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HISTÓRIA 3 – Volume 1 
RESOLUÇÕES – EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
 
01.  B  

A oposição ao segundo governo de Vargas 
caracterizou-se pelas várias tentativas de dar um 
golpe de Estado, situação na qual o presidente 
seria retirado à força e sem base legal do poder. 
Dentro dessa estratégia, articulações com as 
Forças Armadas foram feitas, o que levou Vargas 
a tirar a própria vida.  
 

02.  C  
O suicídio de Vargas foi fundamental para adiar 
qualquer tentativa de golpe político no Brasil, pelo 
menos até 1964. O que parecia iminente em 1954, 
numa união entre as forças conservadoras da 
UDN e as forças armadas brasileiras que 
ameaçava retirar Vargas do poder à força, foi por 
água abaixo devido à comoção popular que o 
suicídio de Vargas e sua Carta Testamento 
causaram no país.  
 

03.  C  
Os 15 anos de Vargas no poder (1930-1945 e 1950-
1954) foram marcados pela forte presença do 
presidente nas resoluções das questões sociais, 
fossem elas de âmbito conflituoso (disputas entre 
classes) ou de âmbito assistencialista (melhora 
de vida das classes mais baixas).  
 

04.  B  
A questão remete à influência dos militares na 
história política da República Brasileira. A própria 
proclamação da República, no dia 15 de novembro 
de 1889, foi caracterizada por um golpe militar que 
colocou o marechal Deodoro da Fonseca como 
presidente provisório da recém-implantada 
República. Em 1937, Vargas colocou a sociedade 
brasileira contra os comunistas para legitimar o 
seu golpe denominado de Estado Novo, uma 
ditadura política que permaneceu até 1945. Em 
1964, os militares depuseram João Goulart, 
tomaram o poder em nome da segurança e da 
ordem nacional.  
 

05.  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.  
 
 
 
 
 

06.  C  
A questão aponta para o processo de 
modernização que ocorreu no Brasil a partir da 
segunda metade do século XX, em especial na 
cidade de São Paulo. Esta modernização gerou o 
êxodo rural e a urbanização transformando o 
cotidiano das pessoas e, muitas vezes, 
provocando um saudosismo como sugere a 
música.  
 

07.  A  
A questão remete à Carta-Testamento elaborada 
por Getúlio Vargas um pouco antes do suicídio, 
em 24 de agosto de 1954. Vargas foi eleito em 
1950, num cenário político bem diferente do seu 
mandato anterior, 1930-1945. O ambiente 
relativamente democrático do segundo mandato 
exigia mais habilidade política. Com seu estilo 
populista e nacionalista, o governo Vargas foi se 
desgastando. A campanha nacionalista que 
culminou na criação da Petrobras, o aumento de   
no salário mínimo, a grande greve dos 
trabalhadores contribuíram para o desgaste político. 
A UDN, por sua vez, desde seu nascimento atuou 
contra o estilo populista-nacionalista de Vargas. O 
atentado na Rua Toneleros contra Carlos Lacerda 
foi um fator relevante para a derrocada política do 
presidente. A articulação política dos grupos 
antigetulistas foi fundamental para o suicídio.  
 

08.  C  
Apesar do desenvolvimentismo promovido por JK 
durante seu governo, as diferenças entre as 
zonas urbanas e as zonas rurais se acentuaram 
do Brasil da década de 1950. Isso ocorreu, em 
grande parte, porque JK concentrou seus 
esforços de modernização nas cidades, deixando 
o campo de lado.  
 

09.  E  
Somente a alternativa [E] está correta. A questão 
aponta para o gesto emblemático de Getúlio 
Vargas (posteriormente imitado pelo presidente 
Lula) em seu segundo mandato com a campanha 
“O petróleo é nosso” culminando na criação da 
Petrobras em outubro de 1953.  
 

10.  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.  
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AULA 2 
 
01.  E  

A questão remete muito mais a uma análise de 
texto do que de um fato histórico. No entanto, é 
notória a crítica àqueles que mesmo com 
argumentos consistentes se opunham a 
construção da nova capital.  
  

02.  E  
Carlos Lacerda foi o principal opositor da política 
populista adotada por Getulio Vargas, Juscelino e 
Jango, este último deposto pelo golpe militar de 
1964. Lacerda apoiou a tentativa de impedir a 
posse de JK e por isso foi posteriormente 
perseguido.  
 

03.  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.  
 

04.  B  
A política econômica desenvolvimentista de JK 
amparava-se no Plano de Metas, cujo lema era 
“50 anos em 5”. Tal plano previa investimentos 
maciços em infraestrutura e industrialização. 
Sendo assim, energia, transportes, alimentação, 
indústrias e educação seriam áreas beneficiadas 
por investimentos.  
 

05.  A  
Somente a alternativa [A] está correta. A charge 
aponta para a ambiguidade da Era JK, 1956-1960, 
que defendeu o crescimento econômico, 50 anos 
de progresso em apenas 5 anos de governo 
através da junção das riquezas nacionais com o 
capital internacional com a abertura da economia 
brasileira. O Plano de Metas priorizou energia, 
transporte, indústria (em especial a 
automobilística), alimentação e educação. Os dois 
últimos pontos não foram bem sucedidos. A 
construção de Brasília representava a 
modernização, integração e desenvolvimento do 
país. Apesar do crescimento e euforia da Era JK, o 
mesmo também deixou uma herança negativa 
com aumento da dívida externa e da inflação 
mantendo a desigualdade social.  
 
 
 

06.  B  
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Geografia] 
Como mencionado corretamente na alternativa 
[B], o “Plano de Metas” do governo JK priorizou o 
investimento estatal em infraestrutura, com 
destaque para a indústria de base, transportes e 
energia, sendo responsável pela construção de 
usinas hidrelétricas como Furnas, Três Marias e 
Paulo Afonso. Estão incorretas as alternativas: [A], 
porque a disseminação do ensino técnico ocorreu 
no período militar; [C], porque a SUDAM foi criada 
no período militar durante o governo de Castelo 
Branco; [D], porque a industrialização promovida 
pelo governo JK teve caráter de substituição de 
importações com a entrada de transnacionais 
para a produção de bens de consumo duráveis, 
dentre os quais, a indústria de automotores; [E], 
porque as privatizações foram características do 
período neoliberal adotado no Brasil a partir da 
década de 1990. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
Somente a proposição [B] é correta. O mineiro JK 
pertencia ao grupo liberal do PSD e defendia o 
nacional desenvolvimentismo através do “Plano 
de Metas”. Sua proposta era abrir a economia 
brasileira para o capital internacional, ou seja, a 
internacionalização do mercado interno. Assim, o 
país teria 50 anos de progresso em 5 anos de 
governo. O “Plano de Metas” apresentava 31 
metas que se vinculavam a indústria, transporte, 
energia, alimentação e educação. Porém, 
alimentação e educação tiveram resultados 
modestos. A metassíntese de JK era a construção 
de Brasília objetivando a modernização, 
integração e desenvolvimento. A privatização 
ocorreu a partir de 1990 com o governo de Collor 
de Mello em um contexto neoliberal. O ensino 
técnico foi prioridade no governo militar para 
obter mão de obra para o “Milagre Brasileiro”. JK 
consolidou o setor de consumo duráveis.  
 

07.  C  
Somente a alternativa [C] está correta. JK 
governou o Brasil entre 1956-1960, implantou o 
Plano de Metas com a proposta de crescer 50 
anos em apenas 5 anos de governo através da 
junção das riquezas nacionais com o capital 
internacional. A prioridade do Plano de Metas era 
indústria, energia e transporte.  
 

08.  E  
Somente a proposição [E] está correta. A questão 
menciona a construção de Brasília durante o 
governo de JK, 1956-1960, para ser a nova capital 
do Brasil. A proposta da construção de uma nova 
capital vem desde José Bonifácio e foi retomada 
na República e incorporada ao Plano de Metas do 
governo JK que priorizou alguns setores como 
energia, transporte, indústria, educação e 
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alimentação. A construção de Brasília destinava-se 
a promover a ocupação do interior do Brasil.  

 
09.  D  

A propaganda dos eletrodomésticos unia o 
modelo familiar tradicional ao modelo de consumo 
industrial e urbano, que buscava empregar 
praticidade a vida dinâmica das grandes cidades. 
 

10.  E  
[E] O cotidiano nas cidades mudou através das 
décadas, entre os anos de 1920 e 1960 buscava-se 
manter o operariado na vizinhança das fábricas, 
pois, assim o acesso ao trabalho era mais fácil, 
além disso, muitos industriais para garantir a 
fidelidade dos operários as suas fábricas, 
concediam moradia gratuita nas vilas operárias.  
 
 

AULA 3 
 
01.  B  

O plebiscito votado em 1963 questionava a 
população sobre o regime de governo que deveria 
vigorar no país: presidencialista ou parlamenta-
rista. 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.  
 

02.  D  
Somente a proposição [D] está correta. Desde que 
Vargas criou as leis trabalhistas na década de 
1930 contemplando apenas os trabalhadores 
urbanos, os trabalhadores rurais começaram a se 
organizar através das Ligas Camponesas exigindo 
a extensão das leis trabalhistas para os homens 
do campo bem como a implantação da reforma 
agrária. No governo do presidente João Goulart, 
1961-1964, foi elaborado o projeto denominado 
“Reformas de Base” que incluía a reforma agrária. 
Vale dizer, que Jango foi deposto pelos militares 
em 31 de março de 1964.  
 

03.  B  
Quando da renúncia de Jânio Quadros, dois 
grupos passaram a se articular no país: um 
contrário à posse de Jango e outro a favor. Diante 
do acirramento de posições, o Congresso 
brasileiro adotou o regime parlamentarista de 
governo e decidiu repassar à população o direito 
de escolher entre parlamentarismo e 
presidencialismo. Em 1963, através de um 
plebiscito, os brasileiros escolheram o regime 
presidencialista de governo e Jango foi 
empossado.  
 
 
 

04.  A  
A questão aponta para uma característica da 
nossa história, uma forte polarização ideológica 
em determinados contextos como ocorreu em 
1964, quando Jango anunciou sua proposta 
denominada de “Reformas de Base”, que defendia 
uma ampla reforma no país no campo da 
educação, reforma agrária, urbana, tributária, etc. 
Nesta conjuntura histórica, a Guerra Fria estava 
tensa devido a Guerra do Vietnã, Revolução 
Cubana e o assassinato de Kennedy, presidente 
dos EUA.  
 

05.  B  
Ambos os governos citados apresentaram 
problemas políticos, agravados por conjunturas 
econômicas e sociais. Contando, também, com a 
inabilidade dos presidentes para lidar com as 
crises, o país caminhou para um extremismo 
político que culminou no Golpe de 1964.  
 

06.  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].  
 

07.  A  
Somente a alternativa [A] está correta. Após sete 
meses de governo, Jânio Quadros renunciou ao 
cargo de Presidente da República. Seu vice, João 
Goulart, que estava na China, não era bem visto 
por diversos políticos conservadores e muitos 
militares. Os chamados “golpistas” não 
pretendiam empossar Jango como presidente do 
Brasil. Daí surgiu a “Voz da Legalidade” que 
estava apoiado na constituição de 1946. Esta 
defendia que após a saída do presidente cabia ao 
vice assumir o cargo. Desta forma, Leonel Brizola, 
governador do Rio Grande do Sul, liderou um 
movimento para empossar João Goulart, 
ameaçando inclusive com a luta armada. A saída 
foi a posse de Jango, mas dentro do sistema 
parlamentarista que reduzia o poder do executivo.  
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08.  B  
A questão aponta para as “Reformas de Base” 
defendida pelo presidente João Goulart em 1964. 
Caracterizavam esta reforma mudanças 
estruturais no país através de reformas na 
educação, agrária, tributária, financeira, etc. As 
“Reformas de Base” provocaram um intenso 
debate no país entre conservadores e 
progressistas culminando com o golpe militar de 
março de 1964.    
 

09.  C  
Com a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 
1961, os conservadores tinham medo da posse de 
seu vice-presidente Jango que, aos olhos dos 
conservadores, era associado ao comunismo. 
Ocorreu um grande conflito político no Brasil e a 
saída encontrada foi a adoção do 
Parlamentarismo no qual o Primeiro Ministro, 
Tancredo Neves, era chefe de Governo e o 
presidente João Goulart apenas chefe de Estado, 
ou seja, limitaram o poder político de Jango. Em 
janeiro de 1963 através de um plebiscito retornou 
o sistema Presidencialista.  
 

10.  E  
A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, 
como o próprio texto deixa claro, foi um 
movimento contrário à intenção de João Goulart 
de promover as Reformas de Base. Logo, o 
movimento era a favor da deposição do 
presidente e teve papel importante no Golpe 
Militar.  
 
 

AULA 4 
 
01.  E  

A charge deixa claro que, por um longo período de 
tempo (1964-1989), a população brasileira ficou 
sem o direito de votar diretamente para os cargos 
Executivos Federais.  
  

02.  C  
Somente a alternativa [C] está correta. As 
palavras do ex-presidente Ernesto Geisel 
mostram claramente que em 1964 ocorreu um 
golpe e não uma revolução. “O que houve em 1964 
não foi uma revolução. As revoluções fazem-se 
por uma ideia, em favor de uma doutrina. Nós 
simplesmente fizemos um movimento para 
derrubar João Goulart (...) “Era algo destinado a 
corrigir, não a construir algo novo, e isso não é 
revolução”.  
 

03.  D  
Somente a alternativa [D] está correta. O texto do 
historiador Boris Fausto menciona o surgimento 
da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, 
elaborada pelo governo Vargas, 1930-1945. Estas 
leis trabalhistas contemplavam apenas os 
trabalhadores urbanos, defendia a estabilidade no 

emprego após dez anos de trabalho. Em 1966, no 
governo do presidente militar Castelo Branco, a 
estabilidade foi substituída pelo FGTS, fundo de 
garantia por tempo de serviço, com a empresa 
depositando uma quantia todo mês na conta do 
trabalhador.  
 

04.  D  
O AI-5 inaugura os chamados “Anos de Chumbo” 
da Ditadura brasileira. Tal ato dava ao executivo a 
prerrogativa de interferir no legislativo, nos 
estados e nos municípios, legalizava a censura 
prévia, proibia as manifestações públicas de 
caráter político e suspendia o direito ao habeas 
corpus.  
 

05.  C  
Somente a proposição [C] está correta. O texto 
citado remete ao regime militar no Brasil, 1964-
1985, quando ocorreram censura, repressão, 
violência e inúmeras violações aos direitos 
humanos. Foram criados inúmeros Atos 
Institucionais e órgãos repressivos e, também, 
mudanças nas leis trabalhistas como a criação do 
FGTS em 1966 substituindo a estabilidade no 
emprego. Embora o “Milagre Brasileiro” mostrasse 
números animadores, o arrocho salarial foi muito 
forte prejudicando a vida dos brasileiros mais 
humildes.  
 

06.  C 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Geografia] 
As ditaduras como o regime autoritário militar e 
civil que vigorou entre 1964 e 1985 no Brasil 
censuram os meios de comunicação, inibem a 
liberdade de expressão e reprimem com violência 
opositores políticos. Em regimes autoritários, 
manifestações de rua como as verificadas no 
Brasil entre 2013 e 2015 seriam severamente 
reprimidas pelo Estado. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
O AI-5 foi instituído no dia 13 de dezembro de 
1968 no governo do general militar Costa e Silva, 
foi considerado um golpe dentro do golpe ao 
fechar o congresso, cassar mandato de 
parlamentares, acabar com a liberdade de ir e vir 
dos cidadãos, entre outras medidas autoritárias 
estabelecidas por este ato. Estava começando os 
anos de chumbo no Brasil, um período de muita 
truculência e violação aos direitos humanos. 
Muitos cidadãos que pedem intervenção militar 
diante desta crise econômica e política em que 
vive o Brasil certamente desconhecem as 
implicações de um regime militar. O desafio do 
século XXI é conciliar crescimento econômico 
com uma matriz energética mais limpa possível e 
resolver os problemas sociais, políticos e 
econômicos dentro de um regime democrático. 
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[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Sociologia] 
O AI-5 correspondeu a uma manobra autoritária 
do governo ditatorial no Brasil. Pedir, de forma 
democrática, o retorno da ditadura militar 
corresponde a uma contradição política, dado que 
tal regime ditatorial nega exatamente a liberdade 
de expressão.  
 

07.  D  
Somente a proposição [D] está correta. O quadro 
mostra a implantação de regimes militares na 
América Latina a partir da década de 1950. Em 
função da Guerra Fria, do avanço dos regimes 
comunistas no mundo através da revolução 
comunista na China em 1949 e em Cuba em 1959, 
o inicio da Guerra do Vietnã, o assassinado do 
presidente dos EUA Kennedy em 1963, levaram os 
Estados Unidos a derrubar governos populistas na 
América Latina e a apoiar a implantação de 
ditaduras militares. Devido ao desgaste da 
imagem dos EUA em função da derrota na Guerra 
do Vietnã, o presidente dos USA, Jimmy Carter no 
final da década de 1970 defendeu os direitos 
humanos no mundo e o processo de 
redemocratização na América Latina.  
 

08.  C  
Somente a proposição [C] está correta. Na 
primeira metade da década de 1960, a Guerra Fria 
estava muita tensa devido a Revolução Cubana, 
Guerra do Vietnã e o assassinato do presidente 
dos EUA, Kennedy, em 1963. Os governos 
brasileiros, Jânio Quadros e João Goulart, 
geravam desconfiança dentro da ótica 
estadunidense. O Brasil vivia uma crise econômica 
devido a uma herança maldita da Era JK, 1956-
1960, e também pela ineficiência de Jânio 
Quadros e Jango em retomar o crescimento 
econômico. Quando Jango defendeu as Reformas 
de Base em 1964, o país ficou dividido entre 
conservadores contrários ao plano e 
progressistas favoráveis a Jango. Os militares em 
nome da “ordem”, da “lei”, da “segurança 
nacional” (isto é, contra o comunismo) deram um 
golpe e adotaram um regime truculento que violou 
os direitos humanos. Somente em 1985 os civis 
voltaram a governar. Os discursos de posse dos 
presidentes militares, Castelo Branco em 1964 e 
Médici em 1969, estão inseridos neste cenário de 
“defesa” do país, seguir a lei e gerar crescimento 
econômico.  
 

09.  A  
No processo de reabertura política ao fim do 
regime ditatorial, as manifestações populares se 
fizeram presentes, em especial na cidade do Rio 
de Janeiro. Podemos citar como exemplos dessas 
manifestações na cidade a Passeata dos Cem Mil 
e o Comício das Diretas Já.  
 
 

10.  B  
Somente a alternativa [B] está correta. A questão 
faz referência aos 21 anos do regime militar no 
Brasil, 1964-1985. Os militares assumiram o poder 
mediante um golpe alegando o perigo da 
esquerda e que logo devolveriam o poder aos 
civis. No entanto, logo no início deu sinais de que 
não entregariam o poder e o militar Costa e Silva 
assumiu o cargo de presidente em 1967. Assim, 
ocorreu uma efervescência cultural com forte 
engajamento político contra o regime militar e 
pela democracia. A resposta do governo foi a 
edição do AI-5 em 13 de dezembro de 1968, foi o 
golpe dentro do golpe.  

 
 
 

AULA 5 
 
01.  D 

A afirmação III esta errada, pois a época foi 
marcada por forte repressão, que pode ser 
considerada como uma das características 
históricas daquele momento ou percebida no 
segundo texto, que cita explicitamente a tortura.  
 

02.  D  
Como mencionado corretamente na alternativa 
[D], a ocupação da Amazônia no período militar 
contou com duas fases, sendo o primeiro período 
associado à ocupação da última fronteira agrícola 
do país por pequenos produtores, marcado no 
segundo período pelo fim dos projetos de 
colonização e início dos megaprojetos. Neste 
período a economia do país viveu um processo de 
internacionalização, com o fortalecimento de uma 
política de abertura da economia e de um 
discurso de promoção do desenvolvimento social 
através de favorecimentos às empresas que 
deveriam gerar empregos.  
 

03.  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.  
 

04.  E  
Somente a alternativa [E] está correta. A questão 
aponta para o grande número de indígenas 
mortos durante a ditadura militar. A proposta era 
a “ocupação”, integração, modernização e 
desenvolvimento, ou seja, crescimento econômico. 
As grandes empresas em nome do lucro iniciaram 
as obras sem levar em consideração o impacto 
ambiental e as comunidades ribeirinhas gerando 
desmatamento e mortes destes nativos.  
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05.  D  
Durante o chamado Milagre Econômico, na 
Ditadura Militar, o Brasil alcançou altos índices de 
crescimento econômico, que refletiram no PIB e 
em obras de infraestrutura e industrialização. Mas 
tal crescimento foi amparado pela abertura da 
nossa economia ao investimento estrangeiro, o 
que legou consequências negativas para os anos 
seguintes da nossa História.  
 

06.  A  
A despeito do crescimento econômico 
proporcionado pelo Milagre Econômico, a alta 
inflacionária e a acentuação das desigualdades 
sociais foram marcas negativas desse “milagre”.  
 

07.  C  
O governo militar, através dos Atos Institucionais 
– em especial o AI-5 – estabeleceu uma 
organização de governo amparada na legalidade 
da censura, da tortura e da repressão. E toda a 
sociedade estava sujeita à repressão imposta 
pelo governo, desde que se manifestasse contra o 
mesmo.  
 

08.  B  
Somente a alternativa [B] está correta. O 
denominado “Milagre Brasileiro” ocorreu no 
contexto da ditadura militar, 1964-1985, sendo que 
o auge deste “milagre” aconteceu no governo do 
presidente militar Emílio Garrastazu Médici, 1969-
1974. O Milagre Brasileiro consistiu em um 
crescimento econômico que se deu graças aos 
empréstimos internacionais que provocavam o 
aumento da dívida externa, aumento da 
desigualdade social, arrocho salarial, ou seja, o 
modelo econômico, apesar do crescimento da 
economia, gerava sérios danos sociais.  
 

09.  B  
Somente a alternativa [B] está correta. O texto faz 
menção ao “Milagre Brasileiro”, ocorrido 
principalmente no governo de Emílio Garrastazu 
Médici, entre 1969-1974, quando a economia 
brasileira cresceu graças a empréstimos 
internacionais, o que elevou a dívida externa do 
país, gerou desigualdade social, desvalorização do 
salário mínimo provocando um arrocho salarial, ou 
seja, o crescimento econômico não veio 
acompanhado de distribuição de renda. O texto 
enfatiza o incentivo à exportação através das 
estatais, abertura ao capital externo e o controle 
do reajuste de preços e salários.  
 

10.  B  
Somente a alternativa [B] está correta. A questão 
menciona o “Milagre Brasileiro”, período em que a 
economia brasileira cresceu em ritmo acelerado 
graças a empréstimos no exterior aumentando a 
dívida externa. Foi durante o governo do general 
Médici, 1969-1974, que ocorreu o auge deste 
“Milagre Econômico”. Vale dizer que este referido 

crescimento econômico não foi acompanhado por 
distribuição de renda, provocando arrocho salarial 
e desvalorização do salário mínimo. Com a 
Primeira Crise Mundial do Petróleo em 1974 o 
milagre econômico começou a declinar, ainda 
assim, no governo Geisel, 1974-1978, a economia 
cresceu em média   ao ano, mas a triste realidade 
do “Milagre Brasileiro” ocorreu no governo de 
presidente militar João Baptista Figueiredo, 1979-
1985, quando o Brasil e a América Latina viveram 
a década perdida, a década de 1980.   
 
 
 

AULA 6 
 
01.  E  

A canção Pra não dizer que não falei das flores foi 
escrita no contexto da Ditadura Militar, período 
marcado pela forte repressão contra aqueles que 
se levantavam contra o regime.  

 
02.  D  

Somente a proposição [D] está correta. A partir do 
governo do presidente militar Ernesto Geisel, 
1974-1978, o denominado “Milagre Brasileiro” deu 
sinais de esgotamento e a sociedade civil 
começou a questionar a ditadura através de 
instituições como a OAB e CNBB e das greves no 
ABC lideradas pelo sindicalista Luiz Inácio Lula da 
Silva. No campo político, a sociedade reivindicava 
o retorno à democracia e no plano econômico, o 
fim do arrocho salarial com aumento salarial.  
 

03.  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.  
 

04.  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.  
 

05.  D  
O AI-2, imposto pelo Regime Militar, criava um 
bipartidarismo na política brasileira, fazendo 
existir apenas dois partidos, um de situação e 
outro de oposição. Esses partidos eram a Arena e 
o MDB.  
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06.  D  
Somente a proposição [D] está correta. A questão 
remete ao “Plano Condor” elaborado no contexto 
das “Ditaduras Militares” na América Latina. Nas 
décadas de 1930 até 1950, a América Latina viveu 
sob a égide de governos populistas-nacionalistas 
como Vargas no Brasil, Perón na Argentina, entre 
outros. Porém, no final da década de 1950 e início 
da década de 1960, a Guerra Fria ficou mais tensa 
devido a Revolução Cubana de 1959 e a Crise dos 
Mísseis de 1961 bem como o assassinato do 
presidente dos Estados Unidos J.F.K. em 1963 em 
Dallas. Através da influência dos EUA, foram 
derrubados os governos populistas-nacionalistas 
e implantadas Ditaduras militares na América 
Latina alinhadas com os EUA. Estas ditaduras 
militares criaram o “Plano Condor” em meados da 
década de 1970 visando eliminar e perseguir 
lideranças políticas ou estudantis que criticaram 
estes regimes truculentos. Hoje através da 
Comissão Nacional da Verdade estamos 
reescrevendo as páginas da nossa História.  
 

07.  B  
A charge trata com ironia o fato de dois governos 
antidemocráticos considerarem-se pilares da 
democracia. No caso de Campos Sales, sua 
Política dos Governadores, aliada ao Coronelismo, 
fazia com que apenas políticos da situação 
pudessem assumir seus cargos na Câmara e no 
Senado. No caso de Geisel, seu Pacote de Abril 
instituiu a eleição indireta de 1/3 dos senadores 
do país, que passaram a ser eleitos pelas 
Assembleias Legislativas comandadas pelo 
partido do governo, a ARENA.  
 

08.  A  
O governo Geisel deu início a um processo de 
reabertura lento e gradual, que aboliu os Atos 
Institucionais, programou eleições indiretas para 
1985 e possibilitou aos militares deixarem o 
governo sem responder por nenhuma infração 
humanitária cometida entre 1964 e 1985.  
 

09.  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.  
 

10.  B  
Somente a alternativa [B] está correta. O texto 
interessantíssimo citado por Bob Fernandes 
“memórias de um embaixador inglês” mostra o 
olhar de um estrangeiro (embaixador inglês) sobre 
o Brasil no contexto da Ditadura Militar, 1964-1985. 
De fato os alunos foram reprimidos, a Igreja 
estava dividida, a imprensa censurada, muitos 
intelectuais foram exilados ou se calaram (ame-o 
ou deixe-o), a classe média foi ao paraíso com a 
política de crédito ao consumidor, etc. As demais 
alternativas estão incorretas, pois não têm uma 
conexão direta com o texto.  
 
 

AULA 7 
 
01.  D  

[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
A resistência durante a ditadura militar, devido ao 
elevado grau de censura e repressão, tinha que 
ser feita de maneira moderada e, muitas vezes, 
disfarçada. A poesia, então, representou uma das 
principais formas de resistência ao regime. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Português] 
“Desvelar” é sinônimo de “expor”, “desvendar”; 
uma vez que a oposição à ditadura militar não 
poderia ser explícita, a poesia é um modo do eu 
lírico resistir, pois, assim como a química, ou 
como a alquimia, permite transformar elementos.  
  

02.  E  
A Comissão Nacional da Verdade foi criada para 
esclarecer os abusos cometidos contra os direitos 
humanos na época da Ditadura Militar.  
 

03.  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.  
 

04.  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.  
 
 



8 
 

05.  A  
A situação claramente faz referência à Ditadura 
Militar (em especial ao presidente Garrastazu 
Médici). E a Ditadura configura uma herança 
autoritária brasileira.  
 

06.  D 
Em ambos os casos citados, a inabilidade das 
instituições governamentais em lidar com os 
problemas da sociedade e a falta de participação 
ou representação política por parte da maioria da 
população brasileira ajudaram a desencadear as 
manifestações.  
 

07.  C  
Somente a proposição [C] está correta. A questão 
remete à Lei de Anistia promulgada em 1979 pelo 
governo militar após uma campanha que agregou 
diversos segmentos da sociedade brasileira. 
Conforme reza a Lei no 6.683, de 28 de agosto de 
1979, “é concedida anistia a todos quantos, no 
período compreendido entre 02 de setembro de 
1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes 
políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, 
aos que tiveram seus direitos políticos suspensos 
e aos servidores da Administração Direta e 
Indireta, de fundações vinculadas ao poder 
público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 
representantes sindicais, punidos com 
fundamento em Atos Institucionais e 
Complementares” (...) “Excetuam-se dos 
benefícios da anistia os que foram condenados 
pela prática de crimes de terrorismo, assalto, 
sequestro e atentado pessoal”. A lei perdoou aos 
torturadores, inclusive os militares. Este foi um 
ponto polêmico durante os trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade no Brasil.  
 

08.  E  
Todas as proposições estão corretas.  
 

09.  B  
A questão enfatiza o caráter repressor do governo 
de Castelo Branco. A alternativa [B] retrata bem a 
passagem do texto: “o primeiro passo dessa 
política de reconstrução constituiu, 
evidentemente, na restauração da ordem, em 
todas as áreas, e da autoridade, segundo o 
princípio constitucional”, que enfatiza a 
preocupação em manter a ordem interna do país.  
 

10.  B  
A questão enfatiza o caráter repressor do 
governo de Castelo Branco. A alternativa [B] 
retrata bem a passagem do texto: “o primeiro 
passo dessa política de reconstrução constituiu, 
evidentemente, na restauração da ordem, em 
todas as áreas, e da autoridade, segundo o 
princípio constitucional”, que enfatiza a 
preocupação em manter a ordem interna do país.  
 

 
AULA 8 
 
01.  A  

O governo Collor foi marcado pela denúncia do 
esquema de corrupção conhecido como 
Collorgate que, como ficou comprovado, envolvia 
o presidente, sua esposa e seu amigo pessoal, PC 
Farias.   
 

02.  C  
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
O artigo citado na questão pertence à 
Constituição de 1988, a chamada Constituição 
Cidadã. Tal Constituição trazia uma legislação 
específica sobre os indígenas, garantido a eles a 
posse das terras que já ocupavam e a defesa da 
preservação de sua cultura. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Sociologia] 
O artigo da Constituição é claro na relação entre 
os direitos dos povos indígenas de manterem 
suas tradições e a necessidade de deterem a 
posse de suas terras. De fato, a persistência de 
uma cultura está intimamente relacionada com o 
território que seus membros ocupam. 
 

03.  B  
Apesar de a Constituição de 1988 amparar as 
populações indígenas, garantido, inclusive, seu 
direito à posse das terras que já habitam, o 
Estado brasileiro ainda se mostra incapaz de 
proteger as populações indígenas, em especial, 
nas áreas com grande presença de madeireiros.  
 

04.  D  
Devido às muitas denúncias de corrupção na 
campanha e no mandato de Collor, a população 
brasileira foi às ruas pedir que o Congresso 
abrisse um processo de impeachment contra o 
Presidente da República. Tal movimento ficou 
conhecido como caras-pintadas.  
 

05.  E  
Dentre as determinações do Plano Collor constava 
a possibilidade do bloqueio das poupanças dos 
brasileiros que ultrapassassem o valor de 50 mil 
Cruzeiros depositados. O bloqueio das poupanças 
foi uma das medidas mais impopulares do 
Governo Collor.  
 

06.  E  
Somente a alternativa [E] está correta. A 
constituição de 1988 foi um marco na sociedade 
brasileira por ampliar a cidadania (voto para 
analfabeto) do país e aprofundar a conquista de 
direitos políticos, civis e sociais (surgiu um terço 
de férias, aumentou a licença maternidade, 
reduziu a jornada de trabalho para 44 horas 
semanais) e apontando um compromisso, no 
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Brasil, de combater as desigualdades sociais e 
econômicas. 
 

07.  A  
Como a letra da música deixa claro, os problemas 
sociais brasileiros, em especial, aqueles 
relacionados à saúde a à educação, foram alvo de 
críticas promovidas pelos artistas do Rock 
brasileiro. 
 

08.  C  
A questão remete à Nova República que começou 
com o governo de Sarney, em 1985. O ministro 
Dílson Funaro e sua equipe criaram o Plano 
Cruzado I em primeiro de março de 1986. O plano 
consistia em conciliar crescimento econômico e 
combate à inflação. As principais medidas foram: 
nova moeda, o cruzado com o valor do cruzeiro 
cortando três zeros, congelamento de preços por 
um ano visando o combate à inflação, 
congelamento de salários, o gatilho salarial 
vinculado automaticamente ao aumento do 
salário com a inflação, entre outras medidas. 
 

09.  E  
Em seu governo, José Sarney assinou um acordo 
de integração – tanto econômica quanto política – 
com o governo argentino. Esse acordo recebeu o 
nome de Declaração do Iguaçu. 
 

10.  D  
A questão estabelece uma comparação entre as 
manifestações que ocorrem na atualidade 
pedindo o impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff e o impeachment que afastou o 
presidente Fernando Collor de Melo, em 1992. 
Collor foi eleito no segundo turno nas eleições 
presidenciais de 1989 derrotando Lula. O 
candidato do PRN contava com apoio midiático. 
Em meados de 1992, Collor estava envolvido 
diretamente em escândalos de corrupção e a 
mídia estimulou o movimento “Cara Pintada”, que 
culminou com impeachment do presidente 
oriundo de Alagoas.  
 
 

AULA 9 
 
01.  C  

A emenda citada mudou a política brasileira 
devido ao ineditismo do que aprovava: a reeleição 
executiva. Até então, presidentes, governadores e 
prefeitos só exerciam um mandato. A partir de tal 
emenda, todos os cargos do executivo ganharam 
a possibilidade de governar por 8 anos seguidos.   
 

02.  B  
A maior parte das empresas citadas no esquema 
– como a Odebrecht, por exemplo, são empresas 
que atuam no ramo da construção civil. São as 
chamadas grandes construtoras. 
 

03.  B  
No governo de Fernando Henrique Cardoso 
algumas empresas nacionais foram privatizadas 
com o intuito de recuperar a empresa e diminuir 
os gastos governamentais. Dentre essas 
empresas, estava a Vale do Rio Doce. 
 

04.  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. 
 

05.  A  
No contexto de expansão do neoliberalismo e da 
globalização, houve grande preocupação em 
integrar o Brasil à dinâmica dos mercados 
internacionais, aliado a visão de desenvolvimento 
dos Estados Unidos. A nova moeda nasceu 
paritária com o dólar, ou seja, um real valia um 
dólar e essa política de valorização ajustava aos 
interesses de importadores nacionais, ampliando 
a oferta de produtos estrangeiros a preço mais 
baixo, ampliando o consumo da classe média e 
dando á ela a sensação de melhora no nível de 
vida. Ao mesmo tempo o setor produtivo nacional 
se manteve estagnado e os investimentos 
canalizados para o setor financeiro. 
Não houve políticas sociais de impacto nesse 
período e manteve-se os acordos internacionais 
de pagamentos da dívida externa. 
 

06.  D  
O texto do historiador Perry Anderson faz uma 
análise do Neoliberalismo. O discurso neoliberal foi 
defendido pelo Consenso de Washington visando 
abrir mercado para as grandes potências 
escoarem suas mercadorias a partir da década de 
1980. Entre as bandeiras neoliberais estão: livre 
cambismo, livre concorrência, menor intervenção 
do Estado na economia, privatizações, etc. Deve 
prevalecer o mercado, a “mão invisível”, quanto 
menos Estado melhor. A partir da Era Collor, 1990-
1992, o Neoliberalismo entrou na nossa agenda 
através do processo de privatizações e se 
fortaleceu ainda mais no governo de FHC. O leilão 
para privatização da mineradora Vale do Rio Doce, 
entre outras estatais, gerou inúmeros protestos 
por manifestantes contrários à venda desta 
empresa. 
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07.  C  
Depois do Impeachment de Fernando Collor de 
Mello, seu vice-presidente, Itamar Franco, 
assumiu o governo. Em 1994, o então ministro 
FHC lançou o Plano Real, que modificava a moeda 
brasileira. 
 

08.  B  
O Massacre do Eldorado dos Carajás foi 
resultante da falta de uma política de Reforma 
Agrária eficiente no Brasil: em 1996, quando 1.500 
sem-terra protestavam em favor da 
desapropriação de algumas fazendas no 
município de Eldorado dos Carajás (PA), 
bloqueando a BR-155, que liga o interior à capital, 
a Polícia Militar, procurando dispersar o 
movimento, matou 19 sem-terra. 
 

09.  D  
Em 4 de maio de 2006 a Polícia Federal (PF) 
deflagrou a Operação Sanguessuga para 
desarticular o esquema de fraudes em licitações 
na área de saúde. De acordo com a PF, a 
quadrilha negociava com assessores de 
parlamentares a liberação de emendas individuais 
ao Orçamento da União para que fossem 
destinadas a municípios específicos. Com 
recursos garantidos, o grupo - que também tinha 
um integrante ocupando cargo no Ministério da 
Saúde - manipulava a licitação e fraudava a 
concorrência valendo-se de empresas de fachada. 
Dessa maneira, os preços da licitação eram 
superfaturados, chegando a ser até 120% 
superiores aos valores de mercado. O lucro era 
distribuído entre os participantes do esquema. 
Dezenas de deputados foram acusados. 
 

10.  E  
Em seu governo, José Sarney assinou um acordo 
de integração – tanto econômica quanto política – 
com o governo argentino. Esse acordo recebeu o 
nome de Declaração do Iguaçu. 
 
 

AULA 10 
 
01.  A  
 Fica claro pelo primeiro texto que, no Brasil, 

durante a reabertura política pós-ditadura, foi 
difundido o tipo de democracia apresentada no 
segundo texto como aquele que “considera que o 
povo deve ser impedido de conduzir seus 
assuntos pessoais e os canais de informação 
devem ser estreitamente controlados”. A despeito 
do desejo popular pela reabertura do regime, as 
autoridades militares conduziram o processo 
como melhor lhe conveio, levando longos onze 
anos para promover uma eleição indireta para a 
presidência.  
 
 
  

02.  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). 
 

03.  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.  
 

04.  A  
 Somente a proposição [A] está correta. A Emenda 

Dante de Oliveira, conhecida como “Diretas Já”, 
de 1984, visava aprovar uma Emenda 
Constitucional estabelecendo eleição direta para 
presidente da República que não acontecia desde 
1960. Apesar de todas as manifestações e 
passeatas, a proposta não foi aprovada 
considerando que muitos parlamentares faltaram 
no dia da votação.  
 

05.  C  
 A Lei da Anistia, assinada pelo governo militar 

após amplas negociações, previa a volta de todos 
os exilados pelo regime militar desde a instituição 
do AI-5 ao país. Porém, previa também que 
nenhum militar poderia ser julgado e punido pelos 
crimes cometidos pelo regime. Logo, a impunidade 
reinou ao fim do militarismo no Brasil.  
 

06.  C  
  Apesar da grande mobilização popular a favor da 

volta das eleições diretas ao país após um período 
de 20 anos, a emenda Dante de Oliveira, que 
propunha o voto direto, não foi aprovada pelo 
Congresso. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito 
presidente via eleição indireta.  

 
07.  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 
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do golpe fechando de vez qualquer espaço para a 
participação política.  
 

08.  C  
 Apesar de promoveram o chamado nacional- 

-desenvolvimentismo, Vargas e JK apostaram em 
políticas econômicas diferentes: Vargas era a 
favor do Nacionalismo Econômico e JK apostava 
na abertura da economia ao capital estrangeiro 
para alavancar o crescimento industrial do país.  
 

09.  A  
 O segundo governo de Vargas entra em crise, em 

1954, após o famoso “atentado da Rua 
Toneleiros”, no qual Carlos Lacerda é ferido e um 
Major da Aeronáutica é morto. Pressionado, então, 
pela UDN, pelos militares e por parte da elite, 
Vargas tira a própria vida, em 24 de agosto de 
1954.  
 

10.  D  
 Carlos Lacerda foi o maior opositor que Getúlio 

Vargas enfrentou em sua carreira política. Parte 
da oposição que Lacerda fazia à Vargas centrava-
-se na crítica à política trabalhista varguista, 
conhecida como trabalhismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


