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Exercícios de Sala

Nestas aulas, o fundamental é compreender o 
momento histórico vivido pelo Brasil, pela América 
Latina e pelo mundo, imediatamente após a Segunda 
Guerra Mundial, com a  derrota do nazifascismo, mar-
cado por um forte anseio de liberdade, mas sem que 
as esquerdas estivessem suficientemente organizadas 
e fortes para apresentarem uma alternativa de poder. 
Esses elementos abriram espaço para o aparecimento de 
lideranças populistas, as quais se vinculavam ainda a um 
outro elemento: o contexto da Guerra Fria, que trouxe 
a questão do nacionalismo econômico para um campo 
politicamente explosivo.

Atente aos seguintes temas:
• populismo: conceituação e manifestações gerais
• linhas mestras do governo Dutra
• Constituição de 1946
• crise econômica
• abertura às exportações
• sinais do retorno de Vargas
• sucessão presidencial

Características gerais do período
A. O populismo

1. A manipulação das massas por lideranças 
políticas burguesas.

B. O confl ito entre nacionalismo econômico e aber-
tura do país ao grande capital

C. Brasil no contexto da Guerra Fria

O governo Eurico Gaspar Dutra (1946-1951)
A. A convocação da Constituinte
B. O Plano Salte
C. A abertura do país às importações
D. A Constituição
 1. A restauração da normalidade democrática.
E. A radicalização à direita
 1. A cassação do registro do PCB.
 2. A ruptura de relações com a União Soviética.
 3. A criação da Escola Superior de Guerra.
F. A crise econômica
 1. A infl ação e o desemprego.
G. A sucessão
 1. A candidatura de Vargas:

– apoio do PTB e do PSD. 
2. O apoio da UDN a uma candidatura militar 

(Juarez Távora).

1 Uece A respeito das posições assumidas pelo 
governo do general Eurico Dutra, pode-se dizer corre-
tamente: Alternativa: A.

(a) Alinhando-se totalmente com o bloco liderado 
pelos EUA, no contexto de fermentação da Guerra 
Fria, Dutra procurou meios para perseguir ou neu-
tralizar a influência dos comunistas.

(b) No contexto da redemocratização, Dutra instalou 
um governo amplo, democrático, que permitia 
todas as manifestações políticas, inclusive dos 
comunistas.

(c) Dutra, apesar de ter sido eleito pelo voto popu-
lar, reforçou as instituições e métodos do Estado 
Novo, fechando o Congresso e outorgando uma 
nova Constituição.

(d) Apesar do apoio aos EUA durante a guerra, 
Dutra procurou manter uma posição independente 
no plano internacional.

2 UFF 2011 Visto que, de fato, a Constituição de 1946 
estabeleceu normas e medidas para a instalação de uma 
estrutura democrática no país, dando ensejo a uma aber-
tura do processo político nos dezoito anos subsequentes, 
ao observador mais descuidado a redemocratização 
pode parecer mais radical do que na realidade o foi.

Maria do Carmo Campello de Souza. Estado e partidos políticos no 
Brasil (1930-1964). São Paulo: Alfa-Omega, 1976, p.105.
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Com base nas afirmações contidas no texto, é possível 
afirmar que: Alternativa: C.

(a) a redemocratização iniciada em 1945 perdeu sua 
radicalidade por ter sido apenas um ritual político, 
vazio de efetivos partidos.  

(b) a redemocratização de 1945 só pôde existir em 
função da criação de três novos grandes partidos 
políticos, totalmente independentes de vínculos 
com o Estado Novo: o PSD, a UDN e o PTB.  

(c) o retorno do pluripartidarismo e de eleições 
diretas foram superpostos à estrutura herdada do 
Estado Novo, marcada pelo sindicalismo corpora-
tivista e pelo sistema de interventorias.  

(d) a redemocratização não foi radical devido à 
preponderância que teve, junto a ela, a União 
Democrática Nacional (UDN), partido formado 
com o beneplácito de Vargas.  

(e) a hipertrofia do Poder Legislativo foi uma das 
consequências da redemocratização.

3 Uerj O ano de 1946 traz de volta as eleições para 
o cenário político brasileiro, com o fim do Estado 
Novo. O governo Dutra (1946-1951), contudo, reflete 
sua participação nos quadros da Guerra Fria, caracte-
rizada pela Doutrina Truman e pelo Plano Marshall.
a) Explique o signifi cado do Plano Marshall, relacio-

nando-o ao surgimento da Guerra Fria.
O Plano Marshall (1947) – ajuda financeira para a reconstrução 

das economias europeias – tinha como principal objetivo 

conter o avanço das ideias socialistas no território europeu. 

Com a Europa empobrecida após a destruição causada pela 

Segunda Guerra Mundial, a possibilidade do crescimento dos 

partidos de esquerda e dos movimentos sociais de contesta-

ção era muito grande. A conjuntura internacional, cada vez 

mais, demonstrava que a disputa pelo poder estava bipolari-

zada ideologicamente entre os EUA e a URSS (Guerra Fria). 

b) Cite dois acontecimentos ocorridos durante o 
governo Dutra, que evidenciem a infl uência do 
contexto da Guerra Fria.

Rompimento de relações diplomáticas com a URSS; fecha-

mento do Partido Comunista; cassação de parlamentares do 

Partido Comunista. 

 

 

4 FGV-SP A gestão do presidente Eurico Gaspar 
Dutra foi marcada pela adoção de medidas que visa-
vam à modernização das instituições político-admi-
nistrativas. Entre essas mudanças, pode ser destacada:

(a) a aprovação de uma nova Constituição que, 
embora seguisse princípios liberais e democráti-
cos, mantinha a proibição ao direito de voto das 
mulheres.

(b) a aproximação com a União Soviética, em função 
do enorme prestígio dos parlamentares ligados ao 
PCB.

(c) a extinção do corporativismo, com a regulamentação 
de centrais sindicais livres da tutela do Estado.

(d) a implantação de um Plano de Metas (Plano Salte) 
que visava atender às necessidades da industriali-
zação e do abastecimento doméstico.

(e) a recusa de participação na Organização dos 
Estados Americanos (OEA), por considerá-la um 
instrumento de consolidação da hegemonia norte-
-americana na América Latina. Alternativa: D.

5 PUC-MG 2007 Observe o anúncio de uma batedeira 
de bolos, veiculado nos jornais entre 1950 e 1960. 

“Quem tem WALITA tem tudo”

A propaganda e o slogan na marca de batedeira de 
bolos Walita expressam: Alternativa: D.

(a) o fim do trabalho assalariado doméstico, que exigiu 
novas facilidades que atendessem às mulheres.

(b) o boom do consumismo durante a ditadura militar, 
que ficou conhecido como milagre brasileiro.

(c) a crise de identidade das mulheres ao entrarem na 
vida pública pela inserção no mercado de trabalho.

(d) a influência do modelo de família estabelecido com 
a influência do estilo de vida norte-americano.

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 4 / Frente 1 / Capítulo 10
I. Leia as páginas 7 e 8.
II. Faça os exercícios 1 e 2 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 1, 3, 4, 11 e 12.
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Governos Vargas e Juscelino

Nestas aulas, o conflito entre nacionalismo e a 
abertura do país ao capital externo fica bem claro e 
definido. É essencial perceber a importância política 
desse confronto nos episódios que levam à renúncia e, 
posteriormente, ao suicídio de Vargas. É fundamen-
tal compreender aqui o seguinte: o golpe que acabou 
sendo desfechado em 1964 já estava sendo articulado 
dez anos antes e só foi frustrado com a atitude dramá-
tica e inesperada de Vargas.

Atente aos seguintes temas:
• signifi cado da eleição de Vargas: triunfo do nacio-

nalismo e do populismo
• política econômica de Vargas: campanha “O 

petróleo é nosso” como símbolo
• reação conservadora e do grande capital: a campanha 

contra Vargas
• atentado da Rua Toneleros e a queda de Vargas
• suicídio e reversão do quadro político
• crise dos governos Café Filho, Carlos Luz e Nereu 

Ramos
• desenvolvimentismo de J.K.
• princípios econômicos do governo: abertura ao 

grande capital

O governo Getúlio Vargas (1951-1954)
A. O amplo apoio popular
B. A radicalização do discurso nacionalista
 1. A campanha pela nacionalização do petróleo:

– “O petróleo é nosso”;
– a criação da Petrobras.

 2. As restrições à remessa de lucros.
 3. Apoio de estudantes e das esquerdas.

C. A reação contra Vargas
1. A aliança entre militares, grande capital inter-

nacional e a UDN.
 2. Os ataques pela imprensa:

– a liderança de Carlos Lacerda;
– as denúncias de corrupção no governo.

D. O atentado da Rua Toneleros
 1. O aumento da campanha contra Vargas.
E. O pedido de licença e o suicídio
F. A crise institucional
 1. A posse de Café Filho e as eleições:

– a vitória de Juscelino Kubitschek (presi-
dente) e João Goulart (vice);

– a reação da UDN.
 2. A campanha contra a posse dos eleitos.

3. O afastamento de Café Filho e a posse de 
Carlos Luz.

 4. O “golpe preventivo”:
– a liderança de Henrique Teixeira Lott.

O governo Juscelino Kubitschek (1956-1961)
A. O desenvolvimentismo
 1. “50 anos em 5”:

– o intenso desenvolvimento industrial;
– a abertura do país ao capital externo.

 2. A alta da infl ação e do endividamento.
 3. O aumento do custo de vida.
B. A campanha da UDN contra Juscelino
 1. Os ataques à presença de Goulart no governo.
C. A construção de Brasília

1. Os enormes gastos e o aumento do endivida-
mento externo.

Exercícios de Sala

1 UFRGS 2011 Observe a charge a seguir. Esta charge, inspirada em uma marcha de carnaval in-
terpretada por Francisco Alves, faz referência:
(a) à ascensão de Getúlio Vargas ao poder, após o gol-

pe do Estado Novo.  
(b) ao término do Estado Novo com a destituição de 

Getúlio Vargas.  
(c) à volta de Getúlio Vargas ao poder, após o governo 

de Eurico Dutra.
Alternativa: C.

Bóris Fausto. Getúlio Vargas: 
o poder e o sorriso.
São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006.
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(d) à eleição de Getúlio Vargas como governador do 
Rio Grande do Sul, após a redemocratização.  

(e) à reeleição de Getúlio Vargas como presidente, 
após o governo JK.

2 Enem Simulado 2009 Sigo o destino que me é
imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação 
dos grupos econômicos e financeiros internacionais, 
fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho 
de libertação e instaurei o regime de liberdade social. 
Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. 
[...] Quis criar liberdade nacional na potencialização das 
nossas riquezas através da Petrobras, mal começa esta a 
funcionar, a onda de agitação se avoluma.

Getúlio Vargas. Carta-Testamento (fragmento). Rio de 
Janeiro, 23 ago.1954. Disponível em: <www.rio.rj.gov.br/

memorialgetuliovargas/>. Acesso em: 26 jun. 2009.

O contexto político tratado refere-se a um significativo 
período da história do Brasil, o segundo governo de 
Vargas (1951-1954), que foi marcado pelo aumento 
da infiltração do Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
nos sindicatos e pelo distanciamento entre Getúlio e 
os militares que o haviam apoiado durante o Estado 
Novo. O conteúdo da carta-testamento de Getúlio 
aponta para a: Alternativa: A.

(a) existência de um conflito ideológico entre as forças 
nacionais e a pressão do capital internacional.  

(b) tendência de instalação de um governo com o 
apoio do povo e sob a égide das privatizações.  

(c) construção de um pacto entre o governo e a oposi-
ção, visando fortalecer a Petrobras.  

(d) iminência de um golpe protagonizado pelo Parti-
do Comunista Brasileiro (PCB).  

(e) pressão dos militares contra o monopólio estatal 
sobre a exploração e a comercialização do petróleo.  

3 Enem 2008 O ano de 1954 foi decisivo para Carlos 
Lacerda. Os que conviveram com ele em 1954, 1955, 
1957 (um dos seus momentos intelectuais mais altos, 
quando o governo Juscelino tentou cassar o seu mandato 
de deputado), 1961 e 1964 tinham consciência de que 
Carlos Lacerda, em uma batalha política ou jornalística, 
era um trator em ação, era um vendaval desencadeado 
não se sabe como, mas que era impossível parar fosse 
pelo método que fosse. Alternativa: E.

Hélio Fernandes. “Carlos Lacerda, a morte antes da missão 
cumprida”. In: Tribuna da Imprensa, 22 maio 2007. (Adapt.).

Com base nas informações do texto apresentado e em 
aspectos relevantes da história brasileira entre 1954, 
quando ocorreu o suicídio de Vargas (em grande medida, 

devido à pressão política exercida pelo próprio Lacerda), 
e 1964, quando um golpe de Estado interrompe a traje-
tória democrática do país, conclui-se que:
(a) a cassação do mandato parlamentar de Lacerda 

antecedeu a crise que levou Vargas à morte.
(b) Lacerda e adeptos do getulismo, aparentemente 

opositores, expressavam a mesma posição político-
-ideológica.

(c) a implantação do regime militar, em 1964, decor-
reu da crise surgida com a contestação à posse de 
Juscelino Kubitschek como presidente da Repú-
blica.

(d) Carlos Lacerda atingiu o apogeu de sua carrei-
ra, tanto no jornalismo quanto na política, com a 
instauração do regime militar.

(e) Juscelino Kubitschek, na Presidência da Repúbli-
ca, sofreu vigorosa oposição de Carlos Lacerda, 
contra quem procurou reagir.

4 PUC-Rio 2008 Como nasceu Brasília? A resposta é 
simples. Como todas as grandes iniciativas, surgiu quase 
de um nada. A ideia da interiorização da capital do país 
era antiga, remontando à época da Inconfidência 
Mineira. A partir daí viera rolando através das diferentes fa-
ses da nossa História: o fim da era Colonial, os dois reina-
dos e os sessenta e seis anos de República até 1955. [...] 
Coube a mim levar a efeito a audaciosa tarefa. Não só 
promovi a interiorização da capital no exíguo período do 
meu governo, mas que essa mudança se processasse em 
bases sólidas, construí, em pouco mais de três anos, uma 
metrópole inteira – moderna e urbanisticamente revolu-
cionária – que é Brasília. 

Juscelino Kubitschek. Por que construí Brasília?. Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial, 2000, p.7. (Coleção Brasil 500 Anos). 

A partir da citação apresentada e de seus conheci-
mentos sobre o governo de Juscelino Kubitschek 
(1956-1960), examine as afirmativas a seguir.
I. O projeto nacional-desenvolvimentista do gover-

no J.K. caracterizou-se pelo compromisso com a 
democracia e pela intensificação do desenvolvi-
mento industrial de tipo capitalista.

II. A marcha para o Oeste, representada pela construção 
de Brasília e do cruzeiro rodoviário, pretendeu pro-
mover uma maior articulação entre o litoral e o inte-
rior do território brasileiro, visando integrar a nação.

III. A política econômica do governo J.K., defini-
da no Plano de Metas, apoiou-se no incentivo 
aos investimentos privados de capital nacional e 
estrangeiro, bem como nos investimentos estatais 
na infraestrutura nacional.
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IV. Kubitschek apoiou-se na aliança dos partidos 
PSD (Partido Social Democrático) e PTB (Partido 
Trabalhista Brasileiro).

Assinale a alternativa correta. Alternativa: E.

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

5 Enem 2009 A mais profunda objeção que se faz à 
ideia da criação de uma cidade, como Brasília, é que o 
seu desenvolvimento não poderá jamais ser natural. É 
uma objeção muito séria, pois provém de uma concep-
ção de vida fundamental: a de que a atividade social e 
cultural não pode ser uma construção. Esquecem-se, 
porém, aqueles que fazem tal crítica, que o Brasil, como 
praticamente toda a América, é criação do homem 
ocidental.

M. Pedrosa. “Utopia: obra de arte”. Vis – Revista do Programa de 
Pós-graduação em Arte (UnB), vol. 5, n. 1, 2006. (Adapt.).

As ideias apontadas no texto estão em oposição, 
porque: Alternativa: E.

(a) a cultura dos povos é reduzida a exemplos esque-
máticos que não encontram respaldo na história 
do Brasil ou da América.  

(b) as cidades, na primeira afirmação, têm um papel 
mais fraco na vida social, enquanto a América é 
mostrada como um exemplo a ser evitado.  

(c) a objeção inicial, de que as cidades não podem ser 
inventadas, é negada logo em seguida pelo exem-
plo utópico da colonização da América.  

(d) a concepção fundamental da primeira afirma-
ção defende a construção de cidades e a segunda 
mostra, historicamente, que essa estratégia acarre-
tou sérios problemas.  

(e) a primeira entende que as cidades devem ser orga-
nismos vivos, que nascem de forma espontânea, e 
a segunda mostra que há exemplos históricos que 
demonstram o contrário.

6 Unifesp 2010 O Plano de Metas de Juscelino 
Kubitschek, presidente brasileiro de 1956 a 1961, 
apontava cinco áreas prioritárias de investimentos 
estatais: energia, transporte, alimentação, indústria e 
educação. Indique:

a) o tipo de industrialização privilegiado pelo Plano 
de Metas.

No governo de Juscelino Kubitschek, houve, no Brasil, nortea-

do pelo Plano de Metas, um grande avanço industrial. Sua 

força motriz estava concentrada nas indústrias de base e na 

fabricação de bens de consumo duráveis e não duráveis. O 

governo atraiu o investimento de capital estrangeiro incenti-

vando a instalação de empresas multinacionais, principalmente 

as automobilísticas. Todo esse desenvolvimento concentrou-se 

no sudeste brasileiro, enquanto as outras regiões continuavam 

com suas atividades econômicas tradicionais, decorrendo daí 

as correntes migratórias, sobretudo as do Nordeste para o 

Sudeste e as do campo para a cidade.  

 

 

b) as atribuições que, de acordo com o Plano de 
Metas, o Estado brasileiro assumia para estimular 
o crescimento econômico. 

De acordo com o Plano de Metas, caberiam ao Estado os 

investimentos nos setores energético (Eletrobras), siderúrgico 

(Companhia Siderúrgica Nacional e Belgo-Mineira), petrolífe-

ro (Petrobras) e de comunicação (Embratel), na construção de 

grandes rodovias, na saúde, na educação, entre outros. Foi 

criada, ainda, a Sudene (Superintendência de Desenvolvimen-

to do Nordeste), para promover o desenvolvimento da região e 

minimizar as desigualdades regionais do país.  

 

 

 

 

 

Exercício 1:

A expressão “outra vez” permite entender que Vargas já havia 

governado e que muitos queriam seu retorno ao poder. Dessa 

forma, podemos imaginar o período de governo Dutra, que 

foi antecedido pelo Estado Novo de Vargas e foi substituído 

por Vargas, desta vez eleito pelo voto direto dos cidadãos, em 

1950. Vale lembrar que Getúlio suicidou-se em 1954 e JK foi 

eleito no final do ano seguinte. Getúlio foi governador do es-

tado do Rio Grande do Sul entre 1928 e 1930.

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 4 / Frente 1 / Capítulo 10
I. Leia as páginas de 8 a 11.
II. Faça os exercícios 3 e 4 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 13, 15, 17, 20 e 21.
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Estas aulas abordam o período do colapso do 
populismo, momento no qual as lideranças populis-
tas perdem o controle sobre o movimento de mas-
sas, que ameaça transbordar os limites burgueses. 
Foi essa ameaça que levou as elites a engendrarem 
golpes, como o de 1964. Esteja atento ao discurso 
direitista dos generais golpistas, sob uma roupagem 
moralizadora, para perceber que o surgimento de di-
taduras militares não é uma exclusividade brasileira.

Atente aos seguintes temas:
• eleição de Jânio Quadros: reação das elites contra 

a presença de João Goulart como vice
• política externa de Jânio: tentativa de inde-

pendência
• contradições da política janista
• suposta tentativa de golpe: a renúncia
• a crise após a renúncia de Jânio: reação contra a 

posse de Goulart
• a emenda parlamentarista
• governo Goulart: crise econômica, ação popular e 

propostas das reformas de base
• as articulações de oposição: o papel das elites e do 

governo dos Estados Unidos
• a radicalização após 1963
• o Golpe de 1964: características e signifi cado

O governo Jânio Quadros (1961)
A. A campanha em tons de moralização
 1. O apoio da UDN.
 2. A vitória com ampla maioria.
 3. A eleição de Jango (PTB) como vice.
B. O caráter contraditório do governo
 1. O conservadorismo na política interna.
 2. A “política externa independente”:

– a busca de novos parceiros econômicos.

 3. As reações conservadoras:
– as pressões da UDN.

C. A renúncia após sete meses de governo 
 (25 ago. 1961)
 1. A provável tentativa de golpe.
D. A crise institucional
 1. O veto militar a Goulart.
 2. A Campanha da Legalidade.
 3. O risco de guerra civil.
 4. A emenda parlamentarista.

O governo João Goulart (1961-1964)
A. O fracasso do sistema parlamentarista
B. A radicalização do discurso de Goulart
 1. A busca do apoio popular.

2. A campanha pela restauração do presidencia-
lismo.

3. A defesa do nacionalismo e dos interesses dos 
trabalhadores.

C. O plebiscito de dezembro de 1962 e a vitória do 
presidencialismo

D. O Plano Trienal
E. As Reformas de Base
F. O amplo ascenso popular

1. O movimento estudantil, a CGT, as Ligas 
Camponesas.

 2. A rebeldia militar.
G. A reação contra Goulart

1. Classes médias, alto empresariado, grande 
capital internacional, Igreja, Forças Armadas 
e UDN.

 2. A articulação do golpe:
– o movimento militar de 1 abr. 1964 (31 mar.).

Exercícios de Sala

1 FGV-RJ 2012 A eleição de Jânio Quadros, em 
1960, significou certa alteração de rumos da política 
brasileira com relação ao período iniciado em 1945. 
Tal alteração baseou-se: Alternativa: D.

(a) No apoio que os comunistas emprestaram à can-
didatura de Jânio em troca da legalização do PCB, 
que ocorreria em 1961.  

(b) Na primeira vitória das forças trabalhistas em 
pleitos nacionais e no fortalecimento de novas li-
deranças sindicais.  

(c) No rompimento da hegemonia paulista e no des-
contentamento militar provocado pelas propostas 
eleitorais janistas.  
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(d) Na vitória de uma candidatura da UDN, que inter-
rompeu a série de vitórias do PSD e do PTB, em 
arranjo político orquestrado por Getúlio Vargas.  

(e) Na inauguração de um novo estilo político base-
ado na valorização das estruturas partidárias e na 
definição clara de propostas políticas programá-
ticas.

2 UFMG 2008 Leia este trecho. Alternativa: A.

Não obstante, os três principais líderes de grupos 
parlamentares – PTB, PSD e UDN – [terem aderido] à 
bandeira da reforma no campo, cada qual apresentou 
alternativas ao status quo diferentes umas das outras, sen-
do todas derrotadas e permanecendo o status quo, o qual 
não era a primeira opção de nenhum dos três grupos.

Wanderley Guilherme dos Santos. O cálculo do conflito: estabilidade e 
crise na política brasileira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, p.207.

A partir dessa leitura e considerando-se outros conhe-
cimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, nesse 
trecho, se expressa:
(a) a falta de consenso sobre a questão agrária, no 

Parlamento brasileiro, às vésperas do golpe que 
depôs João Goulart.

(b) as dificuldades ligadas à discussão, pelas elites 
urbano-industriais paulistas, do tema da reforma 
agrária.

(c) o conflito estabelecido entre o Movimento de 
Trabalhadores Sem-Terra (MST) e o Parlamento 
brasileiro.

(d) os impasses ligados à tramitação e à discussão, 
pelo regime militar brasileiro, do Estatuto da Terra.

3 Enem 2011 A Consolidação do regime democrático 
no Brasil contra os extremismos da esquerda e da direita 
exige ação enérgica e permanente no sentido do aprimo-
ramento das instituições políticas e da realização de re-
formas corajosas no terreno econômico, financeiro e 
social.

Mensagem programática da União Democrática Nacional
(UDN), 1957.

Os trabalhadores deverão exigir a constituição de 
um governo nacionalista e democrático, com participa-
ção dos trabalhadores para a realização das seguintes 
medidas: a) Reforma bancária progressista; b) Reforma 
agrária que extinga o latifúndio; c) Regulamentação da 
Lei de Remessas de Lucros.

Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), 1962.

In: P. Bonavides; R. Amaral. Textos políticos da história do Brasil. 
Brasília: Senado Federal, 2002.

Nos anos 1960 eram comuns as disputas pelo signifi-
cado de termos usados no debate político, como de-
mocracia e reforma. Se, para os setores aglutinados 
em torno da UDN, as reformas deveriam assegurar o 
livre mercado, para aqueles organizados no CGT, elas 
deveriam resultar em: Alternativa: E.

(a) fim da intervenção estatal na economia.  
(b) crescimento do setor de bens de consumo.  
(c) controle do desenvolvimento industrial.  
(d) atração de investimentos estrangeiros.  
(e) limitação da propriedade privada.

4 Enem 2010 Não é difícil entender o que ocorreu no 
Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar 
de 1964. A diminuição da oferta de empregos e a desva-
lorização dos salários, provocadas pela inflação, 
levaram a uma intensa mobilização política popular, mar-
cada por sucessivas ondas grevistas de várias categorias 
profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. “Des-
sa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o 
pato pelas sobras” do modelo econômico juscelinista.

S. R. Mendonça. A industrialização brasileira. São Paulo: Moderna, 
2002. (Adapt.).

Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no 
início dos anos 1960 decorreram, principalmente: 
(a) da manipulação política empreendida pelo governo 

João Goulart.  
(b) das contradições econômicas do modelo desen-

volvimentista.  
(c) do poder político adquirido pelos sindicatos 

populistas.  
(d) da desmobilização das classes dominantes frente 

ao avanço das greves.  
(e) da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na 

legislação trabalhista.  Alternativa: B.

5 Unicamp 2011 Em 30 de março de 1964, o presi-
dente João Goulart fez um discurso, no qual declarou: 
“Acabo de enviar uma mensagem ao Congresso Nacional 
propondo claramente as reformas que o povo brasileiro 
deseja. O meu mandato será exercido em toda a sua 
plenitude, em nome do povo e na defesa dos interesses 
populares.”

Paulo Bonavides; Roberto Amaral. Textos políticos da história do 
Brasil. Brasília: Senado Federal, vol. 7, 2002, p.884. (Adapt.).

Sobre o contexto em que esse discurso foi pronunciado, 
é possível afirmar o seguinte: Alternativa: A.

(a) Enfrentando a oposição de setores conservado-
res, Jango tentou usar as reformas de base, que 
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deveriam abranger a reforma agrária, a eleitoral, 
a educacional e a financeira, para garantir apoio 
popular ao seu mandato.  

(b) Quando Jango apresentou ao Congresso Nacional 
as reformas de base, elas já haviam sido altera-
das, abrindo mão da reforma agrária para agradar 
aos setores conservadores, e não apenas às classes 
populares.  

(c) Com as reformas de base, Jango buscou afastar a 
fama de esquerdista, colocando na ilegalidade os 
partidos comunistas, mas motivou a oposição de 
militares e políticos nacionalistas ao abrir o país 
ao capital externo.  

(d) Jango desenvolveu um plano de reformas que 
deveriam alterar essencialmente as carreiras dos 
militares, o que desagradava muitos deles, mas 
também reprimiu várias greves do período, irri-
tando as classes populares.  

 
6 Fuvest 2011 Considere as seguintes charges.

Augusto Bandeira. Correio da Manhã, 14 jul. 1963 (esq.); Bigant. 
O Estado de S. Paulo, 9 fev. 1964 (dir.). Imagens extraídas de: 

Rodrigo Patto Motta. Jango e o Golpe de 1964 na caricatura. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2006, pp.98 e 165.

Essas charges foram publicadas durante a presidência 
de João Goulart (1961-1964).
a) Cada charge apresenta uma crítica a um determi-

nado aspecto do governo de Goulart. Identifi que 
esses dois aspectos.

As charges representam o crescente processo inflacionário 

vivido na época no Brasil e a suposta aproximação aos gover-

nos de esquerda (socialistas). 

 

 

 

 

GUIA DE ESTUDO
História / Livro 4 / Frente 1 / Capítulo 10
I. Leia as páginas de 11 a 14.
II. Faça os exercícios 5 e 6 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 23, 25, 27, 31 e 32.

Exercício 1:

Apesar de apoiado pela UDN com um discurso contrário 

à política do PSD-PTB, Jânio Quadros adotou o modelo 

populista e não promoveu, efetivamente, mudanças nas 

estruturas vigentes. Isso explica seu isolamento político e, 

consequentemente, sua renúncia.

Exercício 3:

Aglutinando os principais sindicatos do Brasil, a CGT reunia 

setores do trabalhismo tradicional, de origem varguista e gru-

pos de esquerda, com influência significativa sobre os traba-

lhadores. Ao defender a extinção do latifúndio e o controle 

sobre os lucros das empresas estrangeiras instaladas no Brasil, 

a entidade procurava limitar a propriedade privada.

b) Analise como esses dois aspectos contribuíram 
para a justifi cativa do Golpe Militar de 1964. 

A impossibilidade de controlar a inflação fez com que João 

Goulart perdesse o apoio de parte dos trabalhadores e da 

classe média, setores que vinham sendo cooptados pelo 

discurso dos grupos conservadores. A crise fez com que o 

presidente propusesse as “reformas de base”, projeto consi-

derado “esquerdista” que amedrontou as camadas mais con-

servadoras, já muito receosas com a aproximação brasileira 

aos regimes socialistas. Esse conjunto de fatores reforçou a 

ideia de um golpe de Estado, apoiado pelos Estados Unidos 

e executado por lideranças militares com o apoio de impor-

tantes setores civis, como as elites e parte da Igreja Católica. 
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Ditadura militar: os governos Castelo 
Branco, Costa e Silva e Médici

É o início do regime militar. Nesse período, verifica-
-se uma trajetória clara, partindo de um governo como o 
de Castelo, que ainda mantinha um discurso legalista e 
apontava alguma preocupação com o retorno à normali-
dade, desembocando na violência que marcou a ditadu-
ra de Médici. Em meio a isso, o conturbado perío do de 
Costa e Silva, sucumbindo ante as pressões dos radicais 
do regime, pressões que geraram o AI-5. É fundamental 
compreender a importância da política econômica do 
período e o quanto o “milagre econômico” foi determi-
nante para que a ditadura obtivesse o apoio da classe 
média e até mesmo de setores dos trabalhadores.

Atente aos seguintes temas:
• as primeiras medidas do novo regime
• o confl ito entre as várias alas das Forças Armadas
• a Constituição de 1967
• a questão sucessória e a escolha de Costa e Silva
• a agitação política no governo Costa e Silva
• o AI-5
• o afastamento de Costa e Silva e a posse da Junta 

Militar
• o início da luta armada
• o endurecimento do regime e a escolha de Médici
• o milagre econômico
• o apogeu da repressão
• a crise de 1973 e o fi m do milagre

O governo Castelo Branco (1964-1967)
A. O Comando Militar Revolucionário
B. O Ato Institucional nº 1
 1. As cassações, os afastamentos, as prisões.
 2. A suspensão da Constituição.
C. As disputas entre os militares
 1. O confl ito entre a “linha-dura” e a ala castelista.
D. A indicação de Castelo Branco à presidência
E. O PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo)

1. O combate à infl ação e a retomada do desen-
volvimento:

  –  o forte apoio dos capitais internacionais.
F. As eleições de 1965
 1. A vitória do PSD.
G. O AI-2

1. O fi m dos velhos partidos e a criação da 
Arena e do MDB.

2. O fi m das eleições diretas para prefeitos das 
capitais (AI-3).

H. A Constituição de 1967
1. A tentativa de incorporar os três Atos Institu-

cionais ao texto de 1946.
I. A indicação de Costa e Silva para presidente
 1. A vitória da “linha-dura”.

O governo Costa e Silva (1967-1969)
A. O panorama político
 1. O movimento mundial por liberdade:

– as agitações no mundo inteiro por liber-
dade.

 2. As repercussões no Brasil:
–  o amplo levante estudantil e operário;
– as manifestações da classe média contra a 

ditadura.
 3. A Frente Ampla.
 4. O assassinato de Edson Luís:

– a violenta comoção social;
– as grandes passeatas contra o regime.

B. As pressões da linha-dura pelo enrijecimento do 
regime

C. O Ato Institucional nº 5 (13 de dezembro de 1968)
1. A consolidação defi nitiva da ditadura.
2. O fechamento do Congresso, das Assembleias 

estaduais e das Câmaras municipais: a cassa-
ção de parlamentares.

D. A intensifi cação da violência do regime
E. O afastamento de Costa e Silva da presidência
 1. A posse da Junta Militar.
F. A indicação de Médici para a presidência

O governo Emílio G. Médici (1969-1974)
A. O apogeu da violência política
 1. As ações clandestinas da oposição:

– os grupos armados e a subversão.
 2. O crescimento da repressão política:

– a generalização da tortura;
– o crescimento dos órgãos de informação;
– a total censura aos meios de comunicação.

B. A campanha ufanista e as obras faraônicas
C. O milagre econômico

1. Os altíssimos índices de crescimento 
econômico.

 2. O alto grau de endividamento externo.
D. A crise do petróleo (1973) e o fi m do milagre
E. A impossibilidade de manter o modelo ditatorial
F. A indicação de Ernesto Geisel para a presidência
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Exercícios de Sala

1 Unicamp 2012 No dia 14 de dezembro de 1968, os 
leitores mais atentos do Jornal do Brasil puderam perce-
ber que o jornal apresentava mudanças. Apesar do sol 
de dezembro, por exemplo, a previsão meteorológica 
anunciava no alto da primeira página, à esquerda: “Tem-
po negro. Temperatura sufocante. O ar está irrespirável. 
O país está sendo varrido por fortes ventos”. Pela primei-
ra vez, no lugar dos editoriais, eram publicadas fotos: na 
maior, um lutador de judô, gigante, dominando um garo-
to. O título da foto: “Força hercúlea”.

Zuenir Ventura.1968: o ano que não terminou. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1988, p. 288-9. (Adapt.).

a) Por que o Jornal do Brasil apresentava alterações 
no dia seguinte à edição do Ato Institucional 5 
(AI-5), de 13/12/1968?

As alterações no jornal foram uma forma de denunciar a situa-

ção do país e são reflexos da censura imposta aos meios de 

comunicação – que posteriormente se agravou – e a decre-

tação do AI-5, que promovia maior centralização do poder e 

criava condições para maior repressão por parte do governo a 

seus opositores. 

 

b) Que relação o jornal quis estabelecer entre o con-
texto político e a foto do lutador e o garoto?

A imagem pretendeu mostrar a relação entre o Estado, agigan-

tado pelas leis de exceção que conferiam maiores poderes aos 

militares governantes, e a sociedade, feita pequena na medida 

em que tinha seus direitos eliminados, dando a entender um 

conflito, marcado pela desigualdade. 

2 PUC-PR 2008 Começava a ditadura envergonhada, 
como a batizou Elio Gaspari. [...] Mas, como tudo na 
vida pode piorar, quem se queixava de 64 não sabia o 
que nos esperava em 68. Aí sim, com o Ato Institucional 
5, o pau comeu. A ditadura esgotou o manual e criou 
em cima: implantou a censura, cassou mandatos, 
fechou o Congresso, suspendeu o habeas corpus, 
revogou a Constituição, instituiu a pena de banimento, 
liberou a tortura e tolerou as execuções sumárias – tudo 
em defesa da segurança nacional. Alternativa: D.

Oswaldo Martins. “Aos nascidos em 1964”. Revista Cult, São Paulo, 
n. 78, mar. 2004, p.54.

A partir desse contexto, marque a alternativa incorreta.
(a) O Ato Institucional nº 5 foi um instrumento que 

proporcionou amplos poderes ao presidente da 
República, que podia, inclusive, fechar proviso-
riamente o Congresso Nacional. 

(b) A economia brasileira desse período (1969-1973) 
foi marcada pelo chamado “milagre brasileiro”.

(c) Nesse período, o governo ditatorial declara que o 
país vivia uma guerra subversiva; sob esse pretex-
to aprova-se, inclusive, a pena de morte.

(d) O slogan “Brasil: ame-o ou deixe-o” foi um grande 
instrumento de propaganda dos grupos da guerri-
lha de esquerda brasileira nessa fase.

(e) A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970 
foi usada, junto aos efeitos do milagre econômico, 
como instrumento de construção positiva do regi-
me militar.

3 Fuvest 2012 No início de 1969, a situação política 
se modifica. A repressão endurece e leva à retração do 
movimento de massas. As primeiras greves, de Osasco e 
Contagem, têm seus dirigentes perseguidos e são sus-
pensas. O movimento estudantil reflui. A oposição libe-
ral está amordaçada pela censura à imprensa e pela 
cassação de mandatos. Alternativa: E.

Apolônio de Carvalho. Vale a pena sonhar. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 202.

O testemunho, dado por um participante da resistência 
à ditadura militar brasileira, sintetiza o panorama po-
lítico dos últimos anos da década de 1960, marcados:
(a) pela adesão total dos grupos oposicionistas à luta 

armada e pela subordinação dos sindicatos e cen-
trais operárias aos partidos de extrema esquerda. 

(b) pelo bipartidarismo implantado por meio do Ato 
Institucional nº 2, que eliminou toda forma de 
oposição institucional ao regime militar. 

(c) pela desmobilização do movimento estudantil, 
que foi bastante combativo nos anos imediata-
mente posteriores ao Golpe de 64, mas depois 
passou a defender o regime. 

(d) pelo apoio da maioria das organizações da socie-
dade civil ao governo militar, empenhadas em 
combater a subversão e afastar, do Brasil, o perigo 
comunista. 

(e) pela decretação do Ato Institucional nº 5, que li-
mitou drasticamente a liberdade de expressão e 
instituiu medidas que ampliaram a repressão aos 
opositores do regime.

O AI-5 consolidou o caráter ditatorial do regime, ampliando 

drasticamente a repressão e a censura aos meios de comuni-

cação.
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4 UEL 2008 O movimento de 31 de março de 1964 ti-
nha sido lançado aparentemente para livrar o país da cor-
rupção e do comunismo e para restaurar a democracia, 
mas o novo regime começou a mudar as instituições do 
país através de decretos, chamados de Atos Institu-
cionais (AI). Eles eram justificados como decorrência “do 
exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as revo-
luções”. Alternativa: A.

B. Fausto. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1996, p.465.

Com base no texto, assinale a alternativa correta.
(a) O AI-5 foi o instrumento que mais contribuiu 

para que o regime militar seguisse o curso de uma 
ditadura. A partir da sua instituição, vários atos 
de repressão passaram a fazer parte dos métodos 
utilizados pelo governo.

(b) O Ato Institucional nº 1, instituído pelos coman-
dantes do Exército, atingiu principalmente o patri-
mônio da Igreja Católica e promoveu o início da 
secularização da sociedade brasileira. 

(c) Logo após o Golpe Militar de 1964, as eleições 
para presidente da República foram estabelecidas 
de forma democrática através de eleições diretas.

(d) A principal orientação dos governos militares foi a 
aproximação com os Estados Unidos, afastando-se
da tendência nacionalista que vinha sendo 
empreendida antes do Golpe de 1964.

(e) Os grupos de luta armada, de orientação socialista, 
nas conversas e encontros que tinham com os re-
presentantes do Governo Federal, reivindicavam 
o direito à formação de partidos políticos de es-
querda.

5 Uerj 2013  Entre a posse do presidente João 
Goulart, em 1961, e a abertura política, iniciada em 
1979-1980, a economia brasileira enfrentou 
conjunturas de crise e de prosperidade, perceptíveis 
nas variações dos índices econômicos apresentados 
na tabela a seguir. Alternativa: A.

Ano

C
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 (
%

)
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çã
o

(%
)
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o*

Im
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rt
aç

ão
*

D
ív

id
a 

ex
te

rn
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1963 1 78 1,4 1,3 4,0

1964 3 90 1,4 1,1 3,9

1965 2 58 1,6 0,9 4,8

1966 7 38 1,7 1,3 5,2

1967 4 27 1,7 1,4 3,3

1968 10 27 1,9 1,9 3,8

1969 10 20 2,3 2,0 4,4

1970 10 16 2,7 2,5 5,3

1971 11 20 2,9 3,2 6,6

1972 12 20 4,0 4,2 9,5

1973 14 23 6,2 6,2 12,6

1974 8 35 8,0 12,6 17,2

1975 5 34 8,7 12,2 21,2

*Bilhões de dólares.

Américo Freire e outros. História em curso: o Brasil e suas relações 
com o mundo ocidental. São Paulo: Ed. do Brasil, 2004. (Adapt.).

As particularidades do período conhecido como “Mi-
lagre Econômico” foram caracterizadas por: 
(a) Redução das taxas de inflação e crescimento do 

PIB. 
(b) Incremento da dívida externa e retração das im-

portações. 
(c) Estagnação das exportações e manutenção das ta-

xas de inflação. 
(d) Estabilização da balança comercial e diminuição 

da dívida externa.
Exercício 5:

“Milagre econômico” foi uma expressão criada para designar 

o período entre 1969 e 1973, apogeu da ditadura militar, 

durante o governo Médici, que criou uma ideia de prosperi-

dade econômica devido à redução da inflação, à elevação 

dos níveis de emprego e ao aumento do consumo por meio de 

crédito a longo prazo e juros baixos. Foi a época de grande 

ingresso de empresas e capitais estrangeiros, com acentuado 

aumento da dívida externa.
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GUIA DE ESTUDO
História / Livro 4 / Frente 1 / Capítulo 11
I. Leia as páginas de 30 a 35.
II. Faça os exercícios de 1 a 3 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 1, 3, 9, 11 e 14.

6 UFSM 2007  

Capitão Lamarca e funcionários do Bradesco. In: Eduardo Bueno. 
Brasil: uma história. São Paulo: Ática, 2003, p.378.

Após o Golpe Militar de 1964, formam-se diversos 
grupos de esquerda a favor da luta armada. Esses 
grupos, com o objetivo de “arrecadar fundos”, reali-
zam assaltos a vários bancos. Na foto, funcionários 
do Bradesco fazem treinamento para enfrentar os 
roubos com um instrutor do Exército, capitão Carlos
Lamarca, que depois iria desertar (1969) e lutar na 
VPR (Vanguarda Popular Revolucionária).
Sobre esse período, é possível afirmar: Alternativa: D. 
I. O golpe militar interrompeu o crescimento de 

lutas populares, no campo e na cidade, que colo-
cava em risco o projeto de associação do capital 
nacional ao capital estrangeiro.

II. A onda guerrilheira dos anos 1960 foi influenciada 
pela vitória da Revolução Cubana e também pelas 
experiências socialistas na União Soviética e na 
China.

III. O golpe militar instaurou uma nova ordem políti-
ca, na qual as liberdades democráticas foram res-
tringidas, e favoreceu a concentração de renda e a 
modernização tecnológica em diversos setores do 
país.

IV. A luta armada dos anos 1960 ganhou o apoio de 
operários e camponeses e levou a classe média e a 
burguesia a formarem milícias particulares.

Estão corretas: 
(a) apenas I e II.
(b) apenas I, III e IV.
(c) apenas III e IV.
(d) apenas I, II e III.
(e) apenas II e IV.

Exercício 7:

Em meio à repressão da ditadura, vários movimentos culturais 

surgiram, como o Tropicalismo. Revolucionário em termos es-

téticos, ele buscou exercer a política fora dos meios tradicio-

nais, visando resgatar os vários elementos da cultura brasileira 

adaptados a uma nova realidade histórica.

7 Uerj 2011

Disponível em: <www.fontedesign.com.br>.

Tropicália
Sobre a cabeça os aviões
Sob os meus pés os caminhões
Aponta contra os chapadões
Meu nariz
Eu organizo o movimento
Eu oriento o carnaval
Eu inauguro o monumento no planalto central
do país
[...]
O monumento não tem porta
A entrada é uma rua antiga, estreita e torta
E no joelho uma criança, sorridente, feia e morta
Estende a mão
[...]

Disponível em: <www.caetanoveloso.com.br>.

O disco e a música Tropicália tornaram-se símbolos 
do “Tropicalismo”, movimento protagonizado por ar-
tistas e intelectuais, no Brasil, em finais da década de 
1960.
Esse movimento destacou-se, principalmente, pela se-
guinte proposta: Alternativa: A.

(a) Valorização do pluralismo cultural. 
(b) Denúncia das influências estrangeiras. 
(c) Enaltecimento da originalidade nacional. 
(d) Defesa da homogeneização de comportamentos 

sociais.
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Ditadura militar: os governos Geisel e 
Figueiredo e o fi m do regime militar

Nestas aulas, aborda-se o período final do regime 
militar, quando o fim do “milagre econômico” obrigou 
o regime a ceder à pressão cada vez mais intensa pela 
redemocratização. É importante perceber aqui os meca-
nismos da chamada “abertura” e de que forma o fim da 
ditadura no Brasil deu-se por meio de uma negociação 
política, a qual foi toda ela orientada no sentido de iso-
lar os focos mais radicais de oposição. Assim, o fim da 
ditadura foi efetivado com a eleição de Tancredo Neves 
de forma indireta, tendo ao lado representantes das for-
ças políticas que haviam sustentado o regime militar.

Atente aos seguintes temas:
• a crise econômica no governo Geisel
• as eleições de 1974: a vitória do MDB
• as promessas de abertura
• as torturas e a reação da sociedade
• os confl itos dentro do Exército: a demissão do 

general Ednardo e a tentativa de golpe de Sylvio Frota
• o Pacote de Abril
• a indicação de Figueiredo
• as medidas de abertura: anistia, reorganização 

partidária, fi m do AI-5
• o aprofundamento da crise econômica
• a sucessão: o racha no partido governista e a 

vitória de Tancredo Neves
• a doença e a morte de Tancredo e a posse de José 

Sarney

O governo Ernesto Geisel (1974-1979)
A. A promessa de “abertura lenta, gradual e segura”
B. As eleições de 1974
 1. A ampla vitória do MDB.
 2. As reações nos meios militares.

C. As pressões da linha-dura
 1. O recrudescimento da tortura:

– a morte de Vladimir Herzog e Manoel Fiel 
Filho.

 2. A tentativa de golpe do general Sylvio Frota.
D. O Pacote de Abril (1977)
E. A retomada das greves operárias e da agitação 

estudantil
F. O crescimento da crise econômica
G. A indicação de João Figueiredo para a presidência

O governo João Figueiredo (1979-1985)
A.  A intensifi cação da abertura
 1. A revogação do AI-5.
 2. A anistia.
 3. A liberdade partidária e os novos partidos.
B. O agravamento da crise econômica
 1. O gigantesco aumento da infl ação.

2. O crescimento das greves e da insatisfação 
operária.

C. A mobilização social contra o regime militar
D. A Emenda Dante de Oliveira e a campanha das 

Diretas Já
E. A derrota e a campanha para a sucessão no 

Colégio Eleitoral
 1. A candidatura de Tancredo Neves:

– o apoio do PMDB, PTB e PDT.
 2. A candidatura de Maluf e o racha no PDS:

– o apoio de setores do partido a Tancredo;
– a formação da Frente Liberal.

F. A vitória de Tancredo Neves
G. A doença e a morte de Tancredo e a posse de José 

Sarney

Exercícios de Sala

1 Unesp 2012 A situação de harmonia no Congresso 
entraria em crise nas eleições de 1974, marco importante 
do avanço pela retomada do Estado de Direito.

Edgard Leite Ferreira Neto. Os partidos políticos no Brasil, 1988.

O texto menciona as eleições parlamentares de 1974, 
ocorridas durante o regime militar. Pode-se dizer que 
essas eleições: Alternativa: D.

(a) representaram uma vitória significativa do partido 
da situação e eliminaram os esforços reformistas 
de deputados e senadores. 

(b) revelaram a ampla hegemonia de que o governo des-
frutava nos estados economicamente mais fortes do 
Sudeste e sua fragilidade no Centro-Norte do país.

(c) reforçaram a convicção de que o bipartidarismo 
era o modelo político-partidário adequado para a 
consolidação da República brasileira. 
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(d) demonstraram insatisfação de parte expressiva da 
sociedade brasileira e provocaram forte reação do 
governo, que alterou as leis eleitorais para assegu-
rar a manutenção do controle sobre o Congresso 
Nacional.  

(e) expressaram a popularidade dos candidatos do 
partido de oposição e o desejo dos oposicionistas 
de manterem a ordem política então predominante.

2 UEL 2009  Considere as afirmativas a seguir sobre 
o Brasil contemporâneo. Alternativa: B.

I. Em 1974, assumiu a presidência o general Ernesto 
Geisel. Em seu governo, deu-se o início da abertura 
política de uma forma lenta e gradual. Foi no início 
de seu mandato, no ano de 1979, que o AI-5 foi revo-
gado, permitindo que os cidadãos tivessem liberda-
de relativa para voltar a se manifestar politicamente.

II. A partir de 1980, a política econômica do país foi 
marcada pelas benesses do milagre econômico. 
Delfim Neto, então ministro do Planejamento, 
conseguiu baixar a inflação, aumentar o valor dos 
salários e pagar mais da metade do valor da dívida 
externa do Brasil.

III. Com o processo de abertura política, as eleições 
no Brasil voltaram a ser democráticas. As diferen-
ças ideológicas e pessoais ficaram mais explícitas 
no pleito de 1982, quando o PT (Partido dos Tra-
balhadores) colocou o nome de Luiz Inácio Lula 
da Silva para concorrer à presidência.

IV. O general João Baptista Figueiredo foi o sucessor 
do presidente Ernesto Geisel e deu continuidade 
ao processo de abertura política do Brasil. A elei-
ção de Figueiredo mostrou que o país começava a 
seguir outra orientação política ao derrotar o can-
didato linha-dura das Forças Armadas.

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

3 UEM 2012  Sobre o processo de abertura política 
do regime militar, que vigorou no Brasil de 1964 a 
1985, assinale o que for correto.
01 O sucesso do projeto de desenvolvimento 

econômico e a redução acentuada da infl ação pos-
sibilitaram uma transição planejada e pacífi ca. 

02 Com o acesso das oposições à propaganda eleito-
ral no rádio e na televisão, as forças governistas 

experimentam a sua primeira derrota nas eleições 
para a Câmara e para o Senado em 1974. 

04 A abertura política permitiu o fortalecimento 
dos movimentos sindicais, culminando em uma 
grande greve operária na região do ABC paulista. 

08 A abertura política foi importante para que mo-
vimentos sociais de caráter reformador se estru-
turassem e passassem a exigir a manutenção da 
estrutura fundiária vigente. 

16 Algumas entidades da sociedade civil tiveram uma 
atuação muito importante no processo de tran-
sição para um regime político mais democrático, 
destacando-se, entre elas, a OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil) e a SBPC (Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da Ciência).

Soma  = 22

4 UFSC 2008 Os homens sucumbem por sua própria 
vaidade, a isca ideal para dominá-los. Fazem com eles o 
mesmo que fazem com cada um de nós, quando nos apa-
nham: batem, torturam, mutilam, asfixiam, enforcam, es-
camam as unhas e devastam os cabelos, castram e 
matam: só que no nosso caso eles precisam literalmente 
sujar as mãos, eles escondem os cadáveres, atiram-nos 
em valas de indigentes e apresentam depois, quando se 
dão a este trabalho, falsos laudos assinados por falsos 
legistas, pequenos indivíduos que vivem perguntando aos 
chefes quais os resultados a que desejam chegar [...].

Amilcar Neves. Relatos de sonhos e de lutas. São Paulo: Estação 
Liberdade: Fundação Nestlé de Cultura, 1991, p.94-5.

Sobre o governo militar no Brasil, ocorrido entre 1964 
e 1985, é correto afirmar que:
01 em 1964 foi decretado o estado de sítio no Brasil 

por meio do Ato Institucional nº 1, o que suspen-
dia direitos e garantias individuais previstos na 
Constituição Federal.

02 durante esse período, foi lançado no Rio de 
Janeiro o jornal O Pasquim, o qual representava 
um jornalismo independente, crítico e bem-hu-
morado, angariando por isto simpatias do governo 
militar.

04 o Ato Institucional nº 5, decretado em 1968, 
concedeu plenos poderes aos partidos políticos 
para perseguir e reprimir quaisquer oposições à 
democracia.

08 diante do regime ditatorial instaurado no Brasil,
vários grupos de esquerda promoveram a 
resistência por meio da luta armada e de ações de 
guerrilha, como o sequestro do embaixador norte-
-americano para a troca por presos políticos.
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GUIA DE ESTUDO
História / Livro 4 / Frente 1 / Capítulo 11
I. Leia as páginas de 35 a 40. Leia também o texto 

complementar das páginas 47 a 51.
II. Faça os exercícios de 4 e 5 da seção “Revisando”.
III. Faça os exercícios propostos 17, 22, 23, 28 e 30.

16 na década de 1980, Tancredo Neves foi eleito pre-
sidente, mas morreu antes de tomar posse, tendo 
assumido, como vice, Fernando Henrique Cardoso.

32 entre o fi nal da década de 1960 e o início da 
década de 1970, a economia brasileira apresen-
tou grande crescimento, período que passou a ser 
conhecido como “milagre econômico”.

Soma = 41   

5 Enem 2010 (2ª aplicação)
A gente não sabemos escolher presidente
A gente não sabemos tomar conta da gente
A gente não sabemos nem escovar os dentes
Tem gringo pensando que nóis é indigente
Inútil
A gente somos inútil

R. Moreira. Inútil,1983. (Fragmento).

O fragmento integra a letra de uma canção gravada 
em momento de intensa mobilização política. A can-
ção foi censurada por estar associada: Alternativa: B.

(a) ao rock nacional, que sofreu limitações desde o 
início da ditadura militar. 

(b) a uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em 
sua fase final, impedia a escolha popular do pre-
sidente. 

(c) à falta de conteúdo relevante, pois o Estado busca-
va, naquele contexto, a conscientização da socie-
dade por meio da música. 

(d) à dominação cultural dos Estados Unidos da Amé-
rica sobre a sociedade brasileira, que o regime mi-
litar pretendia esconder. 

(e) à alusão à baixa escolaridade e à falta de consci-
ência política do povo brasileiro. 

6 Unicamp 2012 O movimento pelas Diretas Já pro-
vocou uma das maiores mobilizações populares na 
história recente do Brasil, tendo contado com a cober-
tura nos principais jornais do país. Assinale a alterna-
tiva correta. Alternativa: C.

(a) O movimento pelas Diretas Já, baseado na emen-
da constitucional proposta pelo deputado Dan-
te de Oliveira, exigia a antecipação das eleições 
gerais para deputados, senadores, governadores e 
prefeitos. 

(b) O fato de que os protestos populares pelas Dire-
tas Já pudessem ser veiculados nas páginas dos 
jornais indica que o governo vigente, ao evitar 
censurar a imprensa, mostrava-se favorável às 
eleições diretas para presidente. 

(c) O movimento pelas Diretas Já exigia que as elei-
ções presidenciais de 1985 ocorressem não de for-
ma indireta, via Colégio Eleitoral, mas de forma 
direta por meio do voto popular. 

(d) As manifestações populares pelas Diretas Já con-
sistiram nas primeiras marchas e protestos civis 
no espaço público desde a instituição do AI-5, em 
dezembro de 1968.

Exercício 1:
Nas eleições de 1974 o único partido de oposição (MDB) 
obteve expressiva votação, reflexo da crise econômica que se 
iniciara no ano anterior e de todo o processo de repressão 
desenvolvido pelo governo Médici. Sentindo-se ameaçado, 
o governo Geisel promoveu uma série de alterações para as 
eleições seguintes, como a imposição da Lei Falcão, que limi-
tava a propaganda política nas rádios, a eleição indireta de 
1/3 dos senadores (apelidados biônicos), a divisão do estado 
de Mato Grosso e a União do Estado da Guanabara com o 
Rio de Janeiro, ampliando assim o número de deputados e 
senadores da ARENA.

Exercício 3:
O regime militar começou a dar sinais de esgotamento a partir 
do fim do milagre econômico, no final do ano de 1973. A re-
tração econômica retiraria do governo o apoio dos setores de 
elite e da classe média, até então beneficiados por sua política 
econômica. Isso invalida a afirmação 01. E uma das principais 
demandas do movimento social que cresceu a partir da aber-
tura foi justamente a reforma agrária, ao contrário do que é 
dito na afirmação 08.

Exercício 5:
A canção foi gravada em um período de mobilização pelas 
“Diretas Já”, que envolveu a maior parte da sociedade brasilei-
ra, questionando o governo militar por insistir em manter o 
processo eleitoral de forma indireta.

Exercício 6:
O movimento das Diretas Já, iniciou-se em fins de 1983 e 
teve a adesão de amplos setores da sociedade, exigindo a 
aprovação da emenda constitucional apresentada pelo depu-
tado Dante de Oliveira, de eleições diretas para Presidente da 
República. Apesar das grandes mobilizações que ocorreram no 
país, a emenda não foi aprovada e a eleição de 1985 ocorreu 
de forma indireta.
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Estas aulas encerram o curso e abordam os temas 
mais recentes da história brasileira, os últimos vinte 
e sete anos. Há uma dificuldade natural em tratar de 
temas sobre os quais, pela proximidade, ainda não há 
o distanciamento que permita uma análise mais crite-
riosa nem mesmo uma produção historiográfica que 
forneça bases teóricas mais amplas para a discussão.

Dessa forma, a análise do período prende-se a uma 
discussão tópica, abordando os elementos mais sig-
nificativos, como o Plano Cruzado e os vários planos 
de combate à inflação, as eleições para a Assembleia 
Constituinte, a Constituição de 1988, a luta pelo 
impeachment de Collor, o Plano Real, a eleição de 
Fernando Henrique Cardoso, os oito anos de governo 
FHC, a chegada de Lula à presidência, seus oito anos de 
governo e a eleição de Dilma Rousseff.

O tema dessas aulas só poderá ser compreendido 
de uma forma mais ampla pelo leitor que estiver mini-
mamente informado da realidade política e social do 
país e do mundo. Assim, a leitura de jornais e revistas 
deve ser vista como uma atividade didática funda-
mental para que os objetivos desta obra e do próprio 
estudo possam ser atingidos.

Atente aos seguintes temas:
• a organização partidária no início do governo Sarney
• a escalada da infl ação
• o Plano Cruzado de 1986
• as eleições para a Constituinte e a vitória do PMDB
• a Constituição de 1988
• o fi m do governo Sarney e a campanha sucessória
• a vitória de Fernando Collor de Mello pelas 

eleições diretas
• o Plano Collor
• a campanha pelo impeachment e a queda de Collor
• o governo Itamar e o Plano Real
• a eleição de Fernando Henrique Cardoso
• as privatizações e a implantação do modelo 

neoliberal
• os efeitos da política econômica de FHC
• a eleição de Lula à presidência
• a política assistencialista do governo Lula
• a manutenção da estabilidade econômica
• os altos índices de popularidade do presidente 

Lula e a eleição de Dilma Rousseff

Exercícios de Sala

1 UFG 2010 Em 2010, assiste-se à comemoração 
dos cem anos de nascimento de Tancredo Neves, per-
sonalidade que marcou o processo de transição demo-
crática, na década de 1980, ao definir a estratégia 
política capaz de superar o impasse do último governo 
militar, presidido pelo general Figueiredo. Essa estra-
tégia consistia em: Alternativa: C.

(a) reunir uma frente de partidos, sob a liderança do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), exigindo a saída dos militares do poder.  

(b) liderar a campanha das Diretas Já, confiante no 
fato de que o regime militar seria deposto por 
meio da pressão social advinda das ruas.  

(c) concorrer à presidência da República, em uma 
eleição conduzida por um colégio eleitoral, e, vi-
torioso, negociar com os representantes do regime 
militar.  

(d) vencer a primeira eleição direta para presidente do 
Brasil e convocar uma nova constituinte, visando 
reordenar as forças políticas da sociedade brasi-
leira.  

(e) organizar partidos políticos com ampla participa-
ção popular, esperando que a vitória no colégio 
eleitoral adviesse da atuação desses partidos.

2 Unicamp 2011 Vinte anos depois da promulgação 
da Constituição de 1988, é difícil imaginar como um país 
com graves problemas econômicos e recém-saído de 
uma longa ditadura militar foi capaz de escrever seu futu-
ro numa Constituição que foi chamada de “Constituição 
Cidadã”.

Ricardo Amaral. “Memórias da última batalha ideológica”. 
Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/

Epoca/1,,EMI12361-15273,00.html>. Acesso em: 18 nov. 2010. 
(Adapt.).
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a) Por quais razões a Constituição de 1988 foi 
apelidada “Constituição Cidadã”?

Assim denominada pelo deputado Ulysses Guimarães, presi-

dente da Assembleia Constituinte, a Constituição valorizava 

o resgate das liberdades democráticas e de um conjunto de 

direitos que reforçavam a participação política e demais direi-

tos políticos, após vinte e um anos de ditadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quais eram os “graves problemas econômicos” 
que afetavam o Brasil no contexto de transição da 
ditadura militar para o regime democrático? 

Os anos 1980 são normalmente entendidos como a década 

perdida devido aos problemas econômicos e à estagnação 

vivida pelo país. O problema mais evidente era a inflação, 

que, durante o governo Sarney, atingiu o mais alto índice de 

nossa história e foi responsável pela elaboração de quatro pla-

nos econômicos diferentes. A dívida externa, o desemprego e o 

atraso no desenvolvimento industrial são outros problemas da 

época. 

 

 

 

 

 

 

3 Ibmec-RJ 2009  Em todo o Brasil, donas de casa, 
munidas com tabelas de preços da Sunab (Superintendência 
Nacional de Abastecimento e Preços), órgão fiscalizador 
do governo, eram protagonistas de verdadeiras cenas de 
histeria coletiva, muitas vezes diante de câmeras de televi-
são, se um gerente de supermercado ou estabelecimento 
comercial era surpreendido remarcando preços. [...] O 
desaparecimento das mercadorias nos supermercados foi 
o ponto alto do desabastecimento, resultado do congela-
mento de preços. Alternativa: A.

Vicentino e Dorigo. História para o Ensino Médio, p.645-6.

O texto faz referência ao Plano Cruzado que, para 
combater uma elevada inflação que chegou a 80% 
ao mês, tinha como base de sustentação econômica o 
congelamento de preços e salários. A aplicação desse 
plano ocorreu na administração do presidente:

(a) José Sarney.
(b) Fernando Collor de Mello.
(c) Itamar Franco.
(d) Fernando Henrique Cardoso.
(e) João Baptista Figueiredo.

4 UFRJ 2010 A violência da inflação e a quase 
destruição do sistema de preços já ameaçavam o funcio-
namento da economia [...]. Para sustentar de forma dura-
doura a estabilidade de preços, impõe-se uma reforma 
monetária austera, capaz de devolver ao Estado o con-
trole sobre a moeda. [...] não deve se traduzir apenas na 
mudança de denominação do padrão de referência de 
preços e contratos, mas deve atingir profundamente as 
formas de acesso à liquidez e os processos de criação do 
poder de compra. [...] As medidas [...] buscam, sobretu-
do, preservar os direitos adquiridos pelos cidadãos.

Discurso do presidente Fernando Collor de Mello, apresentando o 
plano de estabilização, na reunião ministerial de 16 mar. 1990.

Em 16 de março de 1990, dia seguinte a sua posse, 
Fernando Collor de Mello anunciou um plano eco-
nômico com diversas medidas. A impopularidade 
desse plano e a de outras medidas adotadas, somadas 
ao desgaste político agravado no ano de 1992, acaba-
riam levando ao fim de seu governo, por decisão do 
Congresso Nacional.
Explique duas consequências econômicas do Plano 
Collor. 
Plano Collor é o nome dado ao conjunto de reformas econômicas 

e planos para a estabilização da inflação, criado durante a 

presidência de Fernando Collor de Mello (1990-1992), sendo 

o plano estendido até 31 de julho de 1993. O nome oficial era 

Plano Brasil Novo. 

O Plano Collor combinava liberação fiscal e financeira com 

medidas radicais para estabilização da inflação, dentre as 

quais o bloqueio da liquidez de contas-correntes, cadernetas 

de poupança e outras aplicações, com impactos fortemente 

impopulares. As principais medidas de estabilização da 

inflação foram acompanhadas de programas de reforma de 

comércio externo (abertura para importações) e um programa 

de privatizações de empresas estatais intitulado Programa 

Nacional de Desestatização, conhecido como PND.  
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5 FGV 2009  O Plano Collor foi o mais violento ato de 
intervenção estatal na economia brasileira, na segunda 
metade do século. No entanto, ao estrangular a inflação, 
ele abriu as portas para uma ampla liberalização.

Jayme Brener. Jornal do século XX.

Sobre esse plano, inserido em uma ordem neoliberal, 
é correto afirmar que: Alternativa: D.

(a) se pautou pela ampliação do meio circulante, por 
meio do aumento dos salários e das aposentadorias; 
liquidou empresas públicas e de economia mista 
que geravam prejuízo; estabeleceu uma política 
fiscal de proteção à indústria nacional.

(b) criou um imposto compulsório sobre os investi-
mentos especulativos para o financiamento da 
infraestrutura industrial; liberou a importação dos 
insumos industriais e restringiu a importação de 
bens de consumo não duráveis.

(c) estabeleceu-se uma nova política cambial, com um 
controle mais rígido realizado pelo Banco Cen-
tral; demissão em massa de funcionários públicos 
concursados; aumentou a renda tributária por meio 
da criação do Imposto sobre Valor Agregado.

(d) objetivou a privatização de empresas estatais; 
diminuiu as restrições à presença do capital 
estrangeiro no Brasil; gerou a ampliação das im-
portações e eliminaram-se subsídios, especial-
mente das tarifas públicas.

(e) aumentou a liberdade sindical com uma ampla 
reforma na CLT e revogou a opressiva lei de 
greve; recriou empresas estatais ligadas à 
exploração e ao refino de petróleo; congelou os 
capitais especulativos dos bancos e dos investi-
dores estrangeiros.

6 Unesp 2010  Desde a década de 1980, vários 
governos brasileiros adotaram planos econômicos que 
pretendiam controlar a inflação. Entre as características 
desses planos, podemos destacar: Alternativa: B.

(a) o Plano Cruzado, implementado em 1986, que 
eliminou a inflação, congelou preços, propor-
cionou aumento salarial e gerou recursos para o 
pagamento integral da dívida externa.  

(b) o Plano Collor, implementado em 1990, que deter-
minou o confisco de ativos financeiros e eliminou 
incentivos fiscais em vários setores da economia.  

(c) o Plano Real, implementado em 1994, que redu-
ziu as taxas inflacionárias, estabilizou o valor da 
moeda, proibiu o aumento de preços no varejo e 
provocou forte crescimento industrial.  

(d) o Plano de Metas, implementado em 2006, que pro-
jetou um desenvolvimento industrial acelerado e a 
inserção ativa do Brasil no mercado internacional.  

(e) o Plano de Aceleração do Crescimento, imple-
mentado em 2007, que apoiou projetos imobiliá-
rios, determinou investimentos em infraestrutura 
e estimulou o crédito.  

7 UFPE 2007 O Plano Real foi implantado para que 
fosse possível romper com o ciclo inflacionário e 
estabilizar a economia. Durante o primeiro mandato 
presidencial de Fernando Henrique Cardoso:

F  o movimento sindical conseguiu aumentar seu 
campo de ação reivindicativa, obtendo impor-
tantes melhorias salariais.

F  o nacionalismo econômico prevaleceu diante 
dos projetos de internacionalização que visa-
vam a entrada de empresas multinacionais.

V  apesar do efetivo controle da inflação, a 
concentração de renda continuou elevada.

F  o Movimento dos Sem-Terra firmou-se diante 
da opinião pública, pela sua capacidade de luta 
e de organização.

V  consolidou-se um modelo econômico com 
bases nas propostas e nos princípios neoliberais.

8 UFF Em julho de 1998, foi privatizado o conjun-
to de empresas estatais brasileiras do sistema 
Telebras, dando prosseguimento ao programa neoliberal 
do governo Fernando Henrique Cardoso. Alternativa: E.

Assinale a opção que melhor define “privatização”.
(a) Aplicação de instrumento legal pelo Estado brasi-

leiro no favorecimento de empresas estrangeiras 
em leilões das Bolsas de Valores.

(b) Apropriação do Estado pelo capital privado, 
nacional ou estrangeiro.

(c) Processo de incorporação de novas empresas 
privadas ao Estado – o mesmo que Estado-mínimo.

(d) Processo de organização de vendas das empresas 
estatais através de leilões nas Bolsas de Valores.

(e) Transferência do patrimônio público para o 
controle privado de setores empresariais, nacio-
nais ou estrangeiros.
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9 UFG 2010 Analise as imagens.

Disponível em: <www.guilhermefonseca.wordpress.com>. 
Acesso em: abr. 2010. 

ISTOÉ. São Paulo, 24 mar. 2010, n. 2.106, p.40.

Os slogans presentes nas duas imagens indicam 
diferenças substantivas envolvendo o debate acerca 
da exploração do petróleo. Com base na análise das 
imagens e considerando os distintos contextos, expli-
que os projetos e os conflitos políticos relacionados à 
exploração do petróleo:
a) no período de 1940 a 1950.
No período de 1940 a 1950, o projeto de criação da 

Petrobras como detentora do monopólio da exploração do 

petróleo no Brasil dividiu as elites políticas, estabelecendo um 

conflito entre elas. Os nacionalistas apoiavam o projeto mo-

nopolista “O petróleo é nosso”, enquanto os defensores da 

iniciativa privada, os chamados “entreguistas”, duvidavam da 

eficácia do monopólio.  

  

 

 

b) na atualidade, levando em conta as discussões 
ocorridas entre os anos de 2009 e 2010. 

Desde 2009, a proposta de exploração do petróleo no pré-sal 

exigiu a criação de um novo modelo de exploração e divisão 

das riquezas, pois a Petrobras já não tem o monopólio da ex-

ploração e distribuição do petróleo. A questão da distribuição 

dos lucros (royalties) motivou uma emenda parlamentar que 

pretende distribuir igualmente os lucros entre todos os estados, 

retirando dos estados produtores as vantagens antes auferidas. 

Nesse conflito contemporâneo, está em jogo a questão fede-

rativa: se o petróleo é nosso, tem de ser dividido igualmente; 

entretanto, deve-se considerar que a própria Constituição pro-

tege os interesses dos estados produtores. Daí a polêmica e a 

reação do Rio de Janeiro, que acusa a emenda de covardia. 

 

 

10 UFF 2011  Miséria é imoral. Pobreza é imoral. Tal-
vez seja o maior crime moral que uma sociedade possa 
cometer. Alternativa: A.

Betinho.

O Bolsa Família é um programa de transferência de 
renda, cujo objetivo é auxiliar famílias em situação de 
pobreza. Sobre esse projeto pode-se afirmar:
(a) que houve uma redução de quinze pontos percen-

tuais no número de pobres da população rural bra-
sileira, entre 2003 e 2008, como indicam dados 
das Nações Unidas.  

(b) que é considerado, por muitos, o mais importante 
projeto de transferência de renda do mundo, cria-
do pela primeira vez por Getúlio Vargas, tido até 
hoje como o “pai dos pobres”.  

(c) que o sucesso do programa pode ser verificado 
pela diminuição do êxodo rural da população po-
bre brasileira.  

(d) que foi um dos programas responsáveis pela con-
centração da população miserável no campo, se-
gundo os dados da Fundação Getúlio Vargas.  

(e) que desestimula a agricultura familiar, já que os 
contemplados não são constrangidos a trabalhar, 
em razão do auxílio dado pelo governo.
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I. Leia as páginas de 57 a 69.
II. Faça os exercícios de 1 a 4 da seção “Revisando”.
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