioria operária não tinha tradição 
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organizativa nem de luta de classista, para despertá-la 
como classe foram necessários vários anos de trabalho 
clandestino de conscientização, combinado com ações 
legais dentro dos sindicatos. 

GERAB, Willian Jorge; ROSSI, Waldemar. Indústria e 
trabalho no Brasil: limites e desafios.  
São Paulo: Atual Editora, 1997, p. 60. 

 
O texto acima faz referência a um período específico da 
história econômica e social brasileira. Com base nas 
informações dos autores é CORRETO afirmar que se 
trata:  

 
a) da década de 1990, marcada pelo fim da 

repressão aos sindicatos e a lenta reorganização 
dos trabalhadores livres.  

b) da segunda metade da década de 1950 e a 
primeira metade da década de 1960, marcada 
pelo fim do populismo varguista.  

c) da segunda metade da década de 1980, quando a 
economia brasileira conheceu grande impulso, 
com índices baixíssimos de inflação.  

d) da primeira metade da década de 1990, quando 
os sindicatos passaram para a jurisdição do Estado 
e com a economia amplamente globalizada.  

e) da segunda metade da década de 1960 e do 
decorrer da década de 1970, marcada pelo 
crescimento e crise da economia e de práticas de 
organização sindical inovadoras. 

 
89 - (UEL PR/2011)    

90 milhões em ação, pra frente, Brasil, do meu 
coração. 

Todos juntos, vamos, pra frente, Brasil, salve a 
seleção. 

De repente é aquela corrente pra frente. 
Parece que todo o Brasil deu a mão. 

Todos ligados na mesma emoção. 
Tudo é um só coração. 

Todos juntos, vamos, pra frente, Brasil, Brasil, 
Salve a seleção. 

(Canção: Pra frente Brasil/ Copa 1970. Autor: Miguel 
Gustavo) 

 
A canção (Texto) é contemporânea à conquista do 
tricampeonato mundial de futebol, em 1970, pelo 
Brasil. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
contexto histórico e político brasileiro da época, 
considere as afirmativas a seguir. 

 
I. A canção alimentou o populismo no período, 

quando líderes políticos carismáticos 
comprovavam sua influência junto às massas. 

II. A canção evidencia o ufanismo do “Brasil 
potência”, o qual convivia com políticas de 
arrocho salarial em pleno período de “milagre 
econômico”. 

III. Transformada, pela guerrilha urbana, em hino de 
luta, a canção evocava a capacidade de os 
brasileiros resistirem, como um grande time unido 
e solidário, ao regime militar. 

IV. Ideologicamente, a canção afirmava a unidade 
nacional, em detrimento da existência das classes 
sociais e dos conflitos entre elas. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

 
90 - (UNIFICADO RJ/2010)    

As expressões anos dourados e anos de chumbo 
referem-se a momentos marcantes da história 
brasileira do século XX e já foram inspiração para 
diversas manifestações artísticas: música, literatura, 
cinema, etc. 
Os eventos históricos abaixo relacionados que 
correspondem aos períodos da História do Brasil a que 
essas expressões remetem são: 

 

Central. Banco

do criação da resultante

econômico oCresciment •

Brasil no

rismoparlamenta do Adoção •

Brasil o para futebol de

mundial  títuloPrimeiro •

Cruzado Plano e

Bresser Plano– 

ionáriosantiinflac

econômicos Planos •

)e

SALTE

Plano e Metas de Plano

– econômicos Planos •

Já Diretas das Campanha •

Novo Cinema

o e Nova Bossa a como

artísticas õesManifestaç •

base de

reformas das Realização •

d)

econômico Milagre •

rural guerrilha e

sequestros armada, Luta •

osestrangeir capitais

de entrada à aliado

rioinflacioná Processo •

Oeste-Centro o

para federal capital

da ciaTransferên •

)c

CSN da Criação •

Itaipu de

cahidrelétri da Construção •

álcool-Pró Programa •

ambiental

proteção de áreas

de mentoEstabeleci •

b)

conarcotráfi

e urbanas Guerrilhas •

MST do Criação •

Amazônia

da ocolonizaçã

de Projetos •

petróleo do Choque •

a)

CHUMBO DE ANOSDOURADOS ANOS

 

 
91 - (PUC SP/2012)    

"Os anos 70, que se iniciaram em 1969, foram terríveis. 
Todo mundo parecia apoiar a ditadura. Os brasileiros 
começaram a década torcendo pelo Brasil na Copa, '90 
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milhões em ação', unidos em torno da excelente 
seleção, que levou o tricampeonato. A vitória deu 
grande prestígio a Emílio Garrastazu Médici, o militar 
de plantão no governo. O plano econômico, apelidado 
de 'milagre brasileiro', além de enriquecer ainda mais a 
burguesia, propiciou a expansão da classe média e 
elevou os padrões de consumo de muitas famílias: 
eletrodomésticos, um carro, o segundo carro, 
financiamentos da casa própria pelo Banco Nacional da 
Habitação, o BNH. Mas, principalmente, o começo dos 
anos 70 marca o início da era da televisão no Brasil." 

Maria Rita Kehl. “As duas décadas dos anos 70”, in Anos 70: 
trajetórias. São Paulo: Iluminuras, 2006, p. 32. 

Adaptado. 
 

O texto faz um balanço da década de 1970 no Brasil e 
destaca, entre outros aspectos, o 

 
a) aumento da carestia, o avanço do populismo e a 

explosão no consumo de bens de primeira 
necessidade. 

b) surgimento da indústria automobilística, a vitória 
eleitoral dos militares e a forte repressão à 
oposição institucional. 

c) aumento da prática de esportes, a militarização 
do cotidiano e o declínio do regime militar. 

d) surgimento do sonho da casa própria, a superação 
da hiperinflação e a plena democratização do país. 

e) aumento das desigualdades sociais, o avanço da 
cultura de massa e o autoritarismo político. 

 
92 - (UFT TO/2012)    

Noventa milhões em ação,  
Pra frente, Brasil, do meu coração.  
Todos juntos, vamos, pra frente, Brasil,  
salve a Seleção.  
De repente é aquela corrente pra frente,  
Parece que todo o Brasil deu a mão.  
Todos ligados na mesma emoção,  
Tudo num só coração.  
Todos juntos, vamos, pra frente Brasil, Brasil,  
salve a seleção.  

Música Pra frente Brasil. Autoria de Miguel Gustavo. 
 

A conjuntura econômica e política destacada na música 
e no slogan “Pra frente Brasil”, caracteriza-se  

 
a) pela desvalorização da moeda brasileira que 

disparou a inflação, trazendo o aumento dos 
preços. A crise interna de energia elétrica que 
levou o governo a impor à população e às 
empresas um plano de racionamento que ficou 
conhecido como “apagão”.  

b) pela estabilidade econômica, pois o comércio 
exterior teve um saldo recorde. Na política social, 
o governo implantou o Bolsa-Família destinado a 
acabar com a fome e reduzir a pobreza e 
desigualdade no Brasil.  

c) pela inflação anual que ultrapassou 2.500%, o que 
levou o governo a adotar uma série de medidas 
que prepararam o mercado brasileiro para a 
implantação do Plano Real, que não congelou os 
salários, mas restringiu a emissão monetária.  

d) pela insatisfação geral que engrossou a campanha 
em favor das “Diretas Já” que mobilizou multidões 
e sacudiu o país em passeatas. A indústria 
automobilística registrou queda de 33% na 
produção provocando demissões em massas.  

e) pelo “milagre econômico” que beneficiou os ricos 
e ampliou a capacidade de consumo da classe 
média, dando-lhes perspectiva de ascensão social. 
O clima de otimismo aumentou com a conquista 
do tricampeonato de futebol.  

 
93 - (UECE/2012)    

No período compreendido entre 1950 e 1980, o Brasil 
passou por um intenso processo de modernização que 
alterou em profundidade sua fisionomia social, 
econômica e política.  

 
No que tange a essas transformações, considere as 
afirmações a seguir: 

 
I. A maior alteração foi a inversão da relação 

campo/cidade. Em 1950, a população rural 
representava mais da metade da população do 
país; em 1980, a população urbana havia 
superado a rural.  

II. Nesse período o eixo econômico deslocou-se da 
cidade para o campo, cenário tradicionalmente 
produtor de riquezas no país desde os tempos 
coloniais.  

III. O desenvolvimento da industrialização e a 
consequente integração do Brasil no conjunto 
econômico capitalista mundial foram 
características importantes deste momento 
histórico.  

 
Está correto o que se afirma em  

 
a) I e II apenas.  
b) I, II e III.  
c) II e III apenas.  
d) I e III apenas.  

 
94 - (UFSC/2012)    

Desci com três caminhões e os outros ficaram lá em 
cima perto de Jequié. O Altair e o Zito desceram comigo. 
Os outros ficaram trabalhando num resto de serviço. Eu 
tinha descido achando bonita a estrada. Quando 
chegava naquelas retas, muitas vezes me lembrava de 
como tinha sido feita, e até o nome do pessoal que 
havia estado conosco, e dos engenheiros, e onde 
tinham ficado as barracas ou o escritório da 
Companhia.  
FRANÇA JÚNIOR, Oswaldo. Jorge, um Brasileiro. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p. 95. 
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Sobre os meios de transportes no Brasil, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S).  

 
01. A rodovia Transamazônica faz parte de um 

conjunto de “obras faraônicas” projetadas e 
finalizadas durante a ditadura militar brasileira.  

02. A implantação da rede ferroviária brasileira foi 
estimulada pelo crescimento da economia 
cafeeira durante o século XIX e suas primeiras 
linhas ligavam as regiões produtoras de São Paulo 
ao porto de Santos.  

04. O transporte marítimo brasileiro ganhou novo 
impulso nos últimos anos com a construção de 
novos terminais portuários e com a ampliação dos 
investimentos na indústria naval.  

08. A rodovia BR 101, uma das mais importantes do 
país, corta o território nacional de leste a oeste, 
ligando diretamente os estados de Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo, Goiás e Mato 
Grosso.  

16. Os portos de Laguna, Itajaí e São Francisco do Sul 
são os mais importantes de Santa Catarina em 
movimentação de cargas e passageiros.  

32. A consolidação da indústria automobilística 
brasileira ocorreu no governo Getúlio Vargas 
como parte da política nacionalista defendida 
pelo ex-presidente.  

 
95 - (PUC RJ/2012)    

O período dos governos militares (1964-1985) 
apresentou, entre outros aspectos, importantes 
transformações na economia brasileira, das quais o 
gráfico abaixo é uma das expressões. 

 

 
Fonte: SEST/SEPLAN In: GOMES, Ângela de Castro.  

Economia e trabalho no Brasil Republicano. ______ 
(org.) 

A República no Brasil. Rio de Janeiro:  
Nova Fronteira: CPDOC, 2002, p. 258. 

 
Acerca dessas transformações, NÃO É CORRETO 
afirmar que: 

 
a) a despeito da crise mundial, em 1973, o governo 

investiu na manutenção de altas taxas de 

crescimento econômico e na expansão dos 
investimentos estatais. 

b) o modelo de desenvolvimento econômico pós-64 
caracterizou-se pelo forte investimento do Estado 
em empresas de bens de produção e infra-
estrutura e pelo grande fluxo de capitais 
estrangeiros. 

c) o segundo choque mundial do petróleo, no 
governo do general Figueiredo (1979-1985), e as 
medidas recessivas subsequentes frearam os 
investimentos públicos, principalmente após 
1982. 

d) nos anos do chamado “Milagre Econômico 
Brasileiro” (1968-1973) e nos do governo Geisel 
(1974-1979), quando foi proposto o II PND, 
ampliou-se o número de estatais, de forma sem 
precedentes na história brasileira. 

e) os investimentos vultosos nas empresas públicas 
só foram possíveis depois da deposição do 
presidente João Goulart, em 1964, e a 
consequente derrota dos setores favoráveis à 
privatização da economia brasileira. 

 
96 - (UEMG/2012)    

 
LINHARES, Maria Yedda(org). História Geral do Brasil. Rio de 

Janeiro: Campus, 1990, 9 ed. 
 

Considerando os dados apresentados na ilustração 
acima e seus conhecimentos sobre o período da 
história do Brasil abordado, é CORRETO afirmar que 

 
a) o período do governo de João Goulart foi marcado 

por uma queda sensível das taxas de inflação, em 
função da estabilidade política e econômica do 
país, conseguida com a instauração do 
Parlamentarismo e do Plano Trienal. 

b) com a instalação do regime militar no Brasil, 
observou-se uma queda vertiginosa da inflação 
em relação ao final do período populista, e isso foi 
possível graças ao abandono do liberalismo 
econômico e o consequente aumento da presença 
do Estado na economia do país. 

c) o período em que são observadas as mais baixas 
taxas de inflação do país, conforme mostra a 
tabela, ocorreu durante o chamado “milagre 
econômico”, que se baseou em uma política de 
controle da remessa de lucros, aliada a um grande 
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programa de obras públicas financiadas com 
capital nacional. 

d) o retorno do crescimento da inflação, a partir de 
1974, está ligado à alta dos preços do petróleo, já 
que a industrialização brasileira começou a ficar 
estrangulada, pois uma parte significativa do 
crescimento econômico estava ligada às 
montadoras de veículos ou era abastecida por 
derivados do petróleo. 

 
97 - (Fac. Santa Marcelina SP/2012)    

No viés político, o autoritarismo ocorre quando um 
grupo social ou partido político exerce de forma 
arbitrária a autoridade sobre os demais membros da 
sociedade. Isso foi o que ocorreu no período governado 
por Getúlio Vargas, entre as décadas de 1930 e 1940, e 
entre os anos de 1964 e 1985, no período militar. Em 
ambos os casos, o Brasil foi governado por regimes 
ditatoriais. 

(Renato Mocellin e Rosiane de Camargo. História em 
debate, 2010. Adaptado.) 

 
Os dois períodos mencionados apresentam, em 
comum, 

 
a) a personificação da autoridade em uma só pessoa 

e, na economia, o nacionalismo. 
b) a inexistência de partidos políticos e, na 

economia, a indústria voltada para os bens de 
consumo. 

c) o cerceamento às liberdades individuais e, na 
economia, a ênfase na industrialização do país. 

d) a atuação restrita do Poder Legislativo e, na 
economia, limites ao capital estrangeiro no país. 

e) a imposição de atos institucionais e, na economia, 
o favorecimento às multinacionais no Brasil. 

 
98 - (FGV/2013)    

Observe o gráfico. 
 

 
(Apud Flavio de Campos, Oficina de História do Brasil) 

 
A partir dos dados apresentados, é correto considerar 
que 

 
a) o endividamento público, a partir de meados dos 

anos 1960, deve ser atribuído aos investimentos 

realizados na prospecção de petróleo, pois os 
governos ditatoriais objetivavam a 
autossuficiência nessa área. 

b) durante o governo Geisel, mesmo diante de um 
contexto de crise econômica internacional, optou-
se pelo endividamento externo para financiar o II 
Plano Nacional de Desenvolvimento. 

c) o progressivo aumento da dívida externa durante 
a ditadura foi compensado pelas altas taxas do 
PIB, que atingiram os seus melhores níveis 
durante os governos Geisel e Figueiredo. 

d) o governo Médici impôs um modelo econômico 
baseado na industrialização dos bens de consumo 
não duráveis, objetivando a universalização do 
consumo nacional, mas que gerou a dívida 
externa. 

e) a dívida externa brasileira não trouxe maiores 
preocupações dos economistas durante a 
ditadura, porque o seu crescimento garantiu uma 
melhora importante na distribuição das riquezas 
nacionais. 

 
99 - (Mackenzie SP/2013)    

Quando João Batista Figueiredo (1979-1985) iniciou 
seu governo, o Brasil vivenciava um momento de 
graves críticas advindas dos diversos setores sociais ao 
autoritarismo presente durante o regime militar. 
Durante o governo Figueiredo, no plano econômico, 
apontam-se como principais problemas que não foram 
solucionados: 
 
a) A alta taxa de desemprego, consequência da 

redução do crescimento econômico, e o combate 
à política monetária de empréstimos junto a 
bancos estrangeiros. 

b) A indexação de preços e salários e o bloqueio dos 
investimentos ligados ao mercado financeiro 
internacional. 

c) Redução dos investimentos na área tecnológica e 
dos subsídios à área rural, agravando e acirrando 
a ocupação de terras por parte do trabalhadores 
rurais. 

d) A transformação dos cruzados novos em cruzeiros 
e o congelamento de preços de salários dos 
trabalhadores das indústrias. 

e) A questão da dívida externa, em que o governo 
não conseguia pagar os empréstimos já obtidos, a 
enorme alta da inflação e o aumento no nível do 
desemprego. 

 
100 - (PUC SP/2013)    

“Ao assumir a presidência em março de 1967, Costa e 
Silva ainda patrocinava a política recessiva do governo 
anterior. A ditadura parecia não ter nada a oferecer à 
sociedade. A impopularidade do regime, a formação da 
Frente Ampla e o movimento estudantil nas ruas 
convenceram os grupos militares mais 'duros' a 
pressionar o governo a alterar a política econômica. 
Com isso, a prioridade de reduzir a inflação por métodos 
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recessivos teria que ser substituída por outra: o 
crescimento econômico com um controle menos rígido 
do processo inflacionário. Com o AI-5 e a posse do 
general Médici na presidência, a nova proposta foi 
vitoriosa.” 

Jorge Ferreira. João Goulart, uma biografia.  
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 642. 

 
Entre as características dessa nova proposta, que 
alterou o rumo da condução econômica durante os 
anos do regime militar, podemos citar a 

 
a) expansão da fronteira agrícola, voltada 

prioritariamente à revalorização das culturas 
tradicionais do café, do tabaco e do algodão. 

b) eliminação do crédito para a indústria e para a 
agricultura e, simultaneamente, a ampliação dos 
créditos para os consumidores. 

c) criação de programas sociais, voltados 
principalmente à melhoria das condições de vida 
dos trabalhadores e à ampliação do mercado 
consumidor interno. 

d) limitação das exportações e, simultaneamente, o 
estímulo às importações, por meio da redução das 
alíquotas cobradas na entrada dos produtos. 

e) abertura a maiores investimentos estrangeiros e, 
simultaneamente, a realização de grandes obras 
públicas. 

 
101 - (UNESP SP/2013)    

Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), 
ocorreram: 

 
a) fim do intervencionismo estatal na economia, 

ampliação da autonomia dos estados e controle 
militar do sistema de informações. 

b) ampliação dos programas sociais voltados à saúde 
e à educação, crescimento industrial e 
saneamento completo das contas públicas. 

c) limitação dos investimentos estrangeiros no país, 
erradicação da inflação e pagamento da dívida 
externa brasileira. 

d) fortalecimento do poder executivo, relativo 
esvaziamento do legislativo e do judiciário e 
aumento da participação estatal na economia. 

e) modernização tecnológica nas comunicações, 
incremento dos transportes aéreo e ferroviário e 
maior equilíbrio na distribuição de renda. 

 
102 - (UERJ/2013)    

Entre a posse do presidente João Goulart, em 1961, e a 
abertura política, iniciada em 1979-1980, a economia 
brasileira enfrentou conjunturas de crise e de 
prosperidade, perceptíveis nas variações dos índices 
econômicos apresentados na tabela a seguir. 

 

21,217,212,69,56,65,34,43,83,35,24,83,94,0

dólares) 

de

 (bilhões 

externa

 Dívida

12,212,66,24,23,22,52,01,91,41,30,91,11,3

dólares) 

de 

(bilhões 

Importação

8,78,06,24,02,92,72,31,91,71,71,61,41,4
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(bilhões 

Exportação

34352320201620272738589078
(%)

 Inflação

5814121110101047231

(%) PIB 

do

 oCresciment
1975197419731972197119701969196819671966196519641963Ano

 

Adaptado de FREIRE, Américo e outros. História em curso: 
 o Brasil e suas relações com o mundo ocidental. São 

Paulo: Ed. do Brasil, 2004. 
 

As particularidades do período conhecido como 
“Milagre Econômico” foram caracterizadas por: 

 
a) redução das taxas de inflação e crescimento do 

PIB 
b) incremento da dívida externa e retração das 

importações 
c) estagnação das exportações e manutenção das 

taxas de inflação 
d) estabilização da balança comercial e diminuição 

da dívida externa 
 
103 - (UNESP SP/2012)    

Entre o final da década de 1960 e o início da década de 
1970, a economia brasileira obteve altos índices de 
crescimento. O fenômeno se tornou conhecido como 
milagre econômico e derivou da aplicação de uma 
política que provocou, entre outros efeitos, 

 
a) êxodo rural e incremento no setor ferroviário. 
b) crescimento imediato dos níveis salariais e das 

taxas de inflação. 
c) aumento do endividamento externo e da 

concentração de renda. 
d) estatização do aparato industrial e do setor 

energético. 
e) crise energética e novos investimentos em 

pesquisas tecnológicas. 
 
104 - (UNIFOR CE/2012)    

O período da ditadura militar (1964-1985) foi marcado 
por momentos diferentes do ponto de vista econômico 
e político. Não é correto afirmar que:  

 
a) No período 1964 e 1967 o governo brasileiro criou 

o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) 
com o intuito de eliminar a inflação.  

b) Em 1968, o governo ditatorial criou o Ato 
Institucional número 5, que restringiu as 
liberdades civis. Contraditoriamente o país 
cresceu 11,3% em média entre 1968 e 1974, 
combinando repressão política com crescimento 
econômico acelerado.  
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c) Durante o período 1974 a 1979 o governo 
brasileiro implementou o II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND) investindo 
fundamentalmente nos setores de insumos 
básicos e bens de capital.  

d) O período 1979 a 1985 foi caracterizado por baixa 
inflação e estabilidade política.  

e) O modelo de crescimento dos anos 1970 é 
conhecido como Modelo de Crescimento com 
Endividamento Externo. 

 
105 - (PUCCamp SP/2012)    

O interesse comercial dos portugueses, no século XVI, 
colaborou para que eles atravessassem o Atlântico. No 
século XX, o interesse comercial de brasileiros 
concentrou-se em diferentes setores, entre os quais o 
setor agrário que 

 
a) ultrapassou o setor industrial sob o aspecto de 

ocupação da mão de obra visto apresentar uma 
lógica de produção mais vulnerável às condições 
naturais. 

b) promoveu profundas transformações na 
estrutura fundiária, sendo a mais significativa a 
transformação dos latifúndios em empresas 
rurais. 

c) se tornou o mais nacionalizado do país pois, desde 
a produção de insumos até a transformação 
industrial dos gêneros agrícolas, os capitais 
utilizados são brasileiros. 

d) sofreu forte modernização a partir dos anos de 
1970, sobretudo aquele ligado à exportação, e 
passou a desenvolver- se atrelado aos interesses 
da indústria. 

e) conservou a liderança na balança comercial 
porque representa cerca de 60% das exportações 
brasileiras. 

 
106 - (UDESC SC/2012)    

Observe o quadro abaixo: 
 

 
 

Fonte: SINGER, Paul. A Crise do "Milagre". Interpretação 
 crítica da economia brasileira. Paz e Terra, 1989, p. 

64. 
 

Analise as proposições abaixo, sobre as informações 
fornecidas no quadro. 
 
I. O quadro sobre a distribuição de renda no Brasil 

demonstra o expressivo crescimento econômico 
do país nas décadas de 1960 e 1970. 

II. Os dados informados no quadro contribuíram 
para que o governo difundisse a ideia do “milagre” 
econômico brasileiro. 

III. Os dados informados no quadro revelam que o 
crescimento da renda per capita entre as classes 
foi bastante desigual, beneficiando claramente as 
classes mais ricas. 

IV. Os dados informados no quadro revelam que a 
renda de uma pessoa pertencente à classe A teve 
aumento de mais de 100% de uma década para a 
outra, enquanto uma pessoa da classe E não 
alcançou 10% de aumento. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
107 - (IBMEC RJ/2013)    

Governando o Brasil de 1974 a 1979, o presidente 
Ernesto Geisel teve uma enorme preocupação com a 
questão energética, uma consequência natural da 
chamada Primeira Crise do Petróleo. Foram medidas 
tomas por sua administração, EXCETO: 

 
a) a aceleração da construção da hidrelétrica de 

Itaipu, cuja inauguração ocorreria no governo 
João Figueiredo; 

b) a criação do Proálcool, buscando uma fonte 
energética renovável com base na produção de 
cana-de-açúcar; 

c) a assinatura de um acordo nuclear com a 
Alemanha Ocidental, que volta a ser debatido em 
função da construção da usina Angra-3; 

d) o rompimento do monopólio da Petrobras em 
relação à extração do petróleo, com a criação dos 
chamados “contratos de risco”; 

e) a privatização de todas as refinarias do país, 
começando pela Reduc, de forma a estimular a 
realização de investimentos estrangeiros nesse 
setor. 

 
108 - (UDESC SC/2013)    

Observe o quadro e leia o excerto abaixo. 
 

 
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. A modernização 

autoritária:  
do golpe militar à redemocratização (1964/1984) In: 

LINHARES,  
Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil. Rio de 

Janeiro:  
Campus, 1990, p. 294. 
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“Um pequeno, mas bem informado grupo de 
observadores na comunidade financeira internacional 
está começando a perceber um milagre econômico em 
formação no Brasil”. Assim principia um artigo de 
Antonio Gebauer, vice-presidente assistente da Morgan 
Guaranty Trust Company of New York, grupo 
americano ao qual pertence o Morgan Bank, que tem 
concedido vultosos financiamentos ao Brasil. [..] O 
referido artigo depois de destacar o desempenho 
econômico favorável e em aceleração a partir da 
Revolução de 1964, prevê que “os anos 70 poderia 
constituir a década na qual esse “gigante adormecido” 
(como o Brasil é frequentemente chamado por seus 
cidadãos) consolidará finalmente a sua lendária 
promessa econômica.” 

Revista Veja, edição 122, 06/01/1971, p. 30. 
 

Considerando os dados do quadro, o conteúdo do 
excerto e o contexto histórico a que eles se referem, 
analise as proposições. 

 
I. O quadro evidencia que em 10 anos o salário 

mínimo dos brasileiros sofreu uma perda de mais 
de 30%. 

II. O artigo, alvo da notícia da revista Veja, mostra 
que o período entre 1964 e 1970 era percebido 
pelos analistas internacionais como o de expansão 
econômica. 

III. Os dados apresentados sobre o salário mínimo e o 
teor da notícia da revista Veja evidenciam que o 
“milagre econômico” brasileiro não atingiu 
igualmente a todos, ocultando uma situação 
perversa para as relações sociais no Brasil: o 
crescimento da dívida externa e a concentração 
de renda. 

IV. Analisando-se o contexto histórico, depreende-se 
que o crescimento econômico, observado 
principalmente entre 1968 e 1974, aumentou o 
poder de compra dos mais ricos, o que contribuiu 
de modo importante para a elevação dos preços 
dos bens e das mercadorias. Essa dinâmica atingiu 
diretamente os mais pobres, haja vista que o 
salário mínimo não subiu na mesma proporção 
que os preços. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
109 - (UECE/2013)    

“O milagre econômico e o autoritarismo político 
caminharam juntos durante a ditadura militar. A 
sociedade brasileira se dividia entre os pequenos luxos 
e os grandes horrores da década de 1970. Os jornais de 

contestação eram feitos, porém, na mesma garagem 
onde se guardava o carro zero [...] Para os que não 
partiram num ‘rabo de foguete’ como diz a canção, a 
realidade era uma sucessão de conflitos morais, 
impulsos, sentimentos e pensamentos contraditórios.”  

SCHWARCZ, Lília Moritz. História da Vida Privada no Brasil:  
contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. V.4. 
 

Analise as seguintes afirmações a respeito do que 
sugere a historiadora Lília Schwarcz, no fragmento 
acima, quanto à participação da classe média brasileira 
na oposição à ditadura militar. 

 
I. A participação de membros da classe média 

intelectualizada na oposição à ditadura foi 
significativa. 

II. A grande maioria desse segmento acabou 
partindo rumo à fantasia da insurreição armada, 
em virtude da forte rejeição à ordem ditatorial e 
do pavor à tortura. 

III. A combinação do autoritarismo com o 
crescimento econômico deixou a oposição da 
classe média, ao mesmo tempo, entre “o chicote 
e o afago”. 

 
Está correto o que se afirma em  

 
a) I, II e III.  
b) I e II apenas.  
c) II e III apenas.  
d) I e III apenas.  

 
110 - (UNIFOR CE/2013)    

Em 31 de março de 1964, iniciou-se a rebelião militar 
que pôs fim à Terceira República no Brasil. No dia 1º de 
abril, o Brasil mergulha em uma nova fase da sua 
história. Durante 21 anos o país viveu um regime de 
governo militar, que marcou a nação, seu povo e suas 
instituições. Foram duas décadas de confronto entre 
forças políticas e sociais. Neste conflito ambos os lados, 
governo e oposição, utilizaram todos os seus recursos: 
censura, terrorismo, tortura e guerrilha. 

[Fonte: http://monografias.brasilescola.com/ 
historia/ditadura-militar-no-brasil.htm]. 

 
Com base nessas informações, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
I. O golpe militar ocorreu com amplo apoio do 

empresariado, da classe média e respaldo ou 
omissão da maioria parlamentar. 

II. Um dos primeiros atos do regime militar foi 
desativar o Programa de Ação Econômica do 
Governo (PAEG), que havia sido elaborado pelo 
governo deposto. 

III. O crescimento do PIB, que em 1963 fora de 
apenas 0,6%, recuperou-se durante o regime 
militar e já em 1968 atingiu a taxa de 9,8%. 
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IV. A política expansionista implementada pelos 
governos militares entre 1964 e 1968 aumentou a 
taxa de inflação de 20% no primeiro trimestre/64 
para algo em torno de 100% em 1968. 

V. Com a deposição de João Goulart, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzelli, assume 
formalmente a presidência e permanece no cargo 
até 15 de abril de 1964. 

 
São CORRETAS apenas as afirmativas: 
 
a) I, II e III. 
b) II, IV e V. 
c) I, III, e V. 
d) II, III e IV. 
e) I , IV e V. 

 
111 - (UNIMONTES MG/2014)    

“A ambição que gerou a conquista, a conquista que 
gerou o extrativismo onde (sic) os caudilhos fixaram 
suas leis homicidas; o extrativismo que gerou súbitas 
fortunas de aventureiros de quatro cantos. Era o 
Eldorado, o esplendor de uma selvagem nobreza dos 
Trópicos cujos cenários e costumes foram importados 
de Inglaterra, França e Itália.” 

(ROCHA, Glauber. Documentário 1966. 
www.historianet.blogspot.com.br. 2013.) 

 
O cineasta Glauber Rocha, nesse trecho, faz alusão à/ao 

 
a) exploração de ouro, nas Minas Gerais. 
b) extração de minério de ferro, no Vale do Aço 

mineiro. 
c) extrativismo da borracha, na Amazônia. 
d) expansão da exploração do gás natural, na 

fronteira Brasil/Bolívia. 
 
112 - (PUC RJ/2014)    

Do ponto de vista econômico, os anos 80, no Brasil, são 
considerados como a “década perdida”, pois os índices 
de crescimento da economia, que chegaram a atingir a 
casa dos 10% anuais entre 1950 e 1970, caíram a taxas 
inferiores a 1%. Sobre os fatos que podem explicar essa 
queda, NÃO é correto incluir 

 
a) o excesso de intervenção do Estado na economia 

durante o governo militar, que criou inúmeras 
empresas estatais, aumentando, assim, o peso da 
máquina estatal e o déficit público. 

b) a “crise do petróleo” de 1979, que diminuiu a 
oferta do produto e, consequentemente, 
aumentou o seu preço, prejudicando os países 
importadores desse combustível, como o Brasil. 

c) o aumento deliberado do salário mínimo, que 
ampliou a renda dos trabalhadores, permitindo o 
seu maior acesso ao mercado de consumo e, 
dessa maneira, provocando inflação e carência de 
produtos. 

d) o crescimento do endividamento externo, 
derivado 8 dos empréstimos tomados pelo 
governo militar para ampliar os investimentos no 
país, mas que se tornaram impagáveis depois que 
os bancos internacionais aumentaram as taxas de 
juros. 

e) a tendência de os governos brasileiros 
procurarem resolver os problemas do déficit 
público sem cortar gastos ou ampliar receitas, mas 
aumentando a emissão de moedas, com o 
acirramento do surto inflacionário. 

 
113 - (UECE/2014)    

Atente para as duas afirmações a seguir, a respeito dos 
objetivos do II PND (Plano Nacional de 
Desenvolvimento), lançado no Brasil, em 1974, pelo 
Governo Federal. 

 
I. O II PND buscava complementar o processo de 

substituição de importações, instalado há décadas 
no País, mudando, porém, seu conteúdo. Tratava-
se então, de avançar no caminho da autonomia no 
terreno de insumos básicos (petróleo, alumínio, 
fertilizantes) e da indústria de bens de capital. 
Propunha o avanço da pesquisa do petróleo, do 
programa nuclear, da substituição gradual da 
gasolina pelo álcool e da construção de 
hidrelétricas. 

II. O II PND incentivou os investimentos da grande 
empresa privada na produção de bens de capital. 
Entretanto, a nova política colocava no centro do 
palco da industrialização brasileira a grande 
empresa estatal e os grandes investimentos a 
cargo do sistema da Eletrobras, da Petrobras, da 
Embratel e de outras empresas públicas que 
eram, a rigor, o sustentáculo do programa. 

 
Sobre as assertivas acima, pode-se afirmar 
corretamente que 

 
a) apenas I é verdadeira. 
b) ambas são verdadeiras. 
c) ambas são falsas. 
d) apenas II é verdadeira. 

 
114 - (UFJF MG)    

Em setembro de 1960, os líderes governantes da Arábia 
Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Venezuela, criaram a 
Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP). 
Seu objetivo principal era coordenar e unificar as 
políticas para preservar os interesses de suas 
companhias petrolíferas no cenário econômico 
internacional. Na primeira metade da década de 1970, 
a organização contava com 12 países membros: Arábia 
Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Venezuela, Líbia, Argélia, 
Indonésia, Emirados Árabes, Nigéria, Qatar e Equador. 
Esses países respondiam por mais de 60% da produção 
mundial de petróleo líquido e por 90% das exportações 
para o restante do mundo. Em 1973, com o objetivo de 
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aumentar a renda dos países membros, a OPEP decidiu 
elevar os preços mundiais do petróleo e, ao mesmo 
tempo, reduzir a quantidade de petróleo oferecida no 
mercado internacional, subindo o preço do petróleo 
em mais de 50%. O episódio ficou conhecido como a 
“crise do petróleo de 1973”. 

 
Sobre as implicações imediatas da crise, é CORRETO 
afirmar: 

 
a) Obrigou os Estados Unidos a redefinir a política de 

apoio incondicional a Israel no Oriente Médio e 
comprometeu o desenvolvimento brasileiro com 
o aumento acelerado da dívida externa na época 
do “milagre econômico” da Ditadura Civil-Militar. 

b) Impulsionou a maioria dos países do mundo a 
desenvolver tecnologias alternativas na produção 
de automóveis e levou o Brasil a ampliar a 
produção de energia elétrica e nuclear, além de 
explorar a jazida petrolífera do pré-sal. 

c) Levou o governo dos Estados Unidos à decisão de 
invadir o Iraque e capturar o ditador Sadan 
Hussein para retomar o controle das companhias 
de produção e distribuição de petróleo, com apoio 
da maioria dos governos do Ocidente, inclusive do 
Brasil. 

d) Contribuiu para a ampliação da área de influência 
de distribuidoras alternativas de petróleo, como a 
Petrobrás, que passou a controlar a maioria dos 
postos de gasolina do mundo, principalmente de 
países em desenvolvimento como o Brasil e a 
China. 

e) Levou os Estados Unidos, os países da Europa 
Ocidental e o Brasil a elaborarem um acordo 
internacional, conhecido como “Protocolo de 
Quioto”, assinado por todos, com o objetivo de 
diminuir o fenômeno do aquecimento global. 

 
115 - (UFSC/2014)    

 
QUINO. Toda Mafalda. 2.  

ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 372. 
 

Sobre meios de comunicação na história, é CORRETO 
afirmar que: 

 
01. os aparelhos de televisão estavam entre os bens 

duráveis cujo consumo foi favorecido pelo 
“milagre econômico” durante a ditadura militar 
brasileira. 

02. no Brasil da década de 1960, os programas de 
televisão dedicados às atrações musicais, como o 
“Programa Jovem Guarda”, foram referência de 
moda e comportamento para os jovens. 

04. uma cena bastante conhecida veiculada pela 
televisão foi a chegada do homem na Lua, em 
1969. O desenvolvimento da tecnologia espacial 
fez parte da chamada Guerra Fria. 

08. durante o governo de Getúlio Vargas, foi criado o 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 
cuja função principal era promover a pluralidade 
partidária, o debate político e a liberdade de 
imprensa. 

16. a censura, ocorrida durante a ditadura militar 
brasileira, atingiu somente o cinema e o teatro, 
pois ambos eram veículos de divulgação artística. 
Veículos de informação, como os jornais, não 
foram afetados. 

32. no Brasil do início do século XX, a imprensa 
jornalística tinha importante papel como palco de 
debates políticos. Por este motivo, ficou 
concentrada nas mãos da elite, não existindo 
jornais operários no país. 

64. o rádio teve sucesso no Brasil na década de 1930 
como veículo de notícias e entretenimento, sendo 
utilizado pelo Estado Novo como meio para a 
construção de uma identidade nacional. 

 
116 - (Fac. Direito de Franca SP/2015)    

 
Extraído de http://arte.folha.uol.com.br/especiais 

/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/ a-
economia.html 

 
A partir da tabela e de seus conhecimentos, pode-se 
afirmar que 

 
a) a população rural apresenta significativo 

decréscimo entre 1970 e 1980, período em que a 
agricultura brasileira deixou de receber apoio 
governamental. 

http://arte.folha.uol.com.br/especiais%20/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/%20a-economia.html
http://arte.folha.uol.com.br/especiais%20/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/%20a-economia.html
http://arte.folha.uol.com.br/especiais%20/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/%20a-economia.html
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b) a população urbana mostra-se superior à 
população rural em 1970, quando a produção e o 
consumo de bens duráveis já se haviam 
consolidado no Brasil. 

c) a população rural ultrapassou, percentualmente, 
a população urbana do país, na primeira década 
depois do fim do regime militar. 

d) a população rural cresceu em números absolutos, 
entre 1990 e 2010, mas decresceu 
proporcionalmente à variação da população total 
do país no mesmo período. 

e) a população urbana atinge a fração de ¾ da 
população total do país durante o regime militar, 
quando se incentivou o êxodo rural. 

 
117 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015)    

De 1968 a 1973, o país teve um período de 
extraordinário crescimento econômico, com o PIB 
alcançando taxas anuais acima de 11%. Foi um período 
de crescimento tão intenso e rápido na indústria, 
agricultura, serviços, infraestrutura e comércio 
exterior, que passou a ser conhecido como o “milagre 
econômico brasileiro”. 

(Francisco M. P. Teixeira e Maria Elizabeth Totini,  
História econômica e administrativa do Brasil. 

Adaptado) 
 

A política econômica responsável por esse 
“extraordinário crescimento” baseava-se 

 
a) na articulação entre Estado, grande capital 

privado nacional e capital estrangeiro, gerando 
maior concentração de renda. 

b) no favorecimento à entrada de empresas 
multinacionais, possibilitando melhor distribuição 
de riqueza e acesso a empregos qualificados. 

c) na atuação direta do governo como promotor do 
desenvolvimento, limitando os investimentos 
externos e a importação de tecnologia. 

d) no intervencionismo estatal, reforçando sua 
presença no setor terciário e na produção de bens 
de consumo não duráveis e populares. 

e) na prioridade oficial aos programas sociais, 
favorecendo o aumento de renda das camadas 
baixas e a capacitação profissional da mão de 
obra. 

 
118 - (Unievangélica GO/2014)    

No período da ditadura no Brasil, a economia nacional 
foi marcada por 

 
a) forte crise econômica, falta de produtos básicos e 

difícil acesso a produtos de comunicação como 
rádio e televisão. 

b) valorização do trabalhador rural, preocupação 
com a fixação do homem no campo, com políticas 
de incentivo a financiamento para compra de 
terras. 

c) amplo crescimento econômico, com grandes 
investimentos nos setores siderúrgico, 
petroquímico, transporte, construção e 
telecomunicações. 

d) estatização das multinacionais, que produziam 
bens de consumo como carros e 
eletrodomésticos, garantido assim o menor preço 
desses produtos. 

 
119 - (UERJ/2015)    

BRASIL: PIB per capita 
(R$1.000, corrigido pela inflação) 

 

 
 

BRASIL: Desigualdade de renda 
(Coeficiente de Gini: quanto mais próximo de 1, maior 
é a desigualdade.) 

 

 
Adaptado de Folha de São Paulo, 23/03/2014. 

 
Nos gráficos, estão indicadas mudanças que afetaram a 
sociedade brasileira em um período que inclui os 
Governos Militares (1964-1985) e o restabelecimento 
do regime democrático de 1985 aos dias de hoje. 
Analisando o primeiro e o segundo gráficos, conclui-se 
que os Governos Militares favoreceram, 
respectivamente, a ocorrência de: 

 
a) redução da pobreza e estabilização do deficit 

público 
b) diminuição do poder aquisitivo e incremento da 

dívida externa 
c) crescimento da riqueza nacional e elevação da 

concentração de renda 
d) expansão do desenvolvimento econômico e 

elevação da remuneração salarial 
 
120 - (UERJ/2015)    
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Adaptado de projetoslokos.blogspot.com.br. 

 
Na década de 1970, o modelo produtivo predominante 
no capitalismo brasileiro era o fordista. Contudo, na 
publicidade veiculada em 1977, é possível identificar a 
transição para o modelo produtivo subsequente. 
A partir do anúncio publicitário, esse novo modelo é 
caracterizado pela introdução de: 

 
a) consumo de massa 
b) linha de montagem 
c) fabricação por demanda 
d) produção com flexibilidade 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 121 
  
     

A partir das imagens abaixo, resposta à questão. 
  

 
 
121 - (UNICAMP SP/1993)      

A política econômica adotada no início dos anos 70 
pelo então ministro do planejamento Delfim Neto, 

tornou-se conhecida como “Milagre Econômico 
Brasileiro”.  

Essa política afirmava que a riqueza era comparável a 
um “bolo” e, enquanto tal, precisava primeiro crescer 
para depois ser dividida. 
a) Caracterize o chamado “Milagre Econômico 

Brasileiro”. 
b) Explique as relações entre esse “milagre” e as 

imagens acima. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 122 
  
 

Ouro de Tolo 
Eu devia estar contente 
Porque eu tenho um emprego 
Sou um dito cidadão respeitável 
E ganho quatro mil cruzeiros 
Por mês... 
Eu devia agradecer ao Senhor 
Por ter tido sucesso 
Na vida como artista 
Eu devia estar feliz 
Porque consegui comprar 
Um Corcel 73... 
Eu devia estar alegre 
E satisfeito 
Por morar em Ipanema 
Depois de ter passado 
Fome por dois anos 
Aqui na Cidade Maravilhosa... 
Ah! 
Eu devia estar sorrindo 
E orgulhoso 
Por ter finalmente vencido na vida 
Mas eu acho isso uma grande piada 
E um tanto quanto perigosa... 
Eu devia estar contente 
Por ter conseguido 
Tudo o que eu quis 
Mas confesso abestalhado 
Que eu estou decepcionado... 
Porque foi tão fácil conseguir 
E agora eu me pergunto “e daí?” 
Eu tenho uma porção 
De coisas grandes prá conquistar 
E eu não posso ficar aí parado... 

 
122 - (UESC BA/2009)    

A crise do modelo econômico implantado durante o 
regime militar foi ocasionada, dentre vários fatores, 

 
01. pela recessão mundial, consequencia da crise 

econômica que se abateu na Europa com o 
processo de descolonização afro-asiática. 

02. pelo fim da União Soviética e da consequente 
redução dos investimentos norte-americanos no 
Brasil, devido à redução da possibilidade de uma 
revolução socialista na América Latina. 
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03. pela Revolução Sandinista, na Nicarágua, que 
desmoralizou os Estados Unidos e possibilitou a 
ascensão de governos esquerdistas na América 
Latina, nos anos 70 do século passado. 

04. pela invasão da União Soviética sobre o 
Afeganistão, o que provocou o corte de 
fornecimento de petróleo da Ásia oriental para a 
Europa. 

05. pelo aumento do preço do barril do petróleo pela 
OPEP, como retaliação à política israelense de 
expansão territorial sobre o Oriente Médio. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 123 
  
   

1964 

Abril, 1  E, de repente, foi-se o Governo Goulart, 
levando consigo o Comando Geral dos trabalhadores. 
Em menos de dois dias, tudo se esfarelou. O Presidente 
da República, tão seguro de si ao falar aos “senhores 
sargentos”, fugiu de avião para lugar ainda não sabido. 

Não tinha a força que pensava  e que outros 
pensavam que ele tivesse. 

 Abril, 13  Baixado Ato Institucional, que atenta 
rudemente contra o sistema democrático. O Congresso, 
já tão inexpressivo, passa a ser uma pobre coisa 
tutelada. Vamos ver o que será das liberdades públicas. 

(Carlos Drummond de Andrade. O observador no 
escritório. 

Rio de Janeiro: Record, 1985. p. 148 e 149) 
 
123 - (PUCCamp SP/2011)    

Analise as tabelas. 
 

Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre 
1964 e 1973 (em %) 

 
(Maria Helena Alves. Estado e oposição no Brasil 

(1964-1984). Bauru: EDUSC, 2005. p. 145) 
 

 
(Paul Singer. A crise do “milagre”. São Paulo: Paz e 

Terra, 1989. p. 64) 
 

A análise das tabelas permite afirmar que, no regime 
implantado no Brasil, a partir do ano citado no texto de 
Carlos Drummond de Andrade, 

 
a) os governos militares promoveram um sólido 

desenvolvimento econômico do país e 
estimularam uma melhor distribuição de renda e 
uma fraca redução da pobreza. 

b) o crescimento econômico beneficiou somente as 
classes mais ricas do país e contribuiu para o 
aumento das desigualdades sociais e da 
concentração de renda. 

c) a prosperidade econômica, estimulada pelos 
investimentos do Estado, teve como 
consequência um desequilíbrio na distribuição de 
renda entre as classes sociais. 

d) o crescimento econômico foi igualmente 
partilhado por todos e reduziram os desníveis 
socioeconômicos e as distâncias entre os ricos e os 
pobres do país. 

e) o modelo econômico estimulou intensa 
industrialização e resultou no aumento da classe 
média do país e na redução da concentração social 
e regional de renda. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 124 
  
   

Uma das coisas mais importantes da ficção literária é a 
possibilidade de dar voz, de mostrar em pé de igualdade 
os indivíduos de todas as classes e grupos, permitindo 
aos excluídos exprimirem o teor da sua humanidade 
que, de outro modo, não poderia ser verificada. Nas 
histórias de Malagueta, Perus e Bacanaço, João 
Antônio nos joga no universo noturno de São Paulo, 
mas de uma certa São Paulo, construída ao redor de 
alguns marginais moídos pela vida, procurando um 
jeito de sobreviver por meio da trapaça, da esperteza e 
da brutalidade. Outros, como João Antonio, terão 
sabido divisar a violência e a desigualdade dos centros 
urbanos, seja na Curitiba de Dalton Trevisan, seja no Rio 
de Janeiro de Rubem Fonseca. 

(Baseado em CANDIDO, Antonio. O albatroz e o chinês.  
Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2010. pp. 208 e 209) 

 
124 - (PUCCamp SP/2014)    

Os grandes centros urbanos brasileiros, principalmente 
no Sudeste, sofreram considerável crescimento 
populacional nos anos 1970. Esse crescimento 
decorreu 

 
a) das guerrilhas que ocorreram no campo, a 

exemplo da Guerrilha do Araguaia, e da ação das 
Ligas Camponesas, que causaram medo na 
população e alimentaram a fuga para os centros 
urbanos. 

b) da migração nordestina estimulada pela 
Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste − SUDENE, órgão criado durante a 
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ditadura militar para auxiliar a recolocação de 
trabalhadores no setor da construção civil, na 
região Sudeste. 

c) do êxodo rural motivado pelo crescimento 
econômico batizado de Milagre Brasileiro, 
responsável pelo adensamento dos bairros 
periféricos e aumento substancial da pobreza 
urbana. 

d) da crise econômica mundial desencadeada após o 
“choque do petróleo”, que impactou fortemente 
a produção rural brasileira, fazendo com os que os 
lavradores buscassem oportunidades nas 
indústrias, menos afetadas. 

e) das ofertas de trabalhos propiciadas pelo PAEG − 
Plano de Ação Econômica do Governo, lançado 
durante o governo Médici e que estipulou metas 
de desenvolvimento e a criação de parques 
industriais, como o ABC. 
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GABARITO:  

 
1) Gab:  

Econômicos - Uma estrutura produtiva industrial com a 
significativa presença de empresas transnacionais. 
Uma elevada dívida externa e um processo 
inflacionário crescente.  
Sociais - A ditadura, após duas décadas de poder, legou 
à estrutura social uma característica mais acentuada de 
exclusão pela elevação  da concentração de renda nas 
mãos de um pequeno número de agentes econômicos.  

 
2) Gab: B 
 
3) Gab: B 
 
4) Gab: D 
 
5) Gab: B 
 
6) Gab: B 
 
7) Gab: C 
 
8) Gab: E 
 
9) Gab: D 
 
10) Gab: A 
 
11) Gab: A 
 
12) Gab: C 
 
13) Gab: D 
 
14) Gab: E 
 
15) Gab: B 
 
16) Gab: 15 
 
17) Gab: VFVF 
 
18) Gab: FFVVF 
 
19) Gab: B 
 
20) Gab: A 
 
21) Gab: B 
 
22) Gab:  

a) O ”milagre econômico”, caracterizado por altas 
taxas de crescimento da economia, provocou, entre 
outros aspectos, um processo de grande 
concentração social da renda, na qual uma parte 
significativa concentrava-se nas mãos de uma 

minoria. Portanto, teve como efeito um aumento 
das disparidades econômicas e sociais. 

b) Foi um período de vigência da Emenda nº 1 à 
Constituição de 1967, que incorporava no seu texto 
o AI-5, bem como a Lei de Segurança nacional. Tais 
instrumentos davam poderes excepcionais ao 
Presidente da República. As manifestações de 
oposição ao regime eram cerceadas e uma censura 
aos meios de comunicação fazia veicular somente 
aquilo que interessava politicamente ao regime 
militar. Os movimentos armados de contestação ao 
regime foram duramente reprimidos, e nessa época 
tornou-se comum a utilização da tortura para a 
obtenção de confissões de presos políticos. 
Portanto, o período esteve longe da prática das 
normas democráticas, caracterizando-se pela 
centralização político-administrativa e pelo 
autoritarismo. 

 
23) Gab:  

A charge procura destacar a imagem real do Brasil dos 
anos 70, fruto do chamado ‘milagre brasileiro”. De um 
lado, a face do cidadão, representando o povo, imagem 
da miséria e da fome; e, de outro, a figura do todo 
poderoso ministro Delfim Neto, retratando a posição da 
elite político-econômica dos governos militares, em 
especial do Governo Médici. 

      O ‘milagre brasileiro”, idealizado na época, foi o 
resultado direto da fase de desenvolvimento acelerado 
da economia brasileira nos anos 70. O governo 
promovia intensos investimentos de capitais 
estrangeiros no país e a indústria estimulava e fortalecia 
os setores estatais. Cresciam os investimentos no setor 
petroquímico e, através de uma desvalorização da 
moeda, o governo implementava incentivos fiscais e 
creditícios, estimulando as exportações, garantindo a 
aquisição de máquinas para o setor industrial. As classes 
médias e altas se viam no paraíso do consumo e 
proliferaram-se supermercados e shopping centers, 
expandindo o consumo de bens não duráveis. Por outro 
lado, o consumo de bens duráveis (eletrodomésticos e 
automóveis, principalmente), através do sistema de 
vendas a crédito, fazia crescer o consumo global da 
sociedade. As bolsas sofriam toda a sorte de 
especulação e o futebol e a propaganda nacionalista 
davam a tônica do país do milagre, ocultando a censura 
e a tortura de presos políticos em pleno vigor do 
autoritarismo do regime militar. O preço a pagar viria 
em forma de crescimento da dívida externa, gerando 
maior inflação e arrocho salarial, durando um tempo 
bem maior do que o do ‘milagre”. 

     A charge, portanto, revela o confronto da imagem da 
nação próspera, contraposta á dura realidade da 
população que ficou á margem do “milagre”. A 
concentração de renda, aliada ao autoristarismo, 
impediu a retomada das reivindicações populares, 
permitindo, portanto, a longevidade do modelo 
econômico. 

 



 

 
38 

www.historiaemfoco.com.br 

Ditadura: Economia 

38 

24) Gab:  
a) O processo de ocupação da Amazônia nesse 

período está diretamente relacionado à extração da 
borracha. Com a descoberta da vulcanização 
(Goodyear – 1842) da borracha, iniciou-se sua 
utilização em escala industrial. Desde meados do 
século passado a borracha passou a ocupar papel 
de destaque na economia da região. A valorização 
da borracha atraiu grande contingente 
populacional para a região amazônica, oriundos 
sobretudo do Nordeste. A partir de 1912 inicia-se o 
declínio da extração da borracha, em função da 
concorrência externa. 

b) No governo Médici ocorreu um acelerado 
crescimento da economia que ficou conhecido 
como “milagre brasileiro”: as estatais, a indústria 
automobilística e o capital estrangeiro conduziram 
as camadas médias e a burguesia a um novo 
patamar de consumo. Dentro deste contexto, a 
ocupação da Amazônia ganhava o relevo de um 
problema nacional. Tratava-se de ocupar a nossa 
última fronteira interligando o país através de 
estradas. A transamazônica deveria cumprir a 
missão de integrar o território, redirecionando o 
fluxo migratório para o Norte e desenvolvendo esse 
extenso território. O fracasso deste projeto está 
relacionado à interrupção da conjuntura de 
crescimento econômico no final dos anos 70, bem 
como à própria inadequação da região para 
atividades ligadas à agricultura e pecuária em 
grande escala. 
Somados os fatos à difícil conjuntura do final da 
década de 70 devem-se realçar os problemas 
ambientais decorrentes dessa iniciativa. 

 
25) Gab: CCCE. 
 
26) Gab: B 
 
27) Gab: E 
 
28) Gab:E 
 
29) Gab: C 
 
30) Gab: D 
 
31) Gab: A 
 
32) Gab: A 
 
33) Gab:  

Para responder a esta questão, o candidato deveria 
observar que, na referida década, fazia parte da política 
do governo, a concepção de que seria necessário 
primeiro fazer a economia do país crescer, aumentando 
o nível de renda, e depois a sua distribuição surgiria 
como conseqüência, ou seja, o slogan servia de 
propaganda ao “milagre econômico” caracterizado, 

dentre outros fatores, pelo aumento dos investimentos 
públicos, redução das taxas de juros, investimento na 
construção civil (BNH), etc. Já o slogan “ame-o ou deixe-
o” incentivava a atitude patriótica e relaciona-se à 
perseguição aos opositores do regime (exílio político, 
tortura). Por fim, o estudante deveria caracterizar 
movimentos como por exemplo de guerrilha e 
campanhas políticas como as diretas-já e a luta pela 
anistia. 

 
34) Gab: B 
 
35) Gab: E 
 
36) Gab: E 
 
37) Gab: E 
 
38) Gab: D 
 
39) Gab: A 
 
40) Gab: C 
 
41) Gab: D 
 
42) Gab: B 
 
43) Gab: E 
 
44) Gab: A 
 
45) Gab: 

I. Características: 
1. Busca do crescimento econômico do país através da 

redução da inflação. 
2. Crescimento da indústria. 
3. Ampliação do crédito para facilitar o consumo e 

assegurar a expansão industrial. 
4. Penetração do capital estrangeiro na economia, 

sobretudo no setor automobilístico. 
5. Ampliação do comércio exterior com o crescimento 

das exportações. 
II. Efeitos: 
1. Aumento da dependência econômica do país ao setor 

financeiro externo. 
2. Concentração da renda (aumento do bolo) e 

ampliação da pobreza, aprofundando os 
desequilíbrios sociais (má divisão do bolo). 

3. Abandono ou retardamento dos programas sociais do 
governo. 

4. Obras faraônicas de eficácia duvidosa, dando a 
impressão de grandes empreendimentos públicos, 
dando ensejo ao enriquecimento de grupos 
econômicos nacionais. 

 
46) Gab: 

a) Ditadura Militar 
b) I) Ausência de liberdade de expressão 
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 II) Exílio imposto àqueles que discordassem do 
regime. 

c) O autor trata do ufanismo criado em torno da 
vitória do Brasil na Copa de 70, e através disso 
produzindo um patriotismo, nacionalismo, ainda 
que ilusório. Além do “milagre econômico”, que 
demonstra o crescimento, também ilusório da 
economia do Brasil. 

 
47) Gab: 

Em sua resposta o candidato deverá argumentar a partir 
dos seguintes pilares: arrocho salarial; empréstimos 
estrangeiros e repressão política ligada a ideologia de 
segurança nacional. 

 
48) Gab: C 
 
49) Gab: A 
 
50) Gab: C 
 
51) Gab: B 
 
52) Gab: B 
 
53) Gab: D 
 
54) Gab: C 
 
55) Gab: A 
 
56) Gab: FFVFV 
 
57) Gab: A 
 
58) Gab: E 
 
59) Gab: VVFVV 
 
60) Gab: D 
 
61) Gab:  C 
 
62) Gab: B 
 
63) Gab: D 
 
64) Gab: D 
 
65) Gab: D 
 
66) Gab: 04 
 
67) Gab: A 
 
68) Gab: D 
 
69) Gab: 09  
 

70) Gab: B 
 
71) Gab: B 
 
72) Gab: D 
 
73) Gab: C 
 
74) Gab: D 
 
75) Gab:  

a) O candidato poderá indicar uma dentre as 
seguintes opções: forte migração campo-cidade; as 
reformas de base anunciadas pelo presidente João 
Goulart; a alta inflacionária que corroia os salários 
dos trabalhadores urbanos; a discussão sobre uma 
reforma agrária distributivista que ameaçava 
grandes proprietários de terra; o Plebiscito em prol 
do retorno do Presidencialismo que ameaçava 
setores conservadores; o Plano Trienal que visava à 
retomada do desenvolvimento sem a inflação; a 
forte mobilização dos trabalhadores urbanos em 
prol de aumentos salariais; a proposta de Reforma 
eleitoral que poderia alterar o equilíbrio político até 
então favorável às forças conservadoras e de 
direita. O presidente do qual Roberto Campos foi 
ministro foi o general Humberto de Alencar Castelo 
Branco. 

b) O candidato deverá remeter à crise econômica e 
social de 1962-64, por sua vez herança do “modelo” 
econômico implantado sob a gestão de Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, sob cuja gestão optou-se 
pela implantação, no Brasil, da indústria de bens de 
consumo duráveis – automóveis e 
eletrodomésticos, sobretudo – de propriedade do 
capital estrangeiro. Deverá mencionar, ainda, que 
este modelo permaneceu em vigor mesmo após o 
final do mandato daquele presidente e também sob 
os presidentes Jânio Quadros e João Goulart. A 
manutenção desse modelo gerou uma contradição 
grave: a economia brasileira de fato passou a contar 
com um “tripé” industrial afirmado – composto 
pelo setor de bens de consumo correntes a cargo 
de capitais nacionais, o setor de bens de produção 
estatal e o um setor de bens de consumo duráveis 
estrangeiro – porém as empresas multinacionais 
vendiam sua produção para o mercado interno 
brasileiro e, ao mesmo tempo, precisavam remeter 
os lucros para suas matrizes européias e norte-
americanas, o que se era difícil num contexto 
marcado por altas taxas de inflação. A solução para 
gerar divisas que facilitassem essa remessa dos 
capitais foraneos aqui investidos, as classes 
trabalhadoras deveriam ser penalizadas, 
minimizando-se seus salários e maximizando os 
lucros empresariais, bem como os impostos do 
estado. Entretanto, diante da forte mobilização 
popular que acompanhou a gestão do presidente 
João Goulart tornava a alternativa de difícil 
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realização. Foi para viabilizar essa alternativa que se 
urdiu o golpe civil-militar de 1964, pois, num regime 
autoritário, os protestos e mobilizações populares 
seriam mais facilmente controlados – mesmo que 
através da violência militar – tornado possível a 
implementação da “escolha” por mais 
investimentos estrangeiros que, doravante, teriam 
a remessa de seus lucros facilitada, inclusive, 
através de novos empréstimos externos contraídos 
pelo Brasil. 
O candidato também poderá colocar que o Plano de 
Ação Econômica do Governo (PAEG) Castelo Branco 
foi o instrumento formal que viabilizou essa 
alternativa, uma vez que ele implementou: a) uma 
nova Lei Salarial que penalizou os baixos salários e 
beneficiou os ganhos mais altos; b) a criação de 
novos tributos como o IPI (Imposto sobre a 
Produção Industrial) e ICM (Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias) que penalizaram as 
industrias autenticamente nacionais 
disponibilizando mais mercado interno para as 
multinacionais; c) a unificação da Previdência Social 
(INPS) que gerou uma massa de recursos a serem 
utilizados pelo Estado para beneficiar suas 
empresas, assim como ao grande capital privado 
nacional e estrangeiro. 

 
76) Gab: D 
 
77) Gab: D 
 
78) Gab: E 
 
79) Gab: A 
 
80) Gab: E 
 
81) Gab: C 
 
82) Gab: C 
 
83) Gab: B 
 
84) Gab: D 
 
85) Gab: E 
 
86) Gab: C 
 
87) Gab:  

Duas das medidas: 

 controle da inflação 

 controle do câmbio pelo Estado 

 favorecimento do grande capital 

 controle da mão de obra por meio de políticas de 
arrocho salarial 

 favorecimento do consumo de bens duráveis por 
meio da facilitação do crédito 

 estímulo ao crescimento do setor industrial de bens 
de consumo duráveis, como eletrodomésticos e 
automóveis 
Dois dos efeitos: 

 arrocho salarial 

 concentração de renda 

 perda da estabilidade no emprego 

 aumento das desigualdades sociais 

 aumento das desigualdades regionais 

 aumento da concentração da propriedade urbana e 
rural 

 
88) Gab: E 
 
89) Gab: B 
 
90) Gab: C 
 
91) Gab: E 
 
92) Gab: E 
 
93) Gab: D 
 
94) Gab: 06 
 
95) Gab: E 
 
96) Gab: D 
 
97) Gab: C 
 
98) Gab: B 
 
99) Gab: E 
 
100) Gab: E 
 
101) Gab: D 
 
102) Gab: A 
 
103) Gab: C 
 
104) Gab: D 
 
105) Gab: D 
 
106) Gab: E 
 
107) Gab: E 
 
108) Gab: E 
 
109) Gab: D  
 
110) Gab: C 
 
111) Gab: C 
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112) Gab: C 
 
113) Gab: B  
 
114) Gab: A 
 
115) Gab: 07 
 
116) Gab: B 
 
117) Gab: A 
 
118) Gab: C 
 
119) Gab: C 
 
120) Gab: D 
 
121) Gab:  

a) O Milagre Econômico Brasileiro foi um período 
(1969–1974) de acelerado crescimento econômico, 
conseguido graças ao apoio do capital 
internacional, então disponível. 
Por outro lado, havia um forte arrocho salarial 
sobre os trabalhadores que eram reprimidos se 
caso exercessem o seu direito de greve que era 
considerado ilegal. Esta contenção dos gastos 
geraria concentração de renda nos setores elitistas 
da população. Também o aquecimento industrial 
foi motivado pela ativação de máquinas que até 
então estavam ociosas do momento de retração 
econômica anterior em meados dos anos 60. 

b) O milagre econômico teve três características 
mostradas pelas imagens: 
O caráter explorador e cruel da economia ao 
sacrificar vidas humanas, como mostra a figura da 
família operária: rostos desolados, 
desesperançados, miseráveis vivendo em cubículos 
sub-humanos; 

 O papel do Estado Militar que usando a ditadura 
eliminava qualquer resistência e impunha uma lei 
do silêncio, proibindo o direito de greve e 
pisoteando a população; 

 A criação de “slogans” (Brasil, eu te amo) que 
tomavam o suposto desenvolvimento brasileiro 
para combater as críticas das conseqüências sociais 
do “milagre econômico brasileiro”. 

 
122) Gab: 05 
 
123) Gab: B 
 
124) Gab: C 
 
  
 


