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1. (Unesp 2013)  Em 1977, o Regime Militar, por meio 
da Agência Nacional de Comunicação, lançou uma 
propaganda que ensinava a população a fazer um 
cata-vento verde-amarelo e convocava-a a sair às 
ruas com esses brinquedos para comemorar a 
Semana da Pátria. Por meio de uma charge, o 
cartunista Henfil ironizou essa iniciativa do governo, 
sublinhando um outro problema enfrentado pelo país 
nessa época. 
 

 
 
Considerando o contexto histórico no qual a charge se 
insere, é correto afirmar que o cartunista chamava a 
atenção para  
a) a alienação social frente à falta de planejamento 

econômico.    
b) o gasto excessivo do governo no setor da energia 

eólica.    
c) a falta de investimento público no setor de 

transporte.    
d) os impactos ambientais em decorrência da 

mecanização.    
e) a abertura econômica do país ao capital 

estrangeiro.    
   
2. (Unesp 2015)  Brasília simbolizou na ideologia 
nacional-desenvolvimentista o “futuro do Brasil”, o 
arremate e a obra monumental da nação a ser 
construída pela industrialização coordenada pelo 
Estado planificador, pela ação das “forças do 
progresso” (aquelas voltadas para o desenvolvimento 
do “capitalismo nacional”), que paulatinamente iriam 
derrotar as “forças do atraso” (o imperialismo, o 
latifúndio e a política tradicional, demagógica e 
“populista”). 
 

(José William Vesentini. A capital da geopolítica, 
1986.) 

 
 
Segundo o texto, a construção de Brasília deve ser 
entendida  

a) como uma tentativa de limitar a migração para o 
Centro do país e de reforçar o contingente de mão 
de obra rural.    

b) dentro de um conjunto de iniciativas de caráter 
liberal, que buscava eliminar a interferência do 
Estado nos assuntos econômico-financeiros.    

c) dentro do rearranjo político do pós-Segunda Guerra 
Mundial, que se caracterizava pelo clima de paz nas 
relações internacionais.    

d) dentro de um amplo projeto de redimensionamento 
da economia e da política brasileiras, que pretendia 
modernizar o país.    

e) como um esforço de internacionalização da 
economia brasileira, que provocaria aumento 
significativo da exportação agrícola.    

   
3. (Fuvest 2017)  Se pudesse mudar-se, gritaria bem 
alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia 
um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo 
tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os 
agentes da prefeitura. Tudo na verdade era contra ele. 
Estava acostumado, tinha a casca muito grossa, mas 
às vezes se arreliava. Não havia paciência que 
suportasse tanta coisa. 
– Um dia um homem faz besteira e se desgraça. 
 

Graciliano Ramos, Vidas secas. 
 
 
Tendo em vista as causas que a provocam, a revolta 
que vem à consciência de Fabiano, apresentada no 
texto como ainda contida e genérica, encontrará foco e 
uma expressão coletiva militante e organizada, em 
época posterior à publicação de Vidas secas, no 
movimento  
a) carismático de Juazeiro do Norte, orientado pelo 

Padre Cícero Romão Batista.    
b) das Ligas Camponesas, sob a liderança de 

Francisco Julião.    
c) do Cangaço, quando chefiado por Virgulino Ferreira 

da Silva (Lampião).    
d) messiânico de Canudos, conduzido por Antônio 

Conselheiro.    
e) da Coluna Prestes, encabeçado por Luís Carlos 

Prestes.     
   
4. (Fgv 2017)  Viva Vaia é um poema concreto 
publicado em 1972 e dedicado ao compositor Caetano 
Veloso, que havia sido vaiado por grande parte do 
público presente ao Teatro Tuca, no Festival 
Internacional da Canção de 1968. Desde então, em 
diversos momentos, o poema é utilizado com intuito de 
dar significação a episódios da cena política e cultural 
brasileira. 
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Sobre o contexto de sua elaboração, podemos afirmar 
que se trata  
a) de um período de contestações à Ditadura Militar, 

de ampliação das liberdades democráticas no país 
e de intensa efervescência cultural.    

b) do momento da deposição do presidente João 
Goulart e da intensificação da repressão cultural.    

c) da radicalização política do movimento estudantil 
contra a Ditadura Militar e de utilização da cultura 
como expressão política.    

d) do descontentamento dos jovens com o 
conservadorismo da música popular brasileira 
durante a Ditadura Militar.    

e) do momento de aceitação das ações repressivas da 
Ditadura Militar por meio da música e da poesia.     

   
5. (Fuvest 2017)  Não nos esqueçamos de que este é 
um tempo de abertura. Vivemos sob o signo da anistia 
que é esquecimento, ou devia ser. Tempo que pede 
contenção e paciência. Sofremos todo ímpeto 
agressivo. Adocemos os gestos. O tempo é de perdão. 
(...) Esqueçamos tudo isto, mas cuidado! Não nos 
esqueçamos de enfrentar, agora, a tarefa em que 
fracassamos ontem e que deu lugar a tudo isto. Não 
nos esqueçamos de organizar a defesa das 
instituições democráticas contra novos golpistas 
militares e civis para que em tempo algum do futuro 
ninguém tenha outra vez de enfrentar e sofrer, e 
depois esquecer os conspiradores, os torturadores, os 
censores e todos os culpados e coniventes que 
beberam nosso sangue e pedem nosso esquecimento. 
 

Darcy Ribeiro. “Réquiem”, Ensaios insólitos. Porto 
Alegre: L&PM, 1979. 

 
 
O texto remete à anistia e à reflexão sobre os 
impasses da abertura política no Brasil, no período 
final do regime militar, implantado com o golpe de 
1964. Com base nessas referências, escolha a 
alternativa correta.  

a) A presença de censores na redação dos jornais 
somente foi extinta em 1988, quando promulgada a 
nova Constituição.     

b) O projeto de lei pela anistia ampla, geral e irrestrita 
foi uma proposta defendida pelos militares como 
forma de apaziguar os atos de exceção.    

c) Durante a transição democrática, foram 
conquistados o bipartidarismo, as eleições livres e 
gerais e a convocação da Assembleia Constituinte.    

d) A lei de anistia aprovada pelo Congresso beneficiou 
presos políticos e exilados, e também agentes da 
repressão.    

e) O esquecimento e o perdão mencionados 
integravam a pauta da Teologia da Libertação, uma 
importante diretriz da Igreja Católica.     

   
6. (Fgv 2017)   

 
 
A charge, publicada em 1981 no jornal Folha de S. 
Paulo, faz referências a um momento particular do 
último governo da ordem autoritária instaurada em 
1964, porque  
a) reforça a convicção do presidente sobre a 

necessidade de uma abertura política efetivamente 
democrática, inclusive com eleições presidenciais 
diretas para o seu sucessor, mas entende que a 
volta da inflação pode impedir esse formato 
institucional.    

b) indica a reação do presidente frente a dois grandes 
problemas: os atentados praticados por grupos de 
extrema-direita, contrariados com o processo de 
abertura política, nascido no governo anterior, e a 
forte inflação, que atingiu quase  em 1981.    

c) recrimina o presidente porque este condiciona a 
continuidade do processo de abertura política ao 
melhoramento nas condições econômico-
financeiras do país, em uma conjuntura 
particularmente complexa, marcada por uma 
hiperinflação e queda acentuada do PIB.    

d) assinala a preocupação do presidente com dois 
eventos interligados: o acelerado ritmo da abertura 
política provocado pelo avanço das oposições nos 

100%
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pleitos municipais e o primeiro episódio de 
hiperinflação, associado à recessão econômica e à 
crise do petróleo.    

e) destaca a provocação do presidente às 
organizações de esquerda que ainda defendiam o 
caminho da luta armada para a conquista do poder, 
mas reconhece a incapacidade do seu governo em 
conter a espiral inflacionária, provocada pelos 
aumentos salariais da década de 1970.    

   
7. (Unesp 2017)  No presidencialismo, a instabilidade 
da coalisão pode atingir diretamente a presidência. É 
menor o grau de liberdade de recomposição de forças, 
através da reforma do gabinete, sem que se ameacem 
as bases de sustentação da coalisão governante. No 
Congresso, a polarização tende a transformar 
“coalisões secundárias” e facções partidárias em 
“coalisões de veto”, elevando perigosamente a 
probabilidade de paralisia decisória e consequente 
ruptura da ordem política. 
 

Sérgio Henrique H. de Abranches. “Presidencialismo 
de coalisão: o dilema institucional brasileiro”. Dados, 

1988. 
 
 
Os impasses do chamado “presidencialismo de 
coalisão” podem ser identificados em pelo menos dois 
momentos da história brasileira:  
a) nas sucessivas constituintes realizadas entre 1934 

e 1946 e na instabilidade política da chamada 
Primeira República.    

b) nas dificuldades políticas enfrentadas no período de 
1946 a 1964 e nas crises governamentais da 
chamada Nova República.    

c) na reforma partidária do final do regime militar e na 
pulverização dos votos populares nas eleições 
presidenciais de 1989 e 1998.    

d) na crise final do Segundo Império e no fechamento 
político provocado pela implantação do Estado 
Novo de Getúlio Vargas.     

e) nas críticas à política dos governadores 
implementada por Campos Sales e no golpe militar 
que encerrou o governo de João Goulart.     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. (Unesp 2017)  Observe o cartaz, relativo ao 
plebiscito realizado em janeiro de 1963. 
 

 
 
O cartaz alude à situação histórica brasileira marcada 
por  
a) estabilidade política, crescimento da economia 

agroindustrial e baixas taxas de inflação.    
b) renúncia presidencial, debates sobre sistema de 

governo e projetos de reforma social.    
c) ascensão de governos conservadores, 

despolitização da sociedade e abolição de leis 
trabalhistas.    

d) deposição do presidente da República, 
privatizações de empresas estatais e adoção do 
neoliberalismo.    

e) autoritarismos governamentais, restrições à 
liberdade de expressão e cassações de mandatos 
de parlamentares.    

   
9. (Unicamp 2017)  “O tropicalismo buscava 
revolucionar a linguagem e o comportamento na vida 
cotidiana, incorporando-se simultaneamente à 
sociedade de massa e aos mecanismos do mercado 
de produção cultural. Criticava ao mesmo tempo a 
ditadura e uma estética de esquerda acusada de 
menosprezar a forma artística. Articulava aspectos 
modernos e arcaicos, buscava retomar criticamente a 
tradição brasileira e absorver influências estrangeiras 
de modo ‘antropofágico’.” 
 

Marcelo Ridenti, “Cultura”, em Daniel Aarão Reis 
(org.), Modernização, ditadura e democracia: 1964-

2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014, p. 256. 
 
 
O tropicalismo, no contexto cultural brasileiro dos anos 
1960 e 1970,  
a) foi influenciado pelo manifesto antropofágico e 

propunha digerir aspectos da cultura mundial – 
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como a guitarra elétrica e a televisão – para difundir 
o ideal de uma sociedade alinhada com os 
interesses da modernização econômica da ditadura.    

b) era um movimento que criticava a ditadura, 
associada à Jovem Guarda, e a esquerda, 
identificada com a Bossa Nova, propondo uma 
leitura imparcial para a cultura, como se observa na 
música popular e na dramaturgia do Teatro Oficina.    

c) criticava o Cinema Novo e a glamorização da 
“estética da fome”, preferindo abrir-se para os 
movimentos internacionais, como fizeram o 
modernismo em relação ao futurismo e a vanguarda 
do grupo do Teatro Opinião.    

d) usava referências eruditas e populares, incorporava 
aspectos da música pop mesclada a aspectos 
regionais e expressava críticas à ditadura e ao 
patrulhamento praticado por alguns fãs das canções 
de protesto.    

   
10. (Unesp 2017)   

 
 
O artista Artur Barrio nasceu em Portugal e mudou-se 
para o Brasil em 1955, dedicando-se à pintura a partir 
de 1965. Em 1969, começa a criar as Situações: 
trabalhos de grande impacto, realizados com materiais 
orgânicos como lixo, papel higiênico, detritos humanos 
e carne putrefata, com os quais realiza intervenções 
no espaço urbano. No mesmo ano, escreve um 
manifesto no qual contesta as categorias tradicionais 
da arte e sua relação com o mercado, e a conjuntura 
histórica da América Latina. Em 1970, na mostra 
coletiva Do corpo à terra, espalha as Trouxas 
ensanguentadas em um rio em Belo Horizonte. 
 

(http://enciclopedia.itaucultural.org.br. Adaptado.) 
 
 
Relacionando-se a imagem, as informações contidas 
no texto e o contexto do ano da mostra coletiva Do 
corpo à terra, é correto interpretar a intervenção 
Trouxas ensanguentadas como uma  
a) denúncia da situação política e social do Brasil.    
b) revelação da pobreza da população brasileira.    
c) demonstração do caráter perdulário das sociedades 

de consumo.    

d) crítica à falta de planejamento das cidades latino-
americanas.    

e) melhoria, por meio da arte, das áreas degradadas 
das cidades.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a 
seguir. 
 
A industrialização contemporânea requer 
investimentos vultosos. No Brasil, esses investimentos 
não podiam ser feitos pelo setor privado, devido à 
escassez de capital que caracteriza as nações em 
desenvolvimento. Além disso, o crescimento 
econômico do Brasil, um recém-chegado ao processo 
de modernização, processou-se em condições 
socioeconômicas diferentes. Um efeito internacional 
de demonstração, na forma de imitação de padrões de 
vida, entre países ricos e pobres, e entre classes ricas 
e pobres dentro das nações, resultou em pressões 
significativas sobre as taxas de crescimento para 
diminuir a diferença entre nações desenvolvidas e em 
desenvolvimento. Em vista das aspirações de 
melhores padrões de vida, o governo desempenhou 
um papel importante no crescimento econômico 
recente do Brasil. 
 

(Carlos Manuel Peláez e Wilson Suzigan. História 
monetária do Brasil, 1981. Adaptado.)  

 
 
11. (Unesp 2017)  Os impasses do desenvolvimento 
industrial brasileiro, apontados pelo texto, foram 
enfrentados no governo Juscelino Kubitschek (1956-
1961) com o Plano de Metas, cujo objetivo era 
promover a industrialização por meio  
a) da associação de esforços econômicos entre o 

Estado, o capital estrangeiro e as empresas 
nacionais.    

b) da valorização da moeda nacional, da estatização 
de fábricas falidas e da contenção de salários.    

c) da criação de indústrias têxteis estatais e do 
aumento de impostos sobre o grande capital 
nacional.    

d) do emprego de empresas multinacionais 
submetidas à severa lei da remessa de lucros, juros 
e dividendos para o exterior.    

e) do combate à seca no Nordeste e do aumento do 
salário mínimo, com controle da inflação.    
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12. (Fgv 2016)  Leia as tabelas. 
 

Aumento das Taxas de Urbanização 
 1940 1960 1980 1991 1996 
Brasil      

Norte      

Nordeste      

Sudeste      

Sul    
  

Centro-Oeste 
 

    

(IBGE) 
 

Melhoria dos Índices Sociais 
 Esperan

ça 
de vida 
(anos) 

Analfabetis
mo 
(%) 

Mortalida
de 

Infantil 
(por mil) 

Taxa de 
fertilida

de 
(filhos 

por 
Família) 

194
0 

    

195
0 

    

196
0 

    

197
0 

  
  

198
0 

    

199
0 

    

199
6 

 
   

(IBGE) 
 

(apud Hervé Thery, Retrato cartográfico e estatístico 
In: Ignacy Sachs et al, Brasil: um século de 

transformações. 2001) 
 
 
A partir das tabelas e da história brasileira desde os 
anos 1940, é correto afirmar que  
a) uma situação paradoxal ocorreu na sociedade 

brasileira nos últimos sessenta anos, pois o 
processo de urbanização foi mais rápido nas 
regiões produtoras de mercadorias industrializadas, 
mas a melhoria dos indicadores sociais nessas 
regiões chegou a estagnar em algumas áreas.    

b) desde os anos 1950, o Brasil já era considerado um 
país essencialmente urbano, porém as condições 
de saúde e educação melhoraram no Sul e no 
Sudeste e tiveram uma acentuada piora no Norte e 
no Nordeste, além do Centro-Oeste, ainda hoje de 
maioria da população no campo.    

c) uma transformação vivenciada no Brasil, talvez a 
mais marcante da segunda metade do século XX, 
foi a forte onda de urbanização, fenômeno 
importante porque foi um dos provocadores da 

melhoria de todos os indicadores sociais 
apresentados.    

d) a lenta passagem do Brasil de país rural para 
urbano, condição atingida em meados dos anos 
1980, produziu uma série de efeitos negativos, 
como a estagnação do grau de escolaridade entre 
os mais jovens e a frágil melhora no aumento de 
expectativa de vida.    

e) a mais significativa mudança na organização social 
brasileira no século XX refere-se ao excepcional 
processo de urbanização nas áreas mais pobres do 
Norte e do Nordeste, mas que não veio 
acompanhado de efeitos positivos na maioria dos 
indicadores sociais.    

   
13. (Enem 2016)  Batizado por Tancredo Neves de 
“Nova República”, o período que marca o reencontro 
do Brasil com os governos civis e a democracia ainda 
não completou seu quinto ano e já viveu dias de 
grande comoção. Começou com a tragédia de 
Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, 
conheceu as depressões da inflação e das ameaças 
da hiperinflação e desembocou na movimentação que 
antecede as primeiras eleições diretas para presidente 
em 29 anos. 
 

O álbum dos presidentes: a história vista pelo JB. 
Jornal do Brasil. 15 nov. 1989. 

 
 
O período descrito apresenta continuidades e rupturas 
em relação à conjuntura histórica anterior. Uma 
dessas continuidades consistiu na  
a) representação do legislativo com a fórmula do 

bipartidarismo.    
b) detenção de lideranças populares por crimes de 

subversão.    
c) presença de políticos com trajetórias no regime 

autoritário.     
d) prorrogação das restrições advindas dos atos 

institucionais.    
e) estabilidade da economia com o congelamento 

anual de preços.    
   
14. (Fgv 2016)  Na primeira metade da década de 
1980, começaram a surgir as propostas iniciais de 
política anti-inflacionária alternativa. Esses estudos 
constituíram o pano de fundo para o Plano Cruzado, 
lançado em 1986. Em 1994, o Plano Real enfim 
conseguiria domar a inflação. No intervalo desses dois 
planos, houve uma sucessão de outros (...). 
VIDAL LUNA, F. e KLEIN, H. S., O Brasil desde 1980. 

São Paulo: A Girafa Editora, 2007, p. 75. 
 
 
A respeito de um dos planos econômicos 
implementados no Brasil no período citado pelo texto 
acima, é correto afirmar:  
a) O Plano Collor, de 1990, caracterizou-se pelo 

confisco de valores monetários das contas 

31 45 68 75 78
28 38 52 58 62
23 34 50 61 65
39 57 83 88 89
28 37 62 74 77
22 34 68 84 84

43 56 158 6,1

46 50 138 6,2

52 40 118 6,3

54 30 117 5,5

60 25 88 4,4

65 19 50 2,7

67 17 41 2,1
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correntes e por uma política econômica 
protecionista.    

b) O Plano Real, de 1994, caracterizou-se pela 
estabilização da moeda e pela ampliação de 
medidas protecionistas.    

c) O Plano Bresser, de 1987, caracterizou-se pelo 
rompimento com o FMI (Fundo Monetário 
Internacional) e por seu caráter liberal.    

d) O Plano Verão, de 1989, caracterizou-se pela 
nacionalização das empresas estrangeiras e pelo 
controle da remessa de divisas ao exterior.    

e) O Plano Cruzado, de 1986, caracterizou-se pelo 
tabelamento de preços e pela intervenção do 
Estado na economia.    

   
15. (Fuvest 2016)  Paralelamente à abertura da 
Transamazônica processa-se o trabalho da 
colonização, realizado pelo INCRA (Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária). As pequenas 
agrovilas se sucedem de vinte em vinte quilômetros à 
margem da estrada, e nos cem hectares que cada 
colono recebeu são plantados milho, feijão e arroz. Já 
no próximo mês começará a plantação de cana-de-
açúcar, cujas primeiras mudas, vindas dos canaviais 
de Sertãozinho, em São Paulo, acabaram de ser 
distribuídas. Jovens agrônomos, recém-saídos da 
universidade, orientam os colonos... No meio da selva 
começam a surgir as agrovilas. Vindos de diferentes 
regiões do país, os colonos povoam as margens da 
Transamazônica e espalham pelo chão virgem o verde 
disciplinado das culturas pioneiras. Os pastos da 
região são excelentes. 
 

Revista Manchete, 15 de abril de 1972. 
 
 
Segundo o texto, é correto afirmar que a 
Transamazônica, cuja construção se iniciou no regime 
militar (1964-1985), representou, inclusive,  
a) um projeto para eliminar o controle nacional e 

estatal dos recursos naturais da Amazônia, 
facilitando o avanço de interesses britânicos na 
região.    

b) um esforço de ampliar as áreas de ocupação na 
Amazônia e de construir a ideia de que se vivia um 
período de avanço, integração e crescimento 
nacional.    

c) uma superação das dificuldades de comunicação e 
deslocamento entre o Sul e o Norte do país, 
facilitando a migração e permitindo plena integração 
entre os oceanos Atlântico e Pacífico.    

d) uma tentativa de reaquecer a economia da 
borracha, com a criação de rotas de escoamento 
rápido da produção em direção aos portos do 
Sudeste.    

e) um projeto de utilização dessa estrada para 
delimitar as fronteiras entre os estados da região.    

   
 
 

16. (Unesp 2016)   

 
 
Esses cartazes, divulgados durante o regime militar 
brasileiro, buscavam  
a) estimular o nacionalismo e o ufanismo, para ampliar 

o apoio político ao governo.    
b) repudiar o passado nacional de 

subdesenvolvimento e incentivar o 
empreendedorismo dos jovens empresários.    

c) contestar a oposição que, através da imprensa, 
afirmava que o país enfrentava uma crise financeira.    

d) valorizar as conquistas obtidas no setor esportivo, 
apesar de o país atravessar período de alta 
inflacionária.    

e) mostrar à população que o país se tornara a 
principal potência militar do planeta.    

   
17. (Fgv 2016)  Nas eleições de 1982, ocorreu um 
grave escândalo envolvendo a apuração dos votos e a 
divulgação dos resultados. Esse acontecimento  
a) envolveu a Rede Globo de televisão, que foi 

acusada de favorecer o candidato Leonel Brizola, 
que disputava a Presidência da República.    

b) ocorreu devido à impugnação de última hora da 
candidatura de Leonel Brizola ao governo do Rio de 
Janeiro, comprovada a compra de votos.    

c) representou uma reação dos militares diante da 
iminente vitória da candidatura de Ulysses 
Guimarães nas eleições presidenciais daquele ano.    

d) ocorreu devido à ação de sindicalistas que 
fraudaram urnas para favorecer a candidatura do 
petista Lysâneas Maciel ao governo do Rio de 
Janeiro.    

e) tratou-se de uma tentativa de fraude na apuração 
dos votos para prejudicar o candidato ao governo 
do Rio de Janeiro, Leonel Brizola.    

   
18. (Enem 2016)  A Operação Condor está 
diretamente vinculada às experiências históricas das 
ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo 
Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do 
Brasil (e do Paraguai de Stroessner), foi a vez da 
Argentina (1966), Bolívia (1966 e 1971), Uruguai e 
Chile (1973) e Argentina (novamente, em 1976). Em 
todos os casos se instalaram ditaduras civil-militares 
(em menor ou maior medida) com base na Doutrina de 
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Segurança Nacional e tendo como principais 
características um anticomunismo militante, a 
identificação do inimigo interno, a imposição do papel 
político das Forças Armadas e a definição de 
fronteiras ideológicas. 
 
PADRÓS, E. S. et al. Ditadura de Segurança Nacional 

no Rio Grande do Sul (1964-1985): história e memória. 
Porto Alegre: Corag, 2009 (adaptado). 

 
 
Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a 
referida operação tinha como objetivo coordenar a  
a) modificação de limites territoriais.    
b) sobrevivência de oficiais exilados.    
c) interferência de potências mundiais.    
d) repressão de ativistas oposicionistas.    
e) implantação de governos nacionalistas.    
   
19. (Enem 2016)   

 
 
No anúncio, há referências a algumas das 
transformações ocorridas no Brasil nos anos 1950 e 
1960. No entanto, tais referências omitem 
transformações que impactaram segmentos da 
população, como a  
a) exaltação da tradição colonial.    
b) redução da influência estrangeira.    
c) ampliação da imigração internacional.    
d) intensificação da desigualdade regional.     
e) desconcentração da produção industrial.    
   
20. (Fgv 2016)  “(...) eu comecei a defender a tese que 
me valeu o título de golpista e até de fascista. 
Comecei a defender a tese de que a eleição de 

outubro de 55 – a sucessão de Café Filho – não 
poderia ser realizada com a lei eleitoral em vigor, toda 
cheia de defeitos (...)” 

(Carlos Lacerda, apud José Dantas Filho e Francisco 
F. M. Doratioto, A República bossa-nova – A 

democracia populista (1954-1964)) 
 
Entre os “defeitos” da lei eleitoral em vigor entre 1946 
e 1964, é correto apontar  
a) a proibição de coligações eleitorais para os cargos 

majoritários, que tornou comum as traições 
partidárias, nas quais um candidato ao executivo 
apoiava um candidato a parlamentar de outro 
partido.    

b) a realização de eleições gerais a cada quatro anos, 
em todos os níveis, que potencializava a 
importância da eleição presidencial e retirava a 
atenção dos pleitos estaduais e das casas 
legislativas.    

c) as cláusulas de barreira para as agremiações 
partidárias, que inviabilizavam a formação de 
partidos efetivamente nacionais, o que impediu o 
crescimento dos principais partidos, a UDN e o 
PSD.    

d) as inesgotáveis polêmicas que marcavam as 
eleições presidenciais, pois a prática do segundo 
turno era considerada inconstitucional pelos 
partidos mais progressistas, especialmente o PTB.    

e) a votação em separado dos candidatos à 
presidência e à vice-presidência, que não 
precisavam ser da mesma coligação partidária, o 
que poderia ocasionar a escolha popular de 
candidatos com projetos políticos bem diversos.    

   
21. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)   
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Os gráficos acima mostram os resultados das eleições 
presidenciais brasileiras de 1945, 1950 e 1955. Eles 
permitem constatar  
a) o declínio da influência política dos estados de São 

Paulo e Minas Gerais, que não conseguiram eleger 
seus candidatos à presidência.    

b) a ausência de oposição clara ao projeto trabalhista, 
o que facilitou a vitória eleitoral de Getúlio Vargas e 
dos candidatos apoiados por ele.    

c) a lógica bipartidária, que impedia o surgimento de 
uma terceira força política, capaz de enfrentar os 
candidatos da aliança PTB e PSD.    

d) a força do varguismo, expressa nos seguidos 
sucessos eleitorais dos trabalhistas e que 
prosseguiu mesmo após a morte do seu líder.    

   
22. (Fuvest 2015)  O Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST) foi criado em 1984, inserido 
em um contexto de   
a) abertura política democrática no Brasil e de 

crescente insatisfação com as políticas agrárias 
nacionais então vigentes.     

b) fortalecimento da ditadura militar brasileira e de 
aumento da imigração estrangeira para o país.     

c) declínio da oposição armada à ditadura militar 
brasileira e de aumento da migração das cidades 
para o campo.     

d) aumento da dívida externa brasileira e de 
disseminação da pequena propriedade fundiária em 
todo o país.     

e) crescimento de demanda externa por commodities 
brasileiras e de grandes progressos na distribuição 
de terra, no Brasil, a pequenos agricultores.    

   
23. (Fgv 2015)  Em 1966, Carlos Lacerda procurou 
antigos adversários políticos, como João Goulart e 
Juscelino Kubitschek, com o objetivo de organizar uma 
alternativa política à Ditadura Militar, contornando os 
limites do bipartidarismo imposto pelo regime. Tal 
articulação ficou conhecida como  
a) Movimento Democrático Brasileiro.    
b) Anistia Ampla, Geral e Irrestrita.    
c) Frente Ampla.    
d) Frente Popular.    
e) Diretas Já.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. (Enem 2015)   

 
 
No período de 1964 a 1985, a estratégia do Regime 
Militar abordada na charge foi caracterizada pela  
a) priorização da segurança nacional.    
b) captação de financiamentos estrangeiros.    
c) execução de cortes nos gastos públicos.    
d) nacionalização de empresas multinacionais.    
e) promoção de políticas de distribuição de renda.    
   
25. (Unicamp 2015)  O historiador Daniel Aarão Reis 
tem defendido que o regime instaurado em 1964 não 
seja conhecido apenas como “ditadura militar”, mas 
como “ditadura civil-militar”, pois contou com a 
participação civil. 
Para exemplificar o envolvimento civil, é possível citar  
a) manifestações populares como a “passeata dos 100 

mil”, a campanha pela anistia e as “Marchas da 
família com Deus e pela liberdade”.    

b) a atuação homogênea do clero brasileiro e da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), que 
temiam a instauração do comunismo no país.    

c) a participação da população nas eleições 
parlamentares, legitimando as decisões políticas por 
meio de referendos.    

d) o apoio de empresários, grupos midiáticos, políticos 
civis e classes médias urbanas que davam 
sustentação aos militares.    
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26. (Unesp 2015)  Examine a charge do cartunista 
Théo, publicada na revista Careta em 27.12.1952. 
 

 
 
O apelido de “pai dos pobres”, dado a Getúlio Vargas, 
pode ser associado  
a) ao autoritarismo do presidente diante dos 

movimentos sociais, manifesto na repressão às 
associações de operários e camponeses.    

b) aos esforços de negociação com a oposição, com a 
decorrente distribuição de cargos administrativos e 
funções políticas.    

c) ao caráter popular do regime, originário de uma 
revolução social e empenhado no combate à 
burguesia industrial brasileira.    

d) à política de concessões desenvolvida junto a 
sindicatos, como contrapartida do apoio político dos 
trabalhadores.    

e) à supressão de legislação trabalhista no país, que 
obrigava o governo a agir de forma assistencialista.    

   
27. (Fgv 2015)  Leia um trecho de uma entrevista com 
o historiador Francisco Alembert. 
 

(...) os governos vêm sucessivamente 
utilizando a retórica, a imagem e o mito do governo de 
Juscelino, por isso ele continua tão forte e tão 
presente. Mas há também algo em comum na 
utilização de JK por esses governos. De uma forma ou 
de outra, eles procuram justificar o crescimento 
econômico dentro da democracia. Ele agradava a 
burguesia, porque se mostrava um governo 
modernizador, e também agradava a esquerda, 
mesmo não tendo uma política de esquerda. Mas 
alcançou um crescimento realmente fantástico, nunca 
visto antes. O grande problema é que isso não foi 
dividido por toda a sociedade. 
 

(www.sinprosp.org.br/reportagens_entrevistas. 
asp?especial=102&materia=281. Acessado em 

20.08.2014) 
 
 
A partir da entrevista, é correto afirmar que o chamado 
mito JK  
a) fundamenta-se em dois avanços essenciais do 

governo Juscelino Kubitscheck: a eficiente política 
de combate às disparidades regionais, o que 
garantiu um enorme crescimento econômico do 
Nordeste, e a melhoria da distribuição de renda 
nacional por meio dos aumentos salariais do 
operariado.    

b) tem sido alimentado por diversos governos 
brasileiros, mesmo com posturas ideológicas 
diferentes, porque o ex-presidente pode ser 
lembrado como o autor de um importante processo 
de abertura da economia, como também o artífice 
de um desenvolvimento econômico acelerado.    

c) constituiu-se a partir da competência única do 
presidente da República em amarrar as lideranças 
políticas da UDN, do PTB e do PSD ao projeto de 
mudança da capital e construção de Brasília, 
compreendida por todas essas forças políticas 
democráticas como necessidade para o 
desenvolvimento nacional.    

d) baseia-se na capacidade política do então 
presidente brasileiro, líder de uma grande 
negociação entre as forças econômicas e políticas 
nacionais, que efetivou um processo de reforma 
agrária progressista, além da extensão dos direitos 
trabalhistas aos homens do campo.    

e) está vinculado à reconhecida sensibilidade política 
de Juscelino Kubitscheck, que foi capaz de articular 
todas as principais forças políticas nacionais, 
formando um governo de coalizão de centro-
esquerda, com a participação das mais 
representativas lideranças da UDN e do PSB.    

   
28. (Enem 2014)  A Comissão Nacional da Verdade 
(CNV) reuniu representantes de comissões estaduais 
e de várias instituições para apresentar um balanço 
dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação 
com quatro organizações. O coordenador da CNV 
estima que, até o momento, a comissão examinou, 
“por baixo”, cerca de 30 milhões de páginas de 
documentos e fez centenas de entrevistas. 

Disponível em: www.jb.com.br. Acesso em: 2 mar. 
2013 (adaptado). 

 
A notícia descreve uma iniciativa do Estado que 
resultou da ação de diversos movimentos sociais no 
Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. 
O objetivo dessa iniciativa é  
a) anular a anistia concedida aos chefes militares.    
b) rever as condenações judiciais aos presos políticos.    
c) perdoar os crimes atribuídos aos militantes 

esquerdistas.    
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d) comprovar o apoio da sociedade aos golpistas 
anticomunistas.    

e) esclarecer as circunstâncias de violações aos 
direitos humanos.    

   
29. (Unesp 2014)   

 
 
A charge caracteriza o Ato Institucional n.º 5, de 
dezembro de 1968, como  
a) uma forma de estimular o aumento dos protestos da 

classe média contra o regime militar.    
b) uma medida dura, mas necessária para o 

restabelecimento da ordem e da tranquilidade no 
país.    

c) um instrumento de coersão, que limitava os direitos 
e a capacidade de defesa dos cidadãos.    

d) uma tentativa de frear o avanço dos militares, que 
haviam assumido o controle do governo federal.    

e) um esforço de democratização e reformas sociais, 
num momento de crise e instabilidade econômica.    

   
30. (Enem 2014)  TEXTO l 
 
O presidente do jornal de maior circulação do país 
destacava também os avanços econômicos obtidos 
naqueles vinte anos, mas, ao justificar sua adesão aos 
militares em 1964, deixava clara sua crença de que a 
intervenção fora imprescindível para a manutenção da 
democracia.  

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 1 
set. 2013 (adaptado). 

 
TEXTO II  
 
Nada pode ser colocado em compensação à perda 
das liberdades individuais. Não existe nada de bom 
quando se aceita uma solução autoritária.  

FICO, C. A educação e o golpe de 1964. Disponível 
em: www.brasilrecente.com. Acesso em: 4 abr. 2014 

(adaptado). 

 
Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões 
do movimento político-militar de 1964 divergem ao 
focarem, respectivamente:  
a) Razões de Estado – Soberania popular.    
b) Ordenação da Nação – Prerrogativas religiosas.    
c) Imposição das Forças Armadas – Deveres sociais.    
d) Normatização do Poder Judiciário – Regras morais.    
e) Contestação do sistema de governo – Tradições 

culturais.    
   
31. (Fgv 2014)  Em 3 de outubro de 1953, o presidente 
Getúlio Vargas sancionou a Lei n.º 2.004, que criava a 
Petrobras.  
 
Sobre o processo de criação dessa empresa, é correto 
afirmar que  
a) as fortes rivalidades entre os principais partidos 

brasileiros da etapa pós-Estado Novo, PSD, PTB e 
UDN, não prevaleceram no debate de constituição 
de uma empresa nacional destinada à exploração 
petrolífera, porque todos concordavam com a 
necessidade de uma empresa estatal e 
monopolizadora, ainda que a UDN não apoiasse o 
endividamento externo para garantir as primeiras 
ações da nova empresa.    

b) as suas origens remontam à década de 1940, com 
a campanha do petróleo, e avançou muito com o 
envio, por Vargas, em janeiro de 1951, de um 
projeto de lei para a criação da Petróleo Brasileiro 
S.A., aprovada como uma empresa de propriedade 
e controle totalmente nacionais, encarregada de 
explorar, em caráter monopolista, todas as etapas 
da indústria petrolífera, exceto a distribuição de 
derivados.    

c) apesar de o Partido Comunista encontrar-se na 
ilegalidade a partir de 1947, esse agrupamento 
político foi decisivo na luta pela criação de uma 
empresa que explorasse o petróleo nacional, em 
contraposição aos partidos nacionalistas, como a 
UDN, a qual defendia a criação de uma empresa 
pública, com a possibilidade da presença de 
capitais estrangeiros e associada às grandes 
empresas petrolíferas, principalmente as 
estadunidenses.    

d) a Constituição de 1946 preconizava a criação de 
uma empresa pública de capital nacional para a 
exploração de todos os recursos naturais, inclusive 
o petróleo, mas a ação do governo Dutra protelou 
essa decisão, cabendo ao governo Vargas, após 
forte pressão da UDN e do PSD, decretar a criação 
de uma empresa estatal de petróleo, mas com 
permissão para a presença do capital estrangeiro 
nas atividades de maior risco.    

e) a ideia de uma empresa estatal para a exploração 
do subsolo brasileiro nasceu ainda durante o Estado 
Novo, mas não pode ser concretizada em virtude da 
posição governamental de apoio ao 
desenvolvimento agrícola, entretanto, no pós-
Segunda Guerra, com o importante apoio político e 
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financeiro dos Estados Unidos, foi criada uma 
empresa estatal com o monopólio da exploração do 
petróleo, excetuando-se a pesquisa de novos 
campos.    

   
32. (Fgv 2014)  Leia esta notícia veiculada pela 
imprensa em 13 de agosto de 2013. 
 
A Câmara dos Deputados devolveu hoje, 
simbolicamente, o mandato parlamentar a 14 
deputados, do antigo Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), que foram cassados em 1948. Os mandatos 
foram cassados pelo então Superior Tribunal Eleitoral 
(STE), que cancelou o registro do partido em 7 de 
maio de 1947, quase três anos após os deputados 
terem sido eleitos. 
No início da sessão, o presidente da Câmara, 
deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), 
prestou sua homenagem aos deputados cassados. 
“Hoje, ao prestar esta homenagem, resgatamos a 
dignidade do Parlamento brasileiro frente a um 
episódio que fez o partido sangrar e deixou importante 
parcela da população sem representação política”, 
disse. 
 

http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2013/08/camar
a-devolve-simbolicamente-mandato-a-14-deputados-

do-pcb-cassados-em.  
Acesso em 02 de setembro de 2013. 

 
Com base nessa notícia, é correto afirmar:  
a) A cassação dos parlamentares ocorreu devido à 

descoberta de um projeto de tomada do poder pelo 
PCB, que teria como base a formação de uma 
guerrilha rural estabelecida no interior do Brasil.    

b) A cassação dos parlamentares revela os limites da 
democracia brasileira entre 1945 e 1964, impedindo 
a livre organização partidária no país, no contexto 
da Guerra Fria.    

c) A cassação dos parlamentares ocorreu devido à 
denúncia do deputado comunista Jorge Amado de 
que o PCB havia conspirado com Getúlio Vargas 
visando à manutenção do Estado Novo.    

d) A cassação interrompeu uma longa jornada de 
funcionamento legal do PCB, iniciada em 1922, 
quando da sua fundação e interrompida, pela 
primeira vez, em 1947.    

e) A cassação levou ao fim do PCB e à fundação do 
PC do B, que teve seus direitos imediatamente 
reconhecidos, e à formação de diversos outros 
pequenos partidos, que se dedicaram à luta 
armada.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Analise o cartaz da campanha presidencial do 
Marechal Henrique Teixeira Lott para responder à(s) 
questão(ões) a seguir. 
 

  
 
 
33. (Unesp 2014)  O cartaz, que foi empregado na 
campanha para a Presidência da República em 1960,  
a) confirma a presença de Vargas como principal 

articulador da candidatura de Lott e relembra as 
dificuldades na construção da nova Capital.    

b) demonstra a aliança do conjunto das classes 
sociais brasileiras com Lott e defende a 
necessidade de unidade política na busca pelo 
progresso do país.    

c) celebra o desenvolvimentismo dos governos 
anteriores e alerta para o risco iminente de golpe 
militar.    

d) ressalta a aliança partidária construída em torno do 
nome de Lott e destaca a continuidade política que 
sua candidatura representa.    

e) apresenta a candidatura de Lott à presidência como 
expressão do populismo e do esforço de incorporar 
os setores trabalhadores à política.    

   
34. (Unesp 2014)  A forma como Juscelino Kubitschek 
é representado no cartaz  
a) associa a construção de Brasília ao desbravamento 

do interior do país e sugere um projeto de 
integração nacional.    

b) expressa o esforço para que ele seja aceito pelo 
eleitorado, que sempre o rejeitou por ser 
descendente de imigrantes.    

c) questiona o autoritarismo de seu governo e a 
impopularidade do projeto de transferência da 
Capital para Brasília.    

d) caracteriza a inauguração da nova Capital como 
estratégia de afastar o poder federal dos principais 
centros econômicos do país.    

e) é uma crítica ao arcaísmo de suas ações políticas e 
uma defesa da modernização econômica e política 
do país.    

   
35. (Fuvest 2013)  A população indígena brasileira 
aumentou 150% na década de 1990, passando de 294 
mil pessoas para 734 mil, de acordo com uma 
pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento médio 
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anual foi de 10,8%, quase seis vezes maior do que o 
da população brasileira em geral. 
 

http://webradiobrasilindigena.wordpress.com, 
21/11/2007. 

 
A notícia acima apresenta  
a) dado pouco relevante, já que a maioria das 

populações indígenas do Brasil encontra-se em fase 
de extinção, não subsistindo, inclusive, mais 
nenhuma população originária dos tempos da 
colonização portuguesa da América.    

b) discrepância em relação a uma forte tendência 
histórica observada no Brasil, desde o século XVI, 
mas que não é uniforme e absoluta, já que nas 
últimas décadas não apenas tais populações 
indígenas têm crescido, mas também o próprio 
número de indivíduos que se autodenominam 
indígenas.    

c) um consenso em torno do reconhecimento da 
importância dos indígenas para o conjunto da 
população brasileira, que se revela na valorização 
histórica e cultural que tais elementos sempre 
mereceram das instituições nacionais.    

d) resultado de políticas públicas que provocaram o 
fim dos conflitos entre os habitantes de reservas 
indígenas e demais agentes sociais ao seu redor, 
como proprietários rurais e pequenos trabalhadores.    

e) natural continuidade da tendência observada desde 
a criação das primeiras políticas governamentais de 
proteção às populações indígenas, no começo do 
século XIX, que permitiram a reversão do anterior 
quadro de extermínio observado até aquele 
momento.    

   
36. (Enem 2013)   

 
 
A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, 
no dia de Finados de 1965. Sua relação com os 
direitos políticos existentes no período revela a  
a) extinção dos partidos nanicos.    
b) retomada dos partidos estaduais.    
c) adoção do bipartidarismo regulado.    
d) superação do fisiologismo tradicional.    
e) valorização da representação parlamentar.    
   
37. (Unesp 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.    

   
38. (Unesp 2013)  Eu acho que a anistia foi a solução, 
mas ela não foi completa. Quer dizer, não podiam ser 
anistiados aqueles que mataram torturando, porque 
esse é um crime inafiançável. Quem mata 
calmamente, friamente, tem de sofrer um processo e 
tem de sofrer também as consequências do seu ato. 
Isso nunca foi executado no Brasil como foi executado 
na Argentina com todos os generais. O Brasil fez uma 
anistia pela metade, mas nós ficamos contentes 
porque não houve derramamento de sangue. 
 

(D. Paulo Evaristo Arns. Cult, março de 2004.) 
 
 

Segundo a declaração de D. Paulo Evaristo Arns, 
Arcebispo de São Paulo entre 1970 e 1998, a Lei da 
Anistia no Brasil, de 1979,  
a) perdoou opositores e defensores do regime militar 

e, a despeito de suas imperfeições, impediu 
confrontos e mortes entre setores políticos rivais.    

b) inspirou-se na lei de anistia argentina, que julgou e 
condenou militares que mataram e torturaram 
durante o regime militar.    

c) foi inútil, uma vez que não puniu aqueles que 
atuaram, durante o regime militar, nos órgãos de 
repressão política e policial.    

d) foi equivocada, pois determinou o posterior 
levantamento, análise e julgamento dos crimes 
cometidos durante o período do regime militar.    

e) beneficiou os opositores do regime militar e 
condenou aqueles que os reprimiram por meio da 
violência e da tortura.    

   
39. (Fgv 2013)  Em 1982, foram realizadas no Brasil 
as primeiras eleições diretas pluripartidárias desde 
1965, quando o regime militar aboliu os partidos 
políticos então existentes, através do Ato 
Complementar número 4. 
A respeito dessas eleições, é correto afirmar:  
a) Foram disputados os cargos de presidente da 

república, governadores dos estados, deputados 
estaduais e federais e senadores.    

b) Apenas cinco partidos políticos disputaram essas 
eleições: PDS, PDT, PT, PTB e PMDB.    

c) Os candidatos puderam utilizar o horário eleitoral ao 
vivo, para apresentarem suas propostas e 
discursos.    
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d) A aliança entre PDS e PTB garantiu ao governo a 
vitória nos principais estados do país, como São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.    

e) A radicalização dos comunistas provocou uma série 
de cassações e impugnações de candidaturas 
durante a campanha eleitoral.    

   
40. (Fgv 2013)  Observe o gráfico. 
 

 
 
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.    

   
41. (Fgv 2013)  Leia um fragmento de memória de um 
jornalista brasileiro, escritor, ex-preso político e 
exilado. 
 
Para mim, que havia sido, no limiar da década [de 
1960], um rebelde sem causa concreta, fã de James 
Dean e simpatizante da “juventude transviada”, o 
golpe significou, de imediato, mais um salto à frente na 
conscientização da realidade. Inclusive porque as 
medidas inaugurais do regime implantado em 1.º de 
abril não deixavam margem a dúvidas: contra a 
reforma agrária no campo, o tabelamento dos aluguéis 

nas cidades e a limitação das remessas de lucros ao 
exterior, assim como – diante da imposição norte-
americana – pelo rompimento das relações 
diplomáticas com Cuba. 
 

(Arthur José Poerner, “O céu é das elites”. In: Daniel 
Souza e Gilmar Chaves (org.), Nossa paixão era 

inventar um novo tempo) 
 
 

A partir do fragmento, pode-se identificar, entre outros, 
como fatores responsáveis pela ruptura político-
institucional de 1964,  
a) a omissão do governo brasileiro durante a Crise dos 

Mísseis de Cuba e a aprovação das Reformas de 
Base pelo Congresso Nacional.    

b) os grupos ligados ao latifúndio, ao temor da 
participação dos setores populares nas questões 
nacionais e os interesses das empresas 
multinacionais.    

c) a repressão do governo Jango contra os militares 
de baixa patente, os aumentos salariais excessivos 
e as recorrentes greves estudantis.     

d) a decisiva oposição de Juscelino Kubitschek ao 
governo Jânio, o acordo econômico com a União 
Soviética e a crise do petróleo.    

e) as classes médias preocupadas com a corrupção 
no governo Jango, as facilidades para a entrada do 
capital estrangeiro no país e o aumento do 
desemprego.    

   
42. (Enem 2013)   

 
  
JK — Você agora tem automóvel brasileiro, para 
correr em estradas pavimentadas com asfalto 
brasileiro, com gazolina brasileira. Quer mais quer? 
JECA — Um prato de feijão brasileiro, seu doutô! 
 

THÉO. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil 
através da caricatura (1840-2001). Rio de Janeiro: 

Bom Texto; Letras & Expressões, 2001. 
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A charge ironiza a política desenvolvimentista do 
governo Juscelino Kubitschek, ao  
a) evidenciar que o incremento da malha viária 

diminuiu as desigualdades regionais do país.    
b) destacar que a modernização das indústrias 

dinamizou a produção de alimentos para o mercado 
interno.    

c) enfatizar que o crescimento econômico implicou 
aumento das contradições socioespaciais.    

d) ressaltar que o investimento no setor de bens 
duráveis incrementou os salários de trabalhadores.    

e) mostrar que a ocupação de regiões interioranas 
abriu frente de trabalho para a população local.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
Na década de 1970, durante a ditadura militar, o 
governo desenvolveu uma política de estímulo ao 
nacionalismo que, somado à censura, tinha o objetivo 
de acobertar as ações repressivas desenvolvidas; ao 
mesmo tempo a economia se caracterizava por um 
processo de internacionalização e dependência, com o 
ingresso de empresas e capitais estrangeiros, 
moldando novos padrões de consumo, de acordo com 
seus interesses.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
A construção de Brasília enquadra-se na política de 
Estado promovida pelo governo de JK a partir do 
chamado Plano de Metas, que pretendia modernizar o 
país a partir de uma economia desenvolvimentista e 
aliada ao capital estrangeiro. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Geografia] 
Brasília foi criada como nova capital com o objetivo de 
estimular o desenvolvimento econômico regional do 
Centro-Oeste, favorecer o povoamento da região, 
estimular a atividade industrial (construção civil e 
equipamentos) e afastar a capital do litoral, que seria 
mais vulnerável do ponto de vista militar e às pressões 
populares.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História]  
A revolta que vem à consciência do personagem, na 
verdade, é o movimento social conhecido como Liga 
Camponesa. Formadas a partir de 1945, sob 
liderança, em especial, do advogado comunista 
Francisco Julião, as Ligas Camponesas brigavam pelo 
direito do acesso à terra, principalmente. Atuando 
ativamente entre 1945 e 1964, as Ligas alcançaram 
seu auge na desapropriação do Engenho Galileia, em 
Pernambuco, e foram suprimidas pelo governo militar. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Português]  
Como o romance Vidas Secas foi publicado em 1938, 
portanto anterior à eclosão desse movimento, é 
correta a opção [B].   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 

 
Somente a alternativa [C] está correta. A questão 
remete à produção cultural brasileira no contexto da 
República Militar, 1964-1985. Apesar do golpe militar 
em 1964 ainda havia uma espaço para a cidadania e 
abertura para manifestações críticas ao novo regime. 
Com o início do governo Costa e Silva em 1967, 
segundo presidente militar, a sociedade compreendeu 
que os militares não estavam dispostos a entregar o 
poder aos civis conforme anunciaram. Daí que os 
anos de 1967 e 1968 foram de muitas manifestações 
sociais com participação estudantil bem como de uma 
grande efervescência cultural através de uma arte 
engajada e politizada. Neste contexto, os grandes 
festivais de música também teciam suas críticas ao 
regime militar. O resultado deste engajamento político 
foi o AI-5, Ato Institucional número 5 em dezembro de 
1968, considerado um golpe dentro do golpe fechando 
de vez qualquer espaço para a participação política.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
A Lei de Anistia, aprovada em 1979, amparava-se em 
duas proposições: (1) concedia perdão político aos 
exilados e (2) eximia de culpa os agentes militares e 
civis que feriram os direitos humanos ao longo da 
vigência do regime.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
A charge faz referência ao processo de reabertura 
política no Regime Militar. Dois problemas, naquela 
época, atrapalhavam o governo e esse processo: as 
reações de quem era contra o fim do regime e a alta 
inflação (principal problema econômico do Brasil de 
então).   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
A falta de apoio do Congresso ao presidente da 
República manifestou-se, na história brasileira, nos 
governos de Vargas (1954), Jânio (1961), Jango 
(1964), Collor (1992) e Dilma (2016).   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
O plebiscito votado em 1963 questionava a população 
sobre o regime de governo que deveria vigorar no 
país: presidencialista ou parlamentarista. O plebiscito 
veio à tona após a renúncia de Jânio Quadros, em 
1962, e a formação de um governo parlamentarista 
para governar o país enquanto se discutia a posse ou 
não do vice João Goulart. Goulart era rejeitado por 
parte da população brasileira devido aos seus ideais 
de reforma social.   
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Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
O tropicalismo amparou-se na antropofagia, na ênfase 
à cultura propriamente brasileira e na exaltação dos 
movimentos sociais iniciados em 1968 mundo afora. 
Foi, por isso, igualmente criticada pela direita (governo 
ditatorial, no caso) e pela esquerda (oposição 
ditatorial, então), mas resistiu e transformou-se num 
dos mais importantes movimentos artísticos 
brasileiros.   
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
No ano da mostra, 1970, o Brasil vivia os chamados 
anos de chumbo do Regime Militar, devido às 
imposições do AI-5. Logo, o trabalho do artista faz 
alusão a isso.   
 
Resposta da questão 11: 
 [A] 
 
O Plano de Metas de JK pretendia fazer o Brasil 
crescer 50 anos em 5 por meio de investimentos em 
infraestrutura e industrialização. Para cumpri-lo, JK 
abriu a economia ao capital estrangeiro em busca de 
investimentos empresariais. Ocorria, assim, o Nacional 
Desenvolvimentismo baseado em investimentos 
estrangeiros.   
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está de acordo com as 
tabelas apresentadas. Getúlio Vargas governou o 
Brasil de 1930 até 1945. Na sua gestão ocorreu uma 
transição de um país rural, arcaico e tradicional para 
um Brasil mais moderno, urbano e industrial. Vargas 
mudou o modelo econômico do Brasil, de agrário 
exportador para uma indústria de substituição de 
importação. JK governou o Brasil entre 1956 e 1960, 
seu Plano de Metas contribuiu muito para a 
modernização do país. Na década de 1960 a 
população urbana ultrapassou a população rural e 
ocorreram melhorias significativas nos indicadores 
sociais conforme apontam as pesquisas do IBGE.   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
O período mencionado pela questão – entre 1985 e 
1989 – corresponde ao governo de José Sarney. No 
qual foi comum a presença de políticos que fizeram 
carreira durante a Ditadura – o próprio Sarney, ACM, 
Paulo Maluf, Ulysses Guimarães, entre outros – nos 
círculos políticos.   
 

Resposta da questão 14: 
 [E] 
 
A questão aponta para os Planos Econômicos que 
surgiram na Nova República a partir de 1985. Entre o 
Plano Cruzado I, fevereiro de 1986, até o Plano Real 
de julho de 1994, o Brasil conheceu diversos outros 
planos econômicos, porém todos fracassaram no 
combate à inflação. O Plano Collor de 1990 tinha um 
viés neoliberal e não protecionista. O Plano Real 
também não possuía medidas protecionistas. O Plano 
Bresser de junho de 1987 não foi liberal e não rompeu 
com o FMI. Ele congelou a economia do país por 30 
dias e extinguiu o gatilho salarial. O Plano Verão de 
janeiro de 1989 não nacionalizou empresas 
estrangeiras, tratava-se de uma política gradualista de 
combate à inflação procurando combater o deficit 
público. O Plano Cruzado lançado em 28 de fevereiro 
de 1986 pelo ministro da fazenda Dílson Funaro 
adotou as seguintes medidas: mudança da moeda 
surgindo o cruzado, congelamento de todos os preços, 
gatilho salarial, seguro desemprego, entre outras 
medidas.   
 
Resposta da questão 15: 
 [B] 
 
Durante o chamado Milagre Econômico, o governo 
ditatorial brasileiro buscou passar à população 
brasileira uma imagem de avanço, crescimento e 
unidade nacional. Sendo assim, a construção da 
Transamazônica enquadra-se nessa lógica.   
 
Resposta da questão 16: 
 [A] 
 
O governo militar brasileiro, através de ampla 
propaganda, vendia à população a ideia de que o 
regime militar promovia o avanço da sociedade 
brasileira, seja em termos políticos, econômicos, 
sociais ou culturais. Assim, tais cartazes refletem a 
base do pensamento do governo sobre esse avanço, 
amparada no discurso de amor à pátria.   
 
Resposta da questão 17: 
 [E] 
 
A questão faz alusão às eleições que ocorreram no 
Brasil em 1982, durante o governo militar de João 
Baptista Figueiredo, quando este regime já caminhava 
para o fim. Vale lembrar que neste ano não teve 
eleições à presidência da República no Brasil o que já 
elimina algumas alternativas. A candidatura de Leonel 
Brizola para o governo do estado do Rio de Janeiro 
não foi impugnada. Ocorreu em 1982 uma tentativa de 
fraude na apuração dos votos para prejudicar o 
candidato ao governo do Rio de Janeiro, Leonel 
Brizola, que não era bem visto pelos militares.   
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Resposta da questão 18: 
 [D] 
 
A Operação Condor foi criada em conjunto pelos 
órgãos de segurança dos países que compunham o 
chamado Cone Sul com o objetivo de investigar, vigiar 
e punir qualquer atividade de oposição aos governos 
militares.   
 
Resposta da questão 19: 
 [D] 
 
O carro mostrado no anúncio surgiu como 
consequência do aumento da indústria automobilística 
no Brasil durante o governo de JK. Esse aumento 
acabou por desenvolver as cidades do Sudeste, em 
especial as do ABC Paulista. Mas JK, priorizando a 
industrialização, deixou a agricultura e o campo de 
lado, causando desigualdades de desenvolvimento no 
Nordeste e no interior.   
 
Resposta da questão 20: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. Ao longo da 
República Brasileira, havia eleições para presidente e 
para vice-presidente, o que poderia gerar problemas 
políticos caso fossem eleitos um presidente e um vice 
de chapas diferentes. Isso aconteceu na eleição 
indireta à presidência da República em 1891 quando 
Deodoro ganhou para presidente e Floriano, da outra 
chapa, foi eleito para vice. Isso incomodou o político 
da UDN Carlos Lacerda na eleição de 1955 quando 
foram eleitos JK e João Goulart. Desde a eleição 
presidencial de 1989 não há mais eleição para vice-
presidente.   
 
Resposta da questão 21: 
 [D] 
 
As vitórias das coligações compostas pelo PTB em 
1945, 1950 e 1955 mostram a força desse partido 
através da figura de seu principal líder, Getúlio Vargas, 
que, mesmo depois de sua morte (1954) foi capaz de 
ajudar na eleição de JK.   
 
Resposta da questão 22: 
 [A] 
 
O ano de criação do MST – 1984 – caracteriza a 
abertura do regime ditatorial para o regime 
democrático no Brasil. Nesse contexto, devido às 
crises política e econômica que o Brasil enfrentava, 
surgiram movimentos sociais que pediam mudanças 
no país, como o MST.   
 
Resposta da questão 23: 
 [C] 
 

A Frente Ampla foi um movimento que tentou burlar o 
bipartidarismo imposto pelo AI-2 do Regime Militar. 
Articulado por Carlos Lacerda, o movimento não teve 
força para enfrentar a Ditadura, em especial depois da 
publicação do AI-5, que retirou os poderes políticos de 
Carlos Lacerda por 10 anos.   
 
Resposta da questão 24: 
 [B] 
 
Uma das características do chamado Milagre 
Econômico, posto em prática durante a Ditadura, foi a 
adoção da política de abertura da economia nacional 
ao capital estrangeiro, inclusive por meio de vultuosos 
empréstimos para a realização de obras de 
infraestrutura.   
 
Resposta da questão 25: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A questão 
remete ao golpe militar de 1964 ocorrido no Brasil. 
Muitos historiadores e estudiosos (entre eles Daniel 
Aarão Reis) entendem que o golpe militar de 31 de 
março de 1964 pode ser denominado de “Golpe Civil-
Militar” considerando que os militares não tomaram o 
poder sem o apoio de muitos segmentos sociais como 
a Igreja através da Marcha pela Família e a 
Propriedade, empresários preocupados com o destino 
do país que era governado pelo presidente populista 
Jango, a incipiente classe média urbana com viés 
conservador. O cenário da Guerra Fria é tenso, 
ocorreu a implantação do comunismo na ilha de Cuba 
e o assassinato do presidente dos EUA, JFK. As 
demais alternativas estão incorretas.   
 
Resposta da questão 26: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A charge, de 
1952, remete ao segundo governo Vargas de 1950-
1954 no contexto da República Liberal Populista. O 
cartunista Théo elaborou um diálogo entre Vargas (pai 
dos pobres) com o bom velhinho Papai Noel. “Ser pai 
dos pobres dá mais trabalho do que ser Papai Noel: a 
mim eles chateiam o ano inteiro”. Desde 1930, Vargas 
adotou uma política populista, nacionalista e 
intervencionista. Criou a CLT, a Consolidação das Leis 
Trabalhistas para os trabalhadores urbanos e tutelou 
os sindicatos. Foi desenvolvido através do DIP, 
Departamento de Imprensa e Propaganda, a ideia de 
“pai dos pobres”. O governo Vargas buscava o apoio 
do povo para realizar seu projeto político.   
 
Resposta da questão 27: 
 [B] 
 
Somente a proposição [B] está correta. O excelente 
texto do historiador Francisco Alembert remete ao 
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governo de JK entre 1956-1960. A Era JK permanece 
ainda muita viva considerando que governos 
posteriores com diferentes ideologias reportam a 
gestão do presidente mineiro. Apontam elementos 
como crescimento econômico dentro de um regime 
democrático agradando a burguesia com uma 
surpreendente modernização e agradava a esquerda 
mesmo não sendo de esquerda. Vale destacar que JK 
abriu a economia do Brasil para ao capital externo 
acreditando que a junção do capital nacional com o 
internacional levaria o país a crescer 50 anos em 
apenas 5 anos de governo. Era o nacional-
desenvolvimentismo. O clima de otimismo da época 
também se explica por outros fatores como a vitória da 
seleção brasileira na copa do mundo de 1958 na 
Suécia, pela Bossa Nova e pela vitória no tênis pela 
atleta brasileira Ester Bueno.   
 
Resposta da questão 28: 
 [E]  
 
A Comissão Nacional da Verdade foi criada para 
esclarecer os abusos cometidos contra os direitos 
humanos na época da Ditadura Militar.   
 
Resposta da questão 29: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. O AI-5, Ato 
Institucional Número 5, criado no dia 13 de Dezembro 
de 1968 no governo de Costa e Silva, pode ser 
considerado um golpe dentro do golpe. Caracteriza o 
auge da ditadura militar fechando o congresso por 
tempo indeterminado, cassou mandatos de políticos, 
lideranças políticas e estudantis foram exiladas, foi 
abolido o Estado de Direito. São os “anos de chumbo” 
caracterizado pelo “ame-o ou deixe-o”. O governo de 
Médici, 1969-1974, foi, sem dúvida, o período de 
maior truculência praticado pelo governo militar. As 
demais alternativas estão incorretas. O AI-5 não 
visava estimular o aumento de protestos contra o 
regime e não foi uma tentativa de frear o avanço dos 
militares e sim de aumentar seu poder.   
 
Resposta da questão 30: 
 [A]  
 
O primeiro texto defende/apoia o Golpe e o Regime, 
classificando-o como necessários para a manutenção 
da democracia. Nesse sentido, foca na razão do 
Estado para o movimento. O segundo texto é contra o 
Golpe e o Regime, alegando que nada é bom quando 
a ação é autoritária. Logo, foca na defesa da 
soberania popular.   
 
Resposta da questão 31: 
 [B] 
 

O domínio da produção petroleira pelo governo 
brasileiro era desejo de Vargas desde sua primeira 
passagem pelo governo. Em 1947, a Campanha do 
Petróleo ganhou força e, quando Vargas voltou ao 
poder, em 1951, ele alavancou o projeto para a 
criação da Petróleo Brasileiro S.A.   
 
Resposta da questão 32: 
 [B] 
 
No contexto da Guerra Fria, o então presidente da 
República do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, alinhou o 
país com os EUA e a ideologia capitalista. Sendo 
assim, defensores das causas socialistas e 
comunistas tiveram suas atividades cerceadas no 
Brasil. A cassação dos deputados do PCB em 1947 
encaixa-se nesse contexto.   
 
Resposta da questão 33: 
 [D] 
 
A alternativa [D] está correta. Na campanha 
presidencial de 1960, havia uma chapa formada pelo 
candidato a presidente marechal Teixeira Lott, do 
Partido Social Democrata (PSD) e, seu candidato à 
vice-presidente João Goulart, do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB). Se ambos tivessem ganhado a 
eleição (somente João Goulart foi eleito como vice-
presidente e o vencedor do pleito eleitoral foi Jânio 
Quadros) teria dado continuidade à coligação PSD-
PTB que tanto caracterizou a República Liberal 
Populista, 1946-1964 (principalmente no governo de 
JK, 1956-1960). No cartaz a coligação é representada 
por Vargas do PTB e JK do PSD. As proposições [A], 
[B], [C] e [E] estão incorretas. Vargas suicidou em 
agosto de 1954, anterior à eleição de 1960. A 
candidatura de Lott não tinha como prioridade alertar 
para o risco iminente do golpe militar.   
 
Resposta da questão 34: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. Na imagem 
Juscelino Kubitschek foi associado ao bandeirantismo 
paulista dos séculos XVII e XVIII que contribuiu para 
ampliar o território brasileiro. A proposta da imagem é 
vincular a figura de Juscelino Kubitschek a integração, 
modernização e desenvolvimento do Brasil que foram 
as prioridades do “Plano de Metas” de JK. A 
construção de Brasília seria a meta síntese deste 
projeto do político do PSD. As demais alternativas não 
têm nenhuma conexão com a imagem.   
 
Resposta da questão 35: 
 [B] 
 
O texto mostra o crescimento da população indígena 
no Brasil na década de 1990, ao contrário do 
observado historicamente a partir do século XVI, 



http://historiaonline.com.br	

LISTA 04 – REPÚBLICA LIBERAL, REGIME CIVIL-MILITAR E 
REDEMOCRATIZAÇÃO 	

											PROF.	RODOLFO	

 

quando os portugueses conquistaram e dominaram as 
terras que hoje formam o Brasil. É preciso que se 
ressalte – à maneira como foi feito na alternativa 
correta – que, nos últimos anos, a "identidade 
indígena" tem crescido no Brasil, pois muitos cidadãos 
têm se declarado membros dessa etnia.   
 
Resposta da questão 36: 
 [C] 
 
A ditadura militar, iniciada em 1964 no Brasil, instituiu 
o bipartidarismo no país, ou seja, a regulamentação da 
existência e atuação de apenas dois partidos políticos 
no Brasil, um de situação e outro de oposição.   
 
Resposta da questão 37: 
 [D]  
 
O regime militar brasileiro foi, para muitos, uma 
“ditadura disfarçada”, pois manteve o funcionamento 
do Legislativo por quase todo o período; no entanto, o 
Poder Executivo se sobrepôs aos demais, na medida 
em que o presidente passou a governar por decretos 
leis e por medidas de exceção, como os Atos 
Institucionais. Além disso, a participação no Legislativo 
era limitada, pois centenas de cidadãos perderam 
seus direitos políticos, foram presos ou exilados.   
 
Resposta da questão 38: 
 [A] 
 
O Arcebispo de São Paulo faz críticas ao processo de 
Anistia, considerando-o imperfeito, pois tratou 
torturadores e torturados da mesma maneira, fazendo 
ainda uma comparação com situação semelhante na 
Argentina, mas que teve desfecho diferente, uma vez 
que no país vizinho os responsáveis pela tortura em 
nome do Estado foram punidos. No entanto, o 
religioso vê um elemento positivo nesse desfecho, que 
foi o de evitar novos conflitos.   
 
Resposta da questão 39: 
 [B] 
 
No ano de 1982 se realizaram eleições diretas para 
governadores de estado e demais cargos legislativos, 
com a participação de diversos partidos políticos. 
Desde 1979 havia um processo de reordenamento 
político partidário fruto da “abertura política” que, 
dentre outras coisas, eliminou o bipartidarismo vigente 
desde 1965. Dos dois partidos existentes, a ARENA 
governista deu origem ao PDS, enquanto que os 
oposicionistas do PMDB se fragmentaram e, somados 
e novos setores políticos e sociais deram origem aos 
demais partidos.   
 
Resposta da questão 40: 
 [B] 
 

No governo Geisel, o II Plano Nacional de 
Desenvolvimento, que previa a construção da rodovia 
Transamazônica, por exemplo, foi financiado por 
investimentos estrangeiros, o que aumentou nossa 
dívida externa.    
 
Resposta da questão 41: 
 [B] 
 
Antes do golpe, as atitudes e as decisões do então 
presidente da República, João Goulart, estavam sendo 
duramente criticadas pela elite brasileira, tanto nas 
cidades quanto no campo. A inclinação de Jango ao 
Comunismo e o plano das Reformas de Base (que 
dariam privilégios às classes menos favorecidas no 
Brasil) foram atitudes que influenciaram na tomada do 
golpe de 1964.    
 
Resposta da questão 42: 
 [C] 
 
Como a charge mostra, enquanto em alguns setores 
da economia (como o industrial) o Brasil apresentava 
significativo crescimento, em outros (como a inclusão 
social de todos) o Brasil ainda "patinava", 
apresentando grandes disparidades de 
desenvolvimento.   
 
 
   
 


