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HISTÓRIA DO POVO BRASILEIRO IV 

 
Parte: 1 

Democracia ou demagogia? 

a. O Governo Dutra: 1946 – 1951 
a.a. Reflexo da Guerra Fria: O senador Luís Carlos 

Prestes e os quinze deputados federais, todos eleitos pelo 

PCB, tiveram seus mandatos cassados. Ao mesmo 

tempo, no plano externo, o governo rompeu relações 

diplomáticas com a União Soviética. 

a.b. A Doutrina Truman: Em 12 de março de 1947, o 

presidente dos Estados Unidos da América do Norte 

Harry Truman discursou no Congresso Nacional, 

assumindo o compromisso de liderar o mundo capitalista 

contra o avanço do socialismo. 

a.c. No plano econômico, de 1946 a 1947, o governo 

adotou uma política econômica liberal facilitando as 

importações o que gerou o esgotamento das reservas de 

capitais. De 1947 a 1950, foi restabelecido o controle 

das importações e o aumento dos preços do café no 

exterior, permitindo a reposição das divisas queimadas 

até 1947 e as importações necessárias para dinamizar a 

industrialização. 

a.d. Plano SALTE: Saúde, Alimentação, Transporte e 

Energia. 

a.e. A Constituinte de 1946: as CPIs e os Direitos 

Trabalhistas.    

b. O 2º Governo Vargas: 1951 – 1954 

b.a. O Nacionalismo: Vargas procurou atrair o capital 

estrangeiro para, associado ao capital nacional, 

impulsionar a industrialização do país nos setores que 

exigiam tecnologia mais avançada. 

b.b. O petróleo é nosso: Em maio de 1951, foi enviada 

ao Congresso Nacional uma lei criando a Petrobrás 

(Petróleo Brasileiro S.A.). A lei, depois de forte 

oposição da UDN e da Imprensa conservadora, foi 

aprovada em 1953. Foi criado o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE).  

b.c. O populismo: Vargas buscava suporte político nos 

setores populares para promover a industrialização. 

1. Movimento trabalhista. 

2. João Goulart e a manipulação das massas.  

3. Lacerda e a oposição: o assassinato do Major Rubens 

Vaz. 

b.d. 24 de agosto de 1954: Carta Testamento. 

c. O Governo JK: 1956 – 1961 

c.a. O Nacional-desenvolvimentismo e o Plano de 

Metas: baseava-se na utilização do Estado como 

instrumento coordenador do desenvolvimento a partir do 

estímulo ao empresário nacional e a capitação de capitais 

estrangeiros. 

c.b. A Sudene: integrar o nordeste ao resto do Brasil. 

c.c. Grupo de Estudo da Indústria Automobilística: 

GEIA. 

c.d. Operação Pan-Americana: OPA. 

d. O Governo Jânio Quadros: 31/01/1961 a 

25/08/1961 

d.a. Figura carismática e polêmica de estilo populista, 

adotou uma política de austeridade ditada pelo FMI, 

restringiu o crédito e congelou salários. 

d.b. Diretrizes: proibiu o uso de biquínis nas praias, 

brigas de galo, corrida de cavalo nos dias úteis, 

regulamentou os espetáculos públicos e exerceu controle 

sobre a qualidade dos programas radiofônico, de cinema, 

de teatro e das casas noturnas. 

d.c. A polêmica atingiu seu clímax quando Jânio 

Quadros condecorou o ministro da economia de Cuba 

Ernesto Che Guevara com a Gran-Cruz da Ordem 

Nacional do Cruzeiro do Sul. 

d.d. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou 

ao cargo de Presidente do Brasil. 

e. O colapso do populismo: O Governo João Goulart: 

1961 – 1964 
e.a. No dia 25 de agosto de 1961 Jânio Quadros, 

pressionado por forças estranhas renunciou ao cargo de 

presidente do Brasil. 

e.b. O vice presidente João Goulart encontra-se na 

República popular da China chefiando uma missão 

comercial. 

e.c. O Congresso Nacional ao nomear Ranieri Mazzili 

como presidente provisório, provocou uma onda de 

protesto popular: era o início da campanha legalista. 

e.d. Parlamentarismo ou presidencialismo? 

1. Goulart assumiu em 1° de setembro a presidência do 

país sem poderes. 

2. Em julho de 1962, caiu o primeiro ministro Tancredo 

Neves. 

3. O plebiscito: em 6 de janeiro de 1963, a população 

brasileira votou pela volta do presidencialismo.  

4. A vanguarda conservadora: IPÊS (Instituto de 

Pesquisas e Estudos Sociais), IBAD (Instituto de Ação 

Democrática) e a ESG (Escola Superior de Guerra), 

organizavam-se contra o governo de João Goulart. 

e.e. As reformas de Base e o Plano Trienal: 

1.João Goulart buscou apoio das organizações sindicais 

e das ligas camponesas. 
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2. O ministro do planejamento Celso Furtado 

direcionava sua política econômica contra a inflação. 

3.Aumento de universidades publicas, reforma agrária, 

lei de remessa de lucros e nacionalização das refinarias. 

OBS: Esquerda e direita, civis e militares, burguesia 

nacional e estrangeira, descordam da política de João 

Goulart. Em meio a forte tensão social, o governo de 

João Goulart foi deposto por um golpe militar em 31 de 

março de 1964.         

 

 

 PARA PENSAR HISTORICAMENTE 

 

A eleição presidencial de 1945 

 

“(...)Ele [o brigadeiro Eduardo Gomes] era o único. E o 

tal problema, não havia nenhum líder civil que 

garantisse a realização de eleições. A única forma de 

separar as Forças Armadas de Estado Novo, pelo qual 

tinham sido co-responsáveis, enfim, eram suas fiadoras, 

era um candidato militar. E aí que vem, realmente, a 

habilidade diabólica, não do Getúlio, que a idéias não foi 

dele, mas da sua turma: Ah, querem um militar? Então 

vamos para o outro. E o Dutra, que ajudou a gente a 

conspirar contra o Getúlio, quando se viu candidato à 

Presidência da República, deve ter pensado: “Bom, ta 

pra mim!” Aceitou e com isso dividiram as Forças 

Armadas, interessadas, já então, em garantir a realização 

das eleições.”  

                                                                                                   

Depoimento. 

 

A seguir um poema de Manuel Bandeira de apoio à 

candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência 

do Brasil: 

 

Depois de tantas dores/ De tão duro cativeiro/ Às mãos 

dos interventores/ Que quer o Brasil inteiro?/ - o 

Brigadeiro!/ Brigadeiro de verdade!/ E o que quer o mau 

patriota/ Que não ama a liberdade,/ Que prefere andar na 

sota?/ - Quer nota! (...) Pergunto ao homem do Norte/  

do Centro e Sul: Companheiro,/ Quem dos Dezoito do 

Forte/ É o mais legítimo herdeiro?/ - o Brigadeiro!/ (...) 

Abaixo a politicalha!/ Abaixo o politiqueiro!/ Votemos 

em que nos valha:/ Quem nos vale, brasileiro?/ O 

Brigadeiro! 

                                               In Manuel Bandeira, 

Estrela da vida inteira, p. 291 – 2. 

 

A imagem de Vargas 

 

Bota o retrato do Velho/ Outra vez/ Bota no mesmo 

lugar/ Bota o retrato do Velho/ Outra Vez/ Bota no 

mesmo lugar/ O sorriso do Velhinho/ Faz a gente 

trabalhar/ O sorriso do Velhinho/ Faz a gente trabalhar. 

                                                                                            

Haroldo Lobo e Mariano Pinto 

 

 

Figura 1 - O pai dos pobres 

 

À volta de Getúlio 

 

Pode o pato não nadar/ Pode o leão ser mofino/ Pode o 

gato não miar/ A galinha criar dente/ Gente virar 

serpente/ Mas Getúlio vai voltar. Pode um padre ser 

batista/ Protestante não cantar/ Católico não ir à missa/ 

Freira deixar de rezar/ O ateu ter salvação/ Cobra tocar 

violão/ Se Getúlio não voltar. 

                                                                                 

Getúlio Vargas na literatura de cordel. 

 

Depoimento de Ernani do Amaral Peixoto, genro de 

Getúlio Vargas: 

 

P – Na sua opinião, qual foi o legado de Getúlio? 

R – Pela primeira vez o povo teve a sensação de que um 

presidente da República cuidava dos seus interesses. 

Depois da morte do dr. Getúlio, uma mulher getulista, 

muito exaltada, estava reclamando contra a falta de 

comida, dizendo que o povo não tinha dinheiro para 
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comprar gêneros, e alguém  falou: ‘Mas no tempo do 

Getúlio era a mesma coisa’. Dizem que ela respondeu: 

‘Mas nós sabíamos por quê’. Ele dava muita satisfação 

ao povo. O povo passava fome mas sabia por quê. 

Uma vez fui a Vassouras em campanha [ política], e um 

homem fez questão que eu subisse o morro para ir à sua 

casa. Perguntei ao chefe local: ‘O que é que tem na casa 

desse homem?’. Ele respondeu: ‘Você vai ver’. Era um 

retrato do dr. Getúlio com uma vela acesa. Essa foi a 

imagem que ele deixou. 

Agora, dizia-se que as medidas que ele tomou na 

previdência social, a legislação trabalhista, era uma 

necessidade da época e que viriam de qualquer maneira. 

Poderiam vir, pois o mundo inteiro evoluiu nesse 

sentido. Mas a questão é que foi o dr. Getúlio quem fez! 

                       Aspásia Camargo, Artes da política; 

diálogo com Amaral Peixoto, p. 382 – 3. 

 

DR. GETÚLIO 

    Edu Lobo / Chico Buarque 

Foi o chefe mais amado da nação 

Desde o sucesso da revolução 

Liderando os liberais 

Foi o pai dos mais humildes brasileiros 

Lutando contra grupos financeiros 

E altos interesses internacionais 

Deu início ao tempo de transformações 

Guiado pelo anseio de justiça 

E de liberdade social 

E depois de compelido a se afastar 

Voltou pelos braços do povo  

Em campanha triunfal 

Abram ala que Gegê vai passar 

Olha a evolução da história 

Abram ala pra Gegê desfilar  

Na memória popular 

Foi o chefe 

Foi o chefe mais amado da nação 

A nós ele entregou seu coração 

Que não largaremos mais 

Não, pois nossos corações ao de ser nossos 

A terra, o nosso sangue, os nossos poços 

O petróleo é nosso; os nossos carnavais 

Sim, uniu os traidores com perdão 

E encheu de brios todo o nosso povo 

Povo que a ninguém será serviu 

E partindo nos deixou uma lição:  

A pátria afinal ficar livre ou morrer pelo Brasil. 

 

Obs: 

Anos dourados: transformações de comportamento e de 

valores. As novas maravilhas do mundo proporcionam 

conforto e bem estar. Os objetos de consumo ou bens 

duráveis, como o liquidificador da Arno, a geladeira da 

General Electric, o pneu da Goodyear, a gasolina da 

Esso, a Coca Cola e o fusca da grande indústria de 

automóveis a Volkswagen, faziam a festa . 

Os sonhos tornavam-se realidade através da American 

way of lifi. O rádio era substituído pela TV. A maravilha 

da modernidade apresentava programas como: O 

Repórter Esso, Almoço com as Estrelas e o Céu é o 

Limite, ofuscavam os programas de rádio. 

No cinema Marilyn Monroe, Marlon Brando e James 

Dean ditavam as novas regras para a juventude. O rock 

end roll, de Elvis Presley e Bill Halley enfeitiçavam João 

Gilberto, Antonio Carlos Jobim Vinicius de Morais e 

outro que davam início a uma nova fase da musica 

brasileira, a Bossa-Nova.  

 

Presidente Bossa-nova 

 

Bossa-nova mesmo é ser presidente 

desta terra descoberta por Cabral. 

Para tanto basta ser tão simplesmente 

simpático...risonho...original... 

Depois de desfrutar da maravilha 

de ser presidente do Brasil, 

 voar na velha Cap pra Brasília, 

ver o Alvorada e voar de volta ao Rio. 

Voar...voar...voar... 

Voar...voar pra bem distante, 

até Versalhes, onde duas mineirinhas 

valsinhas 

dançam como debutantes... 

Interessante! 

Mandar parente a jato pro dentista,  

almoçar com tenista campeão, 

 Também pode ser um bom artista, 

exclusivista,  

tomando com Dilermando 

umas aulinhas de violão. 

Isso é viver como se aprova, 

é ser um presidente Bossa-nova! 

Bossa-nova! 

muito nova 

nova mesmo 

ultra nova... 

                             CHAVES, Juca. A culpa é do 

governo! A verdadeira história política do país em  

                                         música, verso e prosa. São 

Paulo, Maltese, 1993.  

 

  

Exercícios 

 

1.(CESGRANRIO) 
Alguns elementos fundamentais da evolução econômica 

do Brasil após 1945 influenciaram os aspectos da vida 

do país. Qual dentre as opções que se seguem agrupa 

corretamente tais elementos? 
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a) Industrialização - dependência externa - deflação 

b) Planejamento - substituição de importações - 

desenvolvimento regional equilibrado. 

c) Industrialização - planejamento - inflação. 

d) Deflação - exportação de matérias-primas - 

dependência externa. 

e) Inflação - desenvolvimento regional equilibrado - 

exportação de matérias-primas.   

2.(CEFET)  
A criação da Petrobrás, empresa controlada pela União e 

administradora do monopólio do petróleo, foi 

representativa da política econômica adotada por Getúlio 

Vargas (1951 - 1954), que: 

a) atraiu capital estrangeiro para acelerar o crescimento 

industrial. 

b) imprimiu ao país uma orientação nacionalista. 

c) priorizou o crédito ao setor agrícola através do 

BNDES. 

d) contou com amplo apoio do empresariado nacional e 

multinacional. 

e) sofreu severa oposição dos sindicatos contrários ao 

apoio dispensado ao empresariado. 

3.(CESGRANRIO)  
A crise que culminou no suicídio do Presidente Getúlio 

Vargas, em 1954, está ligada aos fatores abaixo 

relacionados, com EXCEÇÃO de um. Assinale-o. 

a) Oposição dos setores conservadores à política 

nacionalista. 

b) Reação contra o atentado ao jornalista Carlos Lacerda. 

c) Insucesso do plano de investimentos do governo, 

decorrente da queda dos preços do café. 

d) Manifestações de vários setores operários contra a 

aceleração da inflação. 

e) Apoio irrestrito dos Partidos Políticos à participação 

do Brasil na Guerra da Coréia. 

4.(CESGRANRIO)  
O desenvolvimento foi um dos elementos de maior 

importância nos debates políticos e intelectuais ocorridos 

no Brasil, a partir da década de 40, sendo também a 

preocupação das políticas governamentais do período. 

Assinale a opção que NÃO expressa uma política 

governamental no período. 

a) O segundo governo de Getúlio Vargas (1951 - 1954) 

imprimiu um caráter nacional ao desenvolvimentismo 

com restrições ao capital estrangeiro e criação de 

empresas estatais. 

b) Os “cinqüenta anos em cinco”, “slogan” do Programa 

de Metas de JK, caracterizado por um rápido 

crescimento industrial, foi facilitado pela atração de 

capitais estrangeiros. 

c) A política desenvolvimentista, em todas as suas 

etapas, foi acompanhada por crescente interferência do 

Estado no domínio econômico através da formulação de 

planos, criação de agências de financiamento e de 

empresas estatais. 

d) A abertura da economia brasileira ao capital 

estrangeiro, a partir do Estado Novo, com a participação 

dos Estados Unidos no desenvolvimento da siderurgia, 

foi o principal fator estímulo ao desenvolvimento 

brasileiro. 

e) As empresas estatais de grande porte criadas no 

período, como a Vale do Rio Doce, a Petrobrás e a 

Eletrobrás, colocavam sob o controle do governo setores 

de base considerados estratégicos, que exigiam vultosos 

investimentos. 

 

5. (UERJ) 

A política de desenvolvimento adotada no governo de 

Juscelino Kubitschek, expressa no “slogan” “50 anos em 

5”, pode ser caracterizada pela: 

a) nacionalização dos recursos naturais. 

b) instituição do monopólio estatal do petróleo. 

c) implantação do parque siderúrgico de Volta Redonda. 

d) instalação estimulada de empresas estrangeiras no 

país. 

e) elaboração de uma nova lei de remessas de lucros. 

6. (UFRJ) 

Em 1951, Getúlio Vargas volta ao poder pela via 

eleitoral. Este seu governo, desde logo, imprimiu uma 

política econômica nacionalista. Após grande e 

entusiástica campanha de mobilização, da qual 

participaram setores representativos da sociedade, foi 

criada, em 1953, a Petrobrás. 

A partir da segunda metade dos anos de 1980, tem 

surgido em todo o mundo, uma tendência de 

privatização da economia. No Brasil, em especial, essa 

política, e o conseqüente debate, encontra-se em curso 

desde 1990: 

a) Explique duas razões que levaram a criação da 

Petrobrás em 1953. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------. 

b) Dê um argumento favorável e um argumento 

contrário à privatização das empresas estatais no Brasil 

atual. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---. 
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7. (UFMG) 

“por sugestão do general Humberto Castelo Branco, o 

marechal Mascarenhas de Morais, chefe da EMFA, 

realizou uma reunião do Conselho de Chefes do Estado 

Maior. Apreensivo, Mascarenhas ouviu dos Chefes das 

três Forças – Exército, Marinha e Aeronáutica – que 

somente a renuncia do presidente Vargas poderia 

solucionar a crise.” 

                                     FONSECA, Rubens. Agosto, São 

Paulo, Companhia das Letras, 1990, p. 316. 

Esse trecho relata um episódio da crise política que 

culminou com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. 

a) Cite dois outros momentos, um anterior e outro 

posterior ao mencionado, em que as Forças Armadas 

tiveram papel decisivo na alteração do quadro político 

do Brasil Republicano. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---. 

b) Indique as ideologias que justificaram essas 

intervenções golpistas referidas no texto e as citadas no 

item a. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---. 

8. (FUVEST) 

Em 1947, o Partido Comunista foi colocado na 

ilegalidade no Brasil. Esta decisão se explica 

basicamente: 

(a) pela bipartidação do mundo em blocos antagônicos, 

conseqüência da Guerra Fria. 

(b) pela linha insurrecional dos comunistas que 

pretendiam iniciar uma revolução a curto prazo. 

(c) por ser o Partido Comunista frágil e destituído de 

expressão social. 

(d) por um acordo partidário firmado pela UDN, o PSD 

e o PTB. 

9. (Unesp) 

São características do segundo governo Vargas (1951 – 

1954): 

(a) instabilidade política, crescente aumento do custo de 

vida, oposição sistemática do PTB e PSD às medidas 

governamentais, não participação do capital estrangeiro 

nas atividades econômicas. 

(b) estabilidade política, desenvolvimento econômico, 

monopólio estatal do petróleo, apoio da ampla frente 

partidária (UDN, PTB, PCB) ao programa de governo. 

(c) crescente instabilidade política, aumento do custo de 

vida, greves, monopólio estatal do petróleo, sistemática 

oposição da UDN ao governo. 

(d) intransigente defesa dos interesses populares, apoio 

sistemático do Partido Comunista, monopólio estatal do 

Petróleo, proibição da entrada de capital estrangeiro no 

país. 

(e) limitada participação do capital estrangeiro nas 

atividades econômicas, controle da inflação, estabilidade 

política, oposição sistemática da UDN e do PCB ao 

programa de governo. 

10. (UNIMEP) 

O presidente Jânio Quadros (1961) apresentou-se na 

vida pública brasileira como um líder carismático e a sua 

política provocou inquietação nos meios empresariais, 

entre outros motivos por: 

(a) revogar medidas que favoreciam a acumulação de 

capitais estrangeiros. 

(b) valorizar constantemente o cruzeiro, graças a 

artifícios contábeis. 

(c) conceder subsídios federais para vários produtos, 

como o trigo. 

(d) adotar uma política populista de descongelamento de 

salários. 

(e) determinar medidas que geraram uma grande 

restrição no crédito. 

11. (Mackenzie) 

“O presidente Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro 

no coração às 8h35, quando se encontrava em seus 

aposentos no 3° andar do Palácio do Catete. (...) O 

Presidente Vargas ainda agonizava, ao ser solicitada, 

com máxima urgência, uma ambulância. Quando, 

porém, esta chegava ao palácio, o sr. Getúlio já havia 

expirado”. (Folha da Manhã, 25/854) 

Os fatos descritos acima foram provocados pela violenta 

crise de agosto de 1954, cujas características foram: 

(a) O presidente Vargas, que já era pressionado pelo 

capital estrangeiro e setores conservadores, viu-se 

envolvido no atentado da Rua Toneleros, cujo mandante 

era o chefe de sua guarda pessoal. 

(b) Vargas sofria séria oposição dos sindicatos e setores 

nacionais, insatisfeitos com o governo. 

(c) O jornal Última Hora fazia sistemática campanha 

contra o presidente, que era acusado de favorecer o 

jornal Tribuna da Imprensa. 

(d) O exército manteve-se ao lado do Presidente durante 

toda a crise, abstendo-se de pressões. 

(e) A UDN, partido do Presidente, combatia o 

liberalismo do PTB, principal partido de oposição. 

12. (UFMG) 

Leia o texto: 
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 “Se deixassem Getúlio em paz o velho gagá ia morrer 

escrachado, sendo penteado em público pelo Anjo 

Negro, afogado no mar de lama. (...) Mas os milicos 

apertaram ele na parede, sem dar a ele uma chance de 

livra a cara. Fizeram o jogo do Lacerda, que é um 

maníaco que não sabe onde parar. O povo já tinha tirado 

novamente o retrato do velho da parede, agora vai 

começar tudo de novo, o velho virou santo, como todo 

político que morre no governo, neste país de merda.” 

FONSECA, Rubens. Agosto. São Paulo, Companhia das 

Letras, 1990. p. 331. 

Indique a alternativa que apresenta a situação histórica 

concreta associada ao fato referido nesse texto. 

(a) Getúlio Vargas, apesar do apoio da Aeronáutica, 

representada pelo brigadeiro Eduardo Gomes, resolveu 

renunciar ao cargo de presidente, devido a problemas de 

saúde. 

(b) A crise institucional ocorrida no segundo governo 

Vargas, cujo desfecho acabou por realimentar a imagem 

política do líder gaúcho. 

(c) O assassinato de Getúlio Vargas significou o fim da 

política de redemocratização nacional, iniciada após a 

segunda Guerra Mundial. 

(d) O governador Carlos Lacerda, aliado a setores das 

Forças Armadas, ajudou a derrubar o governo populista 

que estava no poder desde 1961. 

(e) Os militares depuseram, após quinze anos de 

exercícios no poder, o ditador Getúlio Vargas, que foi 

sucedido, através de eleições gerais, pelo marechal 

Dutra. 

13. (UFMG) 

No nordeste do Brasil, desde 1955, a luta pela terra 

assumiu a importância de luta política. Nesse ano surgiu, 

no município de Vitória de Santo Antão, a Sociedade 

Agrícola e Pecuária dos Plantadores, mais tarde 

denominada Ligas Camponesa. As Ligas Camponesas 

constituíram, sob a liderança de Francisco Julião, o 

centro da mobilização popular no Campo. 

Buscando solucionar o problema agrário, o governo João 

Goulart tomou, a partir de 1963, algumas medidas 

concretas: 

a) Apresente uma das medidas adotadas pelo governo 

João Goulart que visava amenizar o problema agrário no 

Brasil. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------. 

b) Cite duas dificuldades encontradas pelo governo na 

implementação dessas medidas. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------. 

c) Apresente a posição das Ligas Camponesas quanto às 

medidas adotadas pelo governo João Goulart para 

resolver o problema agrário no Brasil. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

14. (UNB) 

Mudanças no quadro das relações internacionais e na 

formação social brasileira abriram o caminho à chamada 

política externa independente. Ao longo do governo João 

Goulart (1961 – 1964), a política externa do Brasil: 

(a) passou a apoiar-se no conceito de fronteira ideológica 

anticomunista, consolidada pelo movimento de 1964. 

(b) apoiou a expulsão de Cuba da OEA em 1962. 

(c) alinhou-se à prática repressiva norte-americana de 

intervenção na República Dominicana. 

(d) prosseguiu identificada com os princípios da não-

intervenção e da autodeterminação. 

(e) comprometeu-se, oficialmente, na defesa dos regimes 

autoritários de direita na América Latina. 

15. (UERJ) 

O regime parlamentarista, instituído no Brasil após a 

renúncia do Presidente Jânio Quadros, foi revogado pelo 

plebiscito de 6 de janeiro de 1963, quando a maioria 

absoluta dos eleitores resolveu reintegrar plenos poderes 

ao Presidente João Goulart. Como fatores que 

influenciaram a adoção do parlamentarismo, pela 

segunda vez na história brasileira, podemos assinalar: 

(a) a decisão da Assembléia Nacional Constituinte de 

1946, ainda não cumprida, e o desejo do então vice-

presidente João Goulart. 

(b) a influência norte-americana, o medo da instabilidade 

governamental do presidencialismo e as posições 

políticas do novo presidente. 

(c) instituído por influencia da esquerda, por desconfiar 

das intenções autoritárias do novo presidente, o 

parlamentarismo foi derrotado com amplo apoio das 

forças conservadoras da sociedade brasileira. 

(d) os temores dos setores de esquerda e populares 

diante das propostas radicais do então primeiro ministro 

Tancredo Neves. 
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16. (PUC) 

A queda de João Goulart do poder e a crise do 

populismo na década de 1960, estiveram vinculadas a 

vários fatores de natureza política, ideológica e sócio-

econômica da conjuntura do período. Dos aspectos 

abaixo, não é possível relacionar à queda do Governo 

João Goulart: 

(a) o crescimento do surto inflacionário e a mobilização 

política dos camponeses pela reforma agrária. 

(b) a apatia política e ideológica dos setores populares, 

tendo em vista o fechamento do PSB e do PTB em 1960. 

(c) a crescente pressão da política externa norte-

americana para a estabilização do poder e a eliminação 

das tendências esquerdistas do comunismo brasileiro. 

(d) a crescente interferência política dos militares na 

vida nacional e a emergência de projetos golpistas do 

exército. 

(e) a crescente mobilização política dos partidos de 

esquerda e do movimento estudantil. 

 

Parte: 2 

Vem ai, sua majestade o presidente... 

a. Contra a lei defendendo a democracia. 

a.a. 31 de março de 1964: João Goulart era empurrado 

par o exílio político no Uruguai. 

a.b. Lideres Militares: Os generais Mourão Filho e 

Carlos Luís Guedes, afirmavam estar cumprindo a 

Constituição. 

a.c. 10 de abril de 1964: o comando revolucionário 

cassou os mandatos e direitos políticos constitucionais 

de senadores, governadores, prefeitos, militares, 

desembargadores, embaixadores, civis, etc... 

a.d. Menos de 24 horas após o golpe, o deputado Ranieri 

Mazzilli voltava à presidência para entregar o cargo de 

chefe da nação em 11 de abril ao General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, eleito por um Congresso 

Nacional capenga e mutilado pelas cassações, composto 

por civis que inventaram, ajudaram ou comemoraram o 

golpe de Estado. 

a.e. O golpe não representou o fim do ciclo militar: 

representantes dos interesses nacionais e internacionais 

do capitalismo, tecnocratas, organizações civis e 

deputados e senadores representando as elites 

implementaram uma nova direção à sociedade brasileira. 

a.f. Aquilo que se denominou comando revolucionário 

era composto por três ministros militares: 

1°. Exército: General Arthur da Costa e Silva. 

2°. Aeronáutica: Brigadeiro Francisco de Assis Correia 

de Mello. 

3°. Marinha: Vice-Almirante Augusto Rademaker. 

Obs:. Os três ministros deram à luz ao Ato Institucional 

n°. 1. que garantia o Supremo Comando Revolucionário 

poderes constituintes. 

a.g. Ato Institucional n°. 1: conservava a Constituição de 

1946, instituía pela primeira vez a eleição indireta, 

retirava de qualquer pessoa os direitos políticos por 10 

anos, cassava mandatos do legislativo federal, estadual e 

municipal. Não permitia recursos judiciais, alargava os 

poderes do presidente que como chefe da nação podia 

comandar a ordem econômica e financeira e para 

combater o dito Bolsão comunista.    

b O general Castelo Branco: candidato único. 

b.a. Apesar de não existir um candidato de oposição o 

marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi 

escolhido presidente por 361 parlamentares 

representando mais de 2/3 do Congresso Nacional. 

b.b. Assegurar que iria cumprir a Constituição de 1946, 

em 1967, Castelo Branco anunciou uma nova 

constituição que deu origem ao Ato Institucional n°. 4. 

b.c. Apesar de anunciar que o caminho pra a democracia 

passava pela ascensão da classe trabalhadora, em 1965 e 

1966, os militares decretaram: 3 Atos Institucionais, 312 

decretos leis, 19,259 e 11 emendas constitucionais e 

mais 3.747 atos punitivos. 

b.d. A Segurança Nacional: 

1. ESG: fundada em 1949, no governo Dutra serviu 

como aparelho ideológico da direita a partir de 1963. A 

Escola Superior de Guerra deveria formar quadros civis 

e militares para combater o inimigo interno. 

Acreditavam na possibilidade do conflito interno e 

acima de tudo da agressão comunista indireta que 

capitaliza descontentamentos locais, frustrações, miséria, 

fome e as ansiedades nacionalistas. 

2. Defendiam uma progressiva militarização de todos os 

níveis da sociedade. A ESG foi o centro da conspiração 

contra o governo constitucional de João Goulart. 

b.e. O Capital Estrangeiro: 

1. Foi revogada a lei de remessas de lucros para o 

estrangeiro. Lei n° 4113/62. 

2. Lei n° 4390/64: abertura de mercado ao capital 

estrangeiro. 

I. Não fixava limites para a remessa de lucros para o 

exterior. 

II. A nova lei exigia alterações nas relações trabalhistas, 

com o objetivo de controlar as contradições e elevar os 

lucros dos empresários. 

b.f. As mudanças trabalhistas: 

1. Lei n° 4330/64 concedia ao governo o direito de 

definir o caráter da greve: 

I. proibia a greve política, social ou religiosa. 

II. em serviços essenciais e de solidariedade.  

Obs: As definições deste tipo de greve ficavam por 

conta dos donos do poder através dos Supremos 

Tribunais. O resultado logo apareceu: de 154 greves 

ocorridas em 1962 e das 302 de 1963, a cifra caiu para 

25 greves em 1965 e 15 em 1966. 

2. O arrocho salarial: o governo militar ao ditar as regras 

dos reajustes de salário estabeleceu como parâmetro uma 

taxa imaginária de inflação decretada pelo poder 

Executivo. Ocorreram inúmeras intervenções nos 
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sindicatos, a estabilidade no emprego foi substituída pelo 

FGTS em 1966, promovendo uma enorme rotatividade 

de mão-de-obra. Foi criado o BNH. 

b.g. Outra medidas econômicas:  

1. O Marechal Castelo Branco anuncia medidas para 

controlar a inflação e garantir o crescimento econômico: 

I. Novos prazos para discutir a dívida externa brasileira. 

II. Defendia a capitalização através da utilização dos 

recursos externos. 

III. A interdependência representava a defesa da livres 

empresa e do capital estrangeiro. 

2. PAEG: 1964 – 1966 Programa de Ação Econômica do 

Governo. 

I. Estabilidade econômica. 

II. Reforma democrática. 

Obs: Através deste programa os militares tentavam 

convencer a opinião pública da necessidade do apoio 

social à administração do Presidente Castelo Branco, 

alegando que o diálogo com todas as camadas sociais era 

o melhor caminho. No entanto, a política de arrocho 

salarial, a extinção da estabilidade no emprego e a 

perseguição política aos lideres sindicais e membros da 

oposição, tornaram-se os principais instrumentos do 

diálogo. 

3. Aliança para o Progresso: 

I. Privilégios para investidores estrangeiros. 

II. Aumenta a desnacionalização da indústria nacional 

ao fixar arbitrariamente o valor das garantias econômicas 

ao capital estrangeiro em 1965 com o Acordo Sobre 

Garantia de Investimento entre EUA e Brasil. 

4. Para garantir a consolidação do acordo Brasil – EUA, 

o governo promoveu uma série de medidas repressivas: 

Ato Institucional n° 2. 

I. Controle do Congresso Nacional e do Poder 

Judiciário. 

II. Extinguia todos os partidos políticos e criava a 

ARENA e o MDB.  

III. Demitiu funcionários 1530 civis e 1228 militares. 

Obs: O marechal presidente Humberto de Alencar 

Castelo Branco não pretendia construir uma democracia 

através da tolerância política ou da valorização do 

trabalho. 

c. O general Costa e Silva: Viva a constituição, 

abaixo a constituição. 

c.a. Eleito por um Congresso mutilado pelas cassações e 

de forma indireta, assumiu o cargo em 15 de março de 

1967.   

c.b. Ao utilizar do AI. n° 2, o Presidente Costa e Silva, 

punia qualquer contestação às decisões do poder do 

Executivo. No entanto, insistia em dizer que a “maior 

vitória da revolução será, sem dúvida, chegar às soluções 

sem sair do regime democrático.” 

c.c. Medidas antiinflacionárias: 

1. Colocava os salários como o principal responsável 

pela inflação. 

2. Contraditoriamente, defendia a participação dos 

trabalhadores nos lucros das empresas. 

c.d. A oposição ao Presidente Costa e Silva: 

1. 24.656 brasileiros escreveram ao presidente pedindo 

informações sobre a Reforma Agrária, Educação, BNH e 

INPS. 

2. A Frente Ampla tendo à frente Magalhães Pinto de 

Minas Gerais, Carlos Lacerda da Guanabara, JK e Jango 

além de setores militares e civis, entre 1967 e 1968, 

promoveu, passeatas estudantis, comícios e alguns 

parlamentares do MDB, pediam a retomada do processo 

eleitoral.  

3. Em 1968, através da lei n° 5451, o governo tornava 

permanente o controle salarial.Neste mesmo ano ocorreu 

uma greve em Osasco. O governo interviu no sindicato e 

muitos lideres sindicais desapareceram. 

4. O caso do Deputado Márcio Moreira Alves.  

c.e O ato Institucional n° 5 - 13 de dezembro de 1968: 

concedia plenos poderes ao presidente da República. 

1. Fechar o Congresso Nacional, Assembléias Estaduais 

e Câmaras Municipais. 

2. Cassar mandatos de parlamentares, suspender por dez 

anos os direitos políticos de qualquer pessoa. 

3. Demitir, remover, aposentar ou por em 

disponibilidade funcionários federais, estaduais e 

municipais. 

4. Demitir e remover juízes, suspender das garantias do 

poder judiciário e decretar Estado de Sítio. 

5. Confiscar bens como punição por corrupção ou 

terrorismo. 

6. Suspensão do Habeas-Corpus e julgamento dos 

inimigos do governo por tribunais militares. 

7. Legislar por decretos e proibir recursos do Poder 

Judiciário. Os poderes Legislativo e judiciário perderam 

suas autonomias. 

8. Prisão sem acusação formal e sem mandato judicial. 

9. Tortura como meio de obter confissão. 

c.f. Medidas econômicas: 

1. Valorizar e apoiar empresas de capital privado para 

promover a aceleração do desenvolvimento e contenção 

da inflação. 

2. Apoio à empresa nacional sem afastar o capital 

estrangeiro. 

3. Arrocho salarial: alguns exemplos. 

I. 1965 – para se comprar um quilo de pão o trabalhador 

necessitava de 78 minutos de trabalhados. Em 1969, 

exigia-se para a mesma compra, 147 minutos. 

II. 1965 – para se comprar um quilo de feijão o 

trabalhador necessitava de 95 minutos de trabalhados. 

Em 1969, exigia-se para a mesma compra, 199. 

c.g, Impedido por doença, Costa e Silva não completou 

seu mandato e o vice Pedro Aleixo foi impedido de 

assumir pois ocorreu um golpe dentro do golpe dirigido 

pelos ministros militares: Aurélio de Lyra Tavares, 
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Márcio de Souza e Mello e Augusto Hamann Rademaker 

deram uma n ova redação à Constituição de 1967. 

d.O governo Garrastazu Médici 1969 – 1974: aberta 

a temporada de caça as bruxas. 

d.a. Candidato único eleito de forma indireta defendia a 

repressão dura e implacável contra o que se 

convencionou chamar de inimigos da Revolução. Com o 

início uma maníaca e violenta repressão política as 

organizações oposicionistas ou rendiam-se ao poder 

militar ou enveredavam-se pelos caminhos da luta 

armada: Terrorismo, seqüestros, ocupações de estações 

de rádio em SP transmitindo mensagens de Mariguela, 

etc. 

d.b. Setembro de 1969 os militares adotam a Lei de 

Segurança Nacional que concedia aos donos do poder o 

direito de aplicar a pena de morte, de prisão perpétua e 

de banimento. 

Obs: O absurdo da repressão e do abuso de poder se deu 

em 11 de novembro, de 1969, quando o presidente 

Médici assinou a lei n° 69534 conhecida como Decreto 

Secreto. Esta lei com conteúdo secreto sem divulgação 

oficial autorizava até a prisão de pessoas por violar a lei 

que ela própria desconhecia. 

d.c. O SNI ligado diretamente ao poder executivo 

funcionava como um órgão de controle e censura das 

informações promovendo o silêncio total através dos 

instrumentos de repressão ligados ao DOPS, DPPS, 

CIEX, CENIMAR, DPF, CODI e DÓI.  

d.d. O milagre econômico brasileiro: 

1. A propaganda oficial utilizou jornais, cinema e sobre 

tudo a televisão para divulgar slogans como: Você 

constrói o Brasil, Ninguém segura este país, Brasil, 

conte comigo e Brasil, ame-o ou deixe-o. 

2. A vitória do Brasil na copa do mundo de 1970, 

disputada no México, serviu como propaganda do 

governo deixando o país em delírio. 

3. O governo adotou medidas desenvolvimentistas 

destacando-se: a criação da Transamazônica, do Instituto 

de Colonização e Reforma Agrária, o Plano de 

Integração Social, o Pró-Alcool, e o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização. 

4. A política de arrocho salarial resultou no crescimento 

do PIB que alcançou índices de crescimento entre 10,0% 

e 11.2%. Era o início do Milagre Econômico brasileiro. 

I. Crescimento da industria automobilística, da 

construção civil e da agricultura. 

II. Aumento dos investimentos estrangeiros e estatais. 

III. expansão das linhas de créditos para uma classe 

média bem-remunerada e ávida por consumir. 

IV. Delfin Netto como Ministro da Fazenda defendia 

que primeiro o país deveria crescer para depois distribuir 

a renda. O crescimento econômico favoreceu uma 

minoria deixando de fora do bolo a maioria dos 

brasileiros.  

e. Ernesto Geisel: Abertura para o gradual, mas 

seguro aperfeiçoamento democrático. 

e.a. Eleito de forma indireta, o General Ernesto Geisel 

assumiu a presidência em 15 de março de 1974. 

e.b. Afirmava que pretendia ampliar e estender o diálogo 

honesto e mutuamente respeitoso.  

e.c. A vitória do MDB nas eleições de 1974, levou o 

governo Geisel a baixar o Decreto-Lei n° 6.639 

denominada Lei Falcão, pela qual os partidos políticos 

só exporiam, no rádio e na televisão, sua denominação, o 

número e o currículo dos candidatos. De acordo com a 

Lei Falcão nas campanhas eleitorais, a oposição 

parlamentar não podia debater e criticar as medidas 

governamentais. 

e.d. O pacote de abril tornava a permanente eleição dos 

governadores de forma indireta ao mesmo tempo o 

número de cadeiras de cada Estado na Câmara dos 

Deputados passava a ser proporcional a sua população 

total e não mais à quantidade de eleitores. Crescia, 

portanto, a representação dos deputados dos Estados do 

Norte e do Nordeste, onde a ARENA levava vantagens 

sobre o MDB. O pacote de abril criou o Senador 

Biônico.         

f. O governo de João Baptista de Oliveira Figueiredo: 

à democracia da força. 

f.a. Eleito de forma indireta, assumiu o poder em março 

de 1979, prometendo dar continuidade a política de 

abertura e o retorno das normalidades democráticas. 

f.b. Um novo tempo:  

 

 

1
9
7
9
 

 

- Mesmo durante a ditadura militar, entre 

janeiro e outubro ocorreram greves em 15 

dos 23 Estados brasileiros. No ABCD, 160 

mil metalúrgicos, liderados pelo sindicalista 

Lula, reivindicam 78% de aumento salarial. 

- Depois de longos anos de clandestinidade a 

UNE conseguiu reunir em Salvador 10 mil 

estudantes de todas as regiões do Brasil. 

- Em 28 de agosto Figueiredo concedia 

anistia aos inimigos do governo militar. 

- Em dezembro a Lei Orgânica extinguia a 

ARENA e o MDB. Surgia o PDS, o PTB, o 

PDT, o PP, o PMDB...    

 



 10 

 

1
9
8
0
 

- O Congresso Nacional aprovou uma 

Emenda Constitucional restabelecendo as 

eleições diretas para governadores dos 

Estado e para a totalidade do Senado. Era o 

fim do senador Biônico. 

- A abertura política desagradou os militares 

de linha dura. 

- Só neste ano foram praticados 46 atentados 

contra a ordem pública por terroristas de 

direita. 
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- Explosão de bombas em bancas de jornal, 

na OAB e no Centro de Convenções 

RIOCENTRO. Neste último uma das 

bombas explodiu dentro de um carro onde 

estavam dois militares que serviam no DOI-

CODI-RJ. 

- 1091 entidades representante dos 

trabalhadores, se reuniram no I CONCLAT, 

onde definiram diretrizes para a fundação de 

uma organização representativa dos 

trabalhadores do campo e da cidade.   
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- Depois de longo jejum eleitoral, os 

brasileiros foram as urnas para eleger os 

governadores dos Estados. 

- O PDS conseguiu eleger 12 governadores 

nas regiões mais pobres do país. 

- A oposição fez 10 governadores: o PDT no 

Rio de Janeiro elegeu Leonel Brizola e o 

PMDB em Minas Gerais elegeu Tancredo 

Neves, André Franco Montouro em São 

Paulo, Jader Barbalho no Pará, Wilson 

Martins no Mato Grosso e José Richa no 

Paraná. 
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- Foi fundada a CUT: Central Única dos 

Trabalhadores  
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- A Sucessão de escândalos:  

Coroa-Brastel – grupo financeiro que 

emitiu letras frias dando um rombo de 

418 bilhões de cruzeiros. 

Delfin-Rio – deu um prejuízo de 200 

bilhões de cruzeiros. 

Capemi – Caixa de Pecúlios Militares: 

Contratou um empréstimo de 100 milhões 

de dólares junto ao Banco Nacional de 

Paris e teve como fiador o Banco 

Nacional de Crédito Cooperativo – 

entidade financeira cujo capital era 

majoritariamente o estatal. Boa parte dos 

dólares que chegaram ao país seguiu 

destino desconhecido. 

O Cruzeiro – Em troca de reportagem de 

apoio ao regime militar, Alexandre von 

Baumgarten , conseguiu uma sucessão de 

favores financeiros para a sua revista. O 

assassinato de Baumgarten , segundo 

dados levantados, teve ligações com a 

negociata da Agropecuária Capemi. 

Serra de Carajás. 

Hidrelétrica de Tucuruí... 

- O deputado Dante de Oliveira apresenta 

uma Emenda Constitucional defendendo as 

eleições diretas para presidente. Seriam 

necessários 320 votos para a aprovação. Em 

25 de abril, houve a votação cujo resultado 

foi: 298 votos a favor , 65 contra, 113 

ausentes e três abstenções. Por apenas 22 

votos a emenda não foi aprovada.  
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País pas- Tancredo Neves foi eleito pelo 

Colégio Eleitoral, presidente do Brasil com 

480 votos. O candidato do PDS, Paulo Maluf 

recebeu 180 votos. 

- 21 de abril, Tancredo Neves morre. 

- O sa às mãos do ex-presidente do PDS, 

José R. Sarney. Era a vitória do 

conservadorismo. 

- Inflação 200% a. a. 

-Plano Cruzado: Congelamento de preços e 

salários. 

Redução da inflação que penalizava os 

trabalhadores de baixo poder aquisitivo. 

Criação do seguro desemprego. 

Fim da correção monetária. 
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- Eleições: 

O PMDB apoiado pelo plano de 

estabilização econômica (Plano 

Cruzado) venceu as eleições em 22 dos 

23 Estados brasileiros. 

Vitória do Conservadorismo. 

 - O Plano Cruzado dava os primeiros sinais 

de fracasso: Sarney não puniu as elites 

quando estas iniciaram o boicote ao Plano. 

Como um bom representante dos 

conservadores, o presidente Sarney, jogou a 

responsabilidade da fiscalização dos preços 

para a população, transferindo a culpa do 

desmantelamento do Plano Cruzado para o 

cidadão comum.  
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-14 de setembro o Prefeito Saturnino Braga 

decreta a falência do Rio de Janeiro. 

- A taxa de inflação chegava a casa dos 

300% ao ano. 

-19 de outubro, a cidade de Brasília 

testemunhou uma manifestação de 800 mil 

funcionários públicos. 

- 15 de novembro: o PFL conquistou nas 

eleições 1.394 prefeituras; o MDB caiu de 

2.500 para 1.100. 

- Em outubro era promulgada a oitava 

constituição do Brasil. 
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- Sarney insiste e decreta mais três planos 

econômicos; 

              Plano Cruzado II. 

              Plano Verão. 

              Plano Bresser 

- Os planos não se sustentam. O país fecha o 

ano com uma inflação anual de 1.764,87%. 

- Ocorrem as primeiras eleições diretas para 

presidente depois de 29 anos de ditadura.  

- O número de candidatos chega a cifra 

recorde de 21. 

- Logo no começo Fernando Collor de Mello 

dispara nas pesquisas como um “caçador de 

marajás.” 

- Collor, apoiado pelas elites econômicas e 

pelo voto popular, vence Luís Inácio Lula da 

Silva .   
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- Em março, Fernando Collor de Mello sobe 

a rampa do Palácio do Planalto. 

- Plano Econômico: seqüestra a poupança, 

congela preços e salários, traz de volta o 

cruzeiro como moeda nacional. Imóveis, 

veículos e aviões do governo são postos a 

venda. 

- A inflação volta a subir seis meses após a 

implantação do plano. 

- O governo inaugura um programa 

neoliberalismo: Privatizações e abertura dos 

portos às importações. 

- Denúncias de corrupção abalam o governo 

Collor. 
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- Fevereiro, Pedro Collor, irmão mais novo 

do presidente, entregou um dossiê ligando 

PC Farias, a um poderoso esquema de 

corrupção. 

- 29 de setembro, a Câmara dos Deputados 

votou o pedido de impedimento, afastando 

Fernando Collor de Mello da presidência. 

- 29 de dezembro, o Vice-presidente Itamar 

Franco assume definitivamente a presidência 

do Brasil. 
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- outubro: 18 parlamentares, conhecidos 

como os Anões do Orçamento, são evolvidos 

em escândalo de desvio de verbas do 

Orçamento União. 

- A inflação acumulada era de 2.576,46% ao 

ano. 

- Fernando Henrique Cardoso assume o 

Ministério da Fazenda e apresenta o Plano 

Real como solução para a inflação. 

- O Plano pretendia conter o consumo da 

população mediante a adoção de uma 

política monetarista com elevadas taxas de 

juros. 

- Mais uma vitória do Neoliberalismo. 

Curioso que os países mais ricos integrados 

ao Grupo dos Sete (G7) não abriram mão do 

Estado e continuavam a intervir em suas 

economias.  
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- No Brasil: 

  A taxa do PIB que era de 5,9 caiu em 1998 

para a cifra de 0,7. 

  A taxa de desemprego que era de 5,1 

atingiu em 1998 à casa dos 7,5. 

  A emissão de cheques sem fundos foi de 

5.526,923, atingindo em 1998, a cifra dos 

25.703,996 cheques devolvidos. 

- O Plano Real elegia FHC com 54,3% dos 

votos válidos, derrotando mais uma vez o 

candidato das esquerdas Luis Inácio Lula das 

Silva. 

     

 

1
9
9
5
 

- O presidente FHC cortou 15,28% do 

orçamento para a educação fundamental, 

31,5% das verbas do ensino médio e 28,7% 

dos recursos destinados às universidade 

públicas. 

- Criou-se a CPMF. 

- A economia brasileira foi aberta ao capital 

estrangeiro. 

- Teve início uma política de reforma da 

previdência. 

 

 

1
9
9
6

 

 

- Paulo César Farias foi misteriosamente 

assassinado. 

- Em abril, 155 soldados, da polícia 

militarizada, armados com espingardas 

provocaram a morte de 19 trabalhadores e 

uma dezena de feridos em Eldorado dos 

Carajás. 

 

1
9
9
7
 

- As privatizações: 

CSN – vendida por R$ 1,05 bilhões de 

reais dos quais R$ 1,01 bilhões era 

moeda podre. 

Telebrás – negociada por R$ 8,8 

bilhões de reais. No entanto, entre 

1995 e 1998, o governo FHC investiu 

na empresa R$ 21 bilhões de reais em 

obras. 

Cia Vale do Rio Doce – leiloada por 

US$ 3,3 bilhões de dólares sendo que a 

empresa tinha em caixa US$ 700 

milhões de dólares e um faturamento 

anual de US$ 2 bilhões de dólares. A 

estatal tinha sido foi classificada como 

a maior exploradora e exportadora de 

minério de ferro do mundo. 

Petróleo – rompeu-se o monopólio em 

favor de empresas estrangeiras. 

BB e CEF – enfrentaram uma política 

de sucateamento e desmoralização 

financeira. 

- Vitória do Neoliberalismo.  

- Apesar das acusações de compra de votos 

(R$ 200 mil por parlamentar) a Emenda 

Constitucional da Reeleição obteve maioria 

esmagadora dos votos: 336 a favor, 17 contra 

e 6 abstenções. 

- Vitória do conservadorismo. 

 

1
9
9
8
 

- Fuga de capitais em face à crise econômica 

da Rússia. 

- Na mídia e nos bastidores da política 

conservadora circulavam notícias alarmantes 

da fuga de capitais, caso se confirmasse a 

vitória da dobradinha Lula e Brizola, 

candidatos da União do Povo -Muda Brasil. 

- 12 candidatos disputaram a vaga de 

presidente do Brasil. 

- Em 3 de outubro,Fernando Henrique 

Cardoso foi reeleito presidente no 1º turno da 

eleição com 36 milhões de votos. 
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9
9
 

 

- Em 1º de janeiro Fernando Henrique 

Cardoso tomava posse no seu segundo 

mandato. 

- No início da década de a divida externa 

brasileira era de pouco menos de US$ 100 

bilhões de dólares. Em 1999, a divida 

externa do Brasil pulou para quase US$ 300 

bilhões de dólares. 

- O Banco Mundial classificou o Brasil entre 

os países de maiores desigualdades sociais. 

Entre os 176 países pesquisados o Brasil 

ficou com um modesto 74º lugar. 

- 31 de dezembro a Rede Globo de Televisão 

comemorava erroneamente a passagem do 

século XX para o século XXI. 

  

 

2
0
0
0
 

- Atendendo as exigências do FMI, o 

presidente FHC anunciou um pacote de 

medidas impopulares. 

- Aumento da CPMF de 0,20% para 0,38%. 

- Reforma da previdência pública: aumento 

da contribuição de 11% para 20%. 

- 70 mil pontos de trabalho do serviço 

público federal foram extintos. 

- O Senador Antonio Carlos Magalhães  e o 

Deputado José Roberto Arruda, ambos do 

PFL da Bahia foram acusados pela quebra do 

sigilo do painel de votação do Senado 

durante a sessão em que foi cassado  o 

mandato do ex-senador Luiz Estevão (DF). 

Meses depois ACM e Arruda renunciam para 

evitar cassação. 

 

2
0
0
1
 

- Crise energética leva o governo brasileiro a 

implantar um plano de racionamento de 

energia elétrica. A sociedade é obrigada a 

colabora para evitar o “apagão” e não ter de 

pagar multa por exceder o limite permitido 

de consumo de emergia.  

  

 

2
0
0
2
 

 

- Luis Inácio Lula da Silva foi eleito 

presidente do Brasil. 

- O Rio de Janeiro da governadora petista 

Benedita da Silva foi à falência. 

- Apesar das denúncias de fraude e 

corrupção, ACM e Arruda vencem a eleição 

para o Senado e a Câmara dos Deputados 

respectivamente. 

- A empreiteira OAS, do genro de ACM, foi 

envolvida em escândalo milionário. 

    

 

2
0
0
3
 

- Onda de violência promovida pelo 

narcotráfico levar às ruas do Rio as Forças 

Armadas Brasileira. 

- O presidente Lula, lança o programa 

“FOME ZERO”. 

- O FMI declara estar satisfeito com a 

política econômica brasileira. 

- ACM foi acusado pelo líder governista 

(PT) de ser o “chefão da gang do grampo” 

dos telefones. 

- A soma de todas as mordomias que cada 

parlamentar brasileiro tem direito pode 

chegar a cifra de R$ 190,8 mil.  

- O Movimentos dos Sem Terra (MST) não 

deu trégua ao Presidente dos Trabalhadores. 

Promoveu uma série de invasões e 

ocupações das sedes do INCRA por todo 

país. 

- O Brasil continua!.. 

  

     

     

 PARA PENSAR HISTORICAMENTE 

 
 

VAI PASSAR 
        Chico Buarque 

Vai passar nessa avenida um samba popular 

Cada paralelepípedo da velha cidade 

Essa noite vai se arrepiar 

Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais 

Que aqui sambaram pelos nossos pés 

Que aqui sangraram nossos ancestrais 

Num tempo página infeliz da nossa história 

Passagem desbotada na memória 

Das nossas novas gerações 

Dormia a nossa pátria mãe tão distraída 

Sem perceber que era subtraída 

Em tenebrosas transações 

Seus filhos erravam cegos pelos continentes 

Levavam pedras feito penitentes 

Erguendo estranhas catedrais 

E um dia afinal, 

 tinham o direito a uma alegria fugaz,  

uma ofegante epidemia,  

que se chamava: carnaval, o carnaval, o carnaval. 

Vai Passar 

Palmas pra ala dos Barões Famintos 

O Bloco dos Napoleões Retintos 

E os pigmeus dos Bourlevar 

Meus Deus vem olhar 

Vem ver de perto uma cidade a cantar 

A evolução da liberdade 

Até o dia clarear 
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Ai que vida boa o lê lê 

Ai que vida boa o lá lá 

O Estandarte do sanatório geral 

Vai Passar... 
 

PODRES PODERES 
                   Caetano Veloso 

Enquanto os homens exercem seus podres poderes 

Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos 

E perdem os verdes 

Somos uns boçais 

Queria querer gritar setecentas mil vezes 

Como são lindos, como são lindos os burgueses 

E os japoneses 

Mas tudo é muito mais 

Será que nunca faremos senão confirmar 

A incompetência da América Católica 

Que sempre precisará de ridículos tiranos? 

Será será que será que será que será 

Será que essa minha estúpida retórica 

Terá que suar, terá que se ouvir 

Por mais zil/anos? 

Enquanto os homens exercem seus podres poderes 

Índios e padres e bichas, negros e mulheres 

E adolescentes 

Fazem o carnaval. 

Queria querer cantar afinados com eles 

Silenciar um respeito ao seu transe, num êxtase 

Ser indecente mas tudo é muito mau 

Ou então cada paisano cada capataz 

Com sua burrice fará jorrar sangue demais 

Nos pantanais, nas cidades, caatingas 

E nos gerais. 

Será que apenas os Hermetismos Pascoais 

E os tons e os mil tons, seus sons e seus dons geniais 

Nos salvam, nos salvaram dessas trevas 

E nada mais? 

Enquanto os homens exercem seus podres poderes 

Morrer e matar de fome, de raiva e de sede 

São tantas vezes gestos naturais 

Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo 

Daqueles que velam pela alegria do mundo 

Indo mais fundo 

Tins e bens e tais. 
 

              “A história do mundo é o resumo daquilo que 

poderia ser evitado.” 

                                          Bertrnd Russel 

 

 

Exercícios 

         

1.(UFF) Um aspecto comum ao Estado Novo de Vargas 

e ao Regime Militar instalado em 1964 é: 

a) a existência de uma estrutura partidária. 

b) o funcionamento do Poder Legislativo. 

c) a periodicidade de eleições legislativas. 

d) o pleno funcionamento do Estado de direito com o 

pluripartidarismo. 

e) a suspensão das garantias constitucionais no tocante à 

liberdade e à proteção da pessoa. 

 

2. (CESGRANRIO) A crise brasileira do início da 

década de 60, que culminou no golpe de 1964, teve entre 

seus componentes o (a): 

a) crescente repressão do governo aos órgãos sindicais e 

operários. 

b) recessão econômica provocada pela redução da 

inflação no período. 

c) agravamento da situação econômica do país com a 

falta de apoio político ao governo. 

d) participação crescente dos militares na direção dos 

órgãos públicos. 

e) implantação das reformas de base como apoio do 

Congresso Nacional. 

 

3.(PUC) O golpe que derrubou o Presidente João 

Goulart, em 1964, representou a culminância de uma 

crise iniciada no final da década anterior. Assinale a 

opção que NÃO apresenta um elemento dessa crise. 

a) O apoio da maioria conservadora do Congresso 

Nacional ao programa de Reformas de Base. 

b) As resistências à posse de João Goulart, quando da 

renúncia de Jânio Quadros. 

c) O agravamento do quadro econômico com a ascensão 

da inflação. 

d) A politização crescente de vários movimentos sociais, 

como as Ligas Camponesas. 

e) Os movimentos de indisciplina militar de marinheiros 

e sargentos. 

 

4.(PUC) “No final desse vertiginoso século XX em que 

a tecnologia invadindo seus domínios subjugou 

brutalmente o espírito humano, vivemos num país onde 

¼ dessas pessoas afunda debatendo-se na mais total 

miséria e outro consome-se lentamente na pobreza 

crônica; onde a norma é políticos e governantes se 

locupletem e descaradamente na contradança do que “me 

corrompe que eu te corrompo” (...) crianças são 

assassinadas nas ruas (...) o dinheiro e o poder 

concentram-se nas garras dos beneficiários de tudo isso”. 

(Joaquim de Assis - cineasta, roteirista, dramaturgo e 

músico - em A voz da Fome. Ed.Vozes) 

Assinale dois fatos fundamentais na história recente do 

nosso país que, tentam resgatar a cidadania, a 

solidariedade, a investigação dos corruptos, tentam 

“passar o Brasil a limpo”. 

a) Campanha contra a fome, a favor do pleno emprego, e 

contra a CUT (CPI). 

b) Campanha contra “é dando que se recebe”, contra o 

nepotismo na política. 
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c) A CPI da máfia do Orçamento, Campanha de 

Solidariedade conta a fome e pelo emprego do H. de 

Sousa (o Betinho). 

d) A CPI do Orçamento, o “Impeachment” do ex-

presidente Collor. 

e) A CPI do Orçamento e o julgamento pelo STF do ex-

presidente Collor. 

5.(UNICAMP)  

 
As imagens acima retratam cenas de um período recente 

da história do Brasil. 

a) Qual o regime político vigente no Brasil nesse 

período? 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---. 

b) Considerando a imagem acima, cite 3 características 

desse regime político. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

6.(UNICAMP) 

A política econômica adotada no início dos anos 70 pelo 

então ministro do Planejamento Delfim Neto, tornou-se 

conhecida como “Milagre Econômico Brasileiro”. Essa 

política afirmava que a riqueza era comparável a um 

“bolo” e, enquanto tal, precisava primeiro crescer para 

depois ser dividida. 

a) Caracterize o chamado “Milagre Econômico 

Brasileiro”. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

b) Explique as relações entre esse “milagre” e a imagem 

acima. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

7. (PUC)  
Analise as seguintes afirmativas referentes ao Governo 

João Goulart (1961 - 1964): 

I - O Governo optou por uma política nacional-

reformista, configurada no Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico, que pretendia 

compatibilizar o combate ao surto inflacionário com uma 

política de desenvolvimento. 

II - João Goulart defendeu uma política agrária baseada 

na desapropriação das terras improdutivas, por interesse 

social. 

III - O Governo deu continuidade a uma política externa 

independente, inaugurada pelo Governo Jânio Quadros. 

IV - O sistema parlamentarista teve uma curta existência 

no Governo João Goulart (1961 - 1963), sendo 

substituído, após a realização de um plebiscito, pelo 

presidencialismo, sistema que devolveu ao presidente 

todos os seus poderes. 

Assinale a opção que contém as afirmativas corretas. 

a) somente I e II. 

b) somente I e III. 

c) somente II e IV. 

d) somente III e IV. 

e) todas. 

8.(UNI-RIO)  
A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha 

e inaugurou uma nova forma de atuação do Estado frente 

às transformações da sociedade brasileira, como 

exemplifica o: 

a) atendimento de demandas de diferentes setores 

sociais, como operários e empresários. 

b) afastamento do Estado da gestão da economia. 

c) abandono dos setores produtores agrícolas 

tradicionais. 

d) controle da alta hierarquia militar sobre os principais 

órgãos estatais. 

e) apoio às oligarquias dominantes nos Estados. 

9.(UFF) 
Assinale a opção que indica o relacionamento correto 

entre o Presidente da República do Brasil e a política 

desenvolvida durante seu governo. 

a) Governo Dutra - manutenção das forças tradicionais 

no poder, abertura política e expansão capitalista 

crescente com ampla participação das forças produtivas 

visando a um projeto nacional popular, fora da esfera do 

Estado. 

b) 2º Governo de Vargas - vitória das forças 

conservadoras aliadas a setores populares, expansão dos 

sindicatos de repressão aos protestos camponeses do 
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Nordeste, tentativa de correção dos vícios 

administrativos públicos. 

c) Governo de Juscelino - coligação de forças 

conservadoras sob a direção econômica do Estado 

seguindo um padrão desaquecido e restrito de expansão 

capitalista, com participação mínima das forças 

produtivas, visando a um projeto nacional popular. 

d) Governo de Jânio - oposição das forças 

conservadoras, redefinição da política econômica 

externa com tentativa de formação de uma solidariedade 

de pan-americana, aumento dos bolsões de pobreza 

devido às transformações do binômio campo-cidade, 

implantação direta das indústrias. 

e) Governo de Jango - política nacionalista, choque com 

os interesses imperialistas externos, atenção ao 

movimento trabalhista massa popular como via possível 

para sustentação do programa econômico, sindicalismo 

crescente. 

10.(UFF) 
Analise as proposições abaixo: 

I - Durante o Estado Novo (1937 - 1945), período 

autoritário sob a presidência de Getúlio Vargas, foram 

extintos os Parlamentos, as Assembléias Estaduais e as 

Câmaras Municipais. 

 

II - O Estado Novo adotou uma política centralizadora 

de sentido industrializante e, em muitos aspectos 

nacionalista. 

 

III - O Estado Novo caracterizou-se pela decrescente 

intervenção estatal na economia e pela adoção de 

medidas liberais na vida partidária. 

Assinale: 

a) se apenas a proposição I for verdadeira. 

b) se apenas a proposições I e II forem verdadeiras. 

c) se apenas as proposições I e III forem verdadeiras. 

d) se apenas as proposições II e III forem verdadeiras. 

e) se apenas a proposição III for verdadeira. 

11.(UERJ) 
Quanto à formação e aos objetivos da Aliança Liberal, 

frente de oposições à manutenção da política oligárquica 

da República Velha, pode-se afirmar que: 

a) representava um acordo entre burguesia industrial e 

operariado urbano com o objetivo de promover a 

industrialização no país, e sua vitória eleitoral em 1930 

se deveu à crise de 1929, que levou à falência os 

cafeicultores paulistas. 

b) foi liberada pelo Partido Comunista Brasileiro, 

representante das reivindicações operárias em favor da 

implementação da legislação trabalhista, e obteve o 

apoio de setores das classes médias e dos tenentes. 

c) atendia aos interesses dos cafeicultores paulistas e 

mineiros ligados ao PRP (Partido Republicano Paulista) 

e ao PRM (Partido Republicano Mineiro), que apoiavam 

a candidatura de Júlio Prestes com o objetivo de impedir 

a revolução, em nome do povo, pretendida por Vargas. 

d) exprimia as reivindicações de vários grupos 

desvinculados da economia cafeeira, liderados pelas 

oligarquias dissidentes de Minas Gerais, Rio Grande Sul 

e Paraíba e propunha reformas políticas, como a 

instituição do voto secreto e da justiça eleitoral, além de 

um código de regulamentação do trabalho fabril. 

e) lutava pela democratização do voto, embora seu 

programa visasse a reforçar o controle eleitoral dos 

grandes coronéis de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Paraíba, através da manutenção do voto de cabresto 

apenas nestes estados. 

12.(UFF) 
A “Revolução de 1930” representou o fim da hegemonia 

cafeeira e expressou o início de uma nova fase do 

processo político brasileiro, fundada: 

a) numa aliança entre setores oligárquicos dissidentes e 

as camadas médias urbanas. 

b) numa aliança entre burguesia industrial e o operariado 

urbano, gerando as bases do populismo. 

c) na ação política dos setores oligárquicos de Estados 

de menor expressão econômica do Nordeste, que 

eliminaram o poder político da oligarquia paulista. 

d) na ação econômica das camadas médias urbanas, que 

permitiu impulsionar a industrialização nacional. 

e) numa aliança entre o operariado urbano e o 

campesinato, que sustentou o autoritarismo de Vargas. 

13.(UFF) 

Desde a independência de 1822 até 1988, o Brasil teve 

nada menos do que 8 constituições, a começar pela Carta 

outorgada de 1824. Correlacione as colunas abaixo, 

identificando as características, históricas ou 

institucionais, de algumas Constituições brasileiras: 

1- Poder moderador combinado com regime 

parlamentarista. 

2- Regime ditatorial inspirado em modelos fascistas 

europeus. 

3- República federativa inspirada no modelo norte 

americano. 

4- Restauração das liberdades partidárias e democráticas. 

5- Representação mista na Câmara dos Deputados: 

corporativa e proporcional à população dos Estados. 

(    ) Carta de 1824. 

(    ) Carta de 1891. 

(    ) Carta de 1937. 

(    ) Carta de 1946. 

Assinale a opção que contém a numeração seqüencial 

correta: 

a) 5,3,1,4. 

b) 5,2,4,1. 

c) 2,4,5,3. 

d) 2,3,4,5. 

e) 1,3,2,4. 

14.(UERJ) 
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“O grande feito do Governo Provisório foi a reforma 

financeira promovida pelo Ministro Rui Barbosa e 

concretizada no Decreto de 17 de janeiro de 1890, o 

Plano Econômico, que fracassou no ruidoso “Crack”, e 

que se chamou de “encilhamento”, tinha como objetivo: 

a) valorizar, com a intervenção do Estado a economia 

cafeeira, garantindo os altos preços no mercado externo, 

através da estocagem do produto. 

b) aplicar recursos provenientes da exagerada emissão de 

papel moeda na produção do café paulista. 

c) promover a expansão do meio circulante a fim de 

favorecer o desenvolvimento industrial e realizar a 

independência econômica frente ao capitalismo europeu. 

d) cortar gastos públicos, aumentar os impostos, 

abandonar as obras públicas, desestimular as indústrias e 

congelar os salários. 

e) promover a modernização da economia, com o apoio 

e a direção do governo, mantendo em nível elevado os 

investimentos nas atividades secundárias e terciárias. 

15.(UFF) 
As frases abaixo referem-se a características capitalistas 

brasileira, apresentadas já ao findar do século XIX mas 

que iriam se consolidar até 1930. 

1 - O Brasil já possuía, em 1930, um proletariado 

industrial organizado e consciente de seus interesses, 

representativo dos vários segmentos étnicos da 

população, exceto os descendentes de ex-escravos. 

2 - O proletariado brasileiro constituiu-se em grande 

parte por migrantes de origem européia, inicialmente 

alojados nas áreas rurais exportadoras e, depois, 

deslocados para centros urbanos industriais, como São 

Paulo. 

3 - As camadas médias urbanas adquirem, na República 

Velha, uma expressão até então inédita, sendo a base 

social de sustentação de movimentos como o 

“jacobinismo florianista” e o “tenentismo”. 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa 2 estiver correta. 

b) se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. 

c) se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. 

d) se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. 

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

16.(UERJ) 
Considerando os princípios federalistas, presidencialistas 

e liberais presentes na Constituição republicana de 1891, 

explique as razões do predomínio dos “Grandes 

Estados” durante a vigência da Política dos 

Governadores. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---. 

17.(UERJ) 
No dia 1º de abril de 1964, o Presidente João Goulart foi 

deposto por um golpe militar. Enumere e justifique duas 

das principais razões que conduziram as Forças Armadas 

a essa violação da ordem constitucional. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---. 

18.(UERJ) 
“Cada parede que se abate, cada frontaria de prédio que 

se derruba, põe à vista dos transeuntes o desolador 

espetáculo de habitações sem luz e sem ar (...); ficou 

evidente que nas principais ruas da cidade, as mais 

freqüentadas, as mais habitadas, (...) há um grande 

número de cortiços, de estalagens, ou que melhor nome 

tenham, onde faltam absolutamente todos os predicados 

que a ciência exige e onde reside uma grande parte, 

talvez a maior parte da população que não dispõe de 

recursos suficientes para ocupar habitações, senão 

saudáveis, pelo menos não prejudiciais.” 

(A Gazeta de Notícias, 19/11/1903) 

O texto acima refere-se às transformações da Cidade do 

Rio de Janeiro, então Distrito Federal, durante a 

Prefeitura de Pereira Passos, no início deste século. “Rio 

civiliza-se.” era frase corrente. 

a) Cite uma conseqüência dessas ações da Prefeitura 

sobre as condições de vida das camadas populares desse 

período. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---. 

b) Relacione essa conseqüência com a Revolta da 

Vacina em 1904. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---. 

19.(CESGRANRIO) 
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Estão representadas abaixo algumas determinações das 

constituições republicanas de 1891, 1934 e 1946. 

I - Constituição republicana de 1891: presidencialismo, 

federalismo, regime representativo universal, incluindo 

homens e mulheres maiores de 21 (vinte e um) anos, 

alfabetizados, baseado no voto aberto. 

II - Constituição de 1934: presidencialismo, regime 

representativo universal para homens e mulheres 

maiores de 18 (dezoito) anos, alfabetizados, baseado no 

voto secreto. 

III - Constituição de 1946: presidencialismo, 

federalismo, regime representativo universal para 

homens e mulheres maiores de 18 (dezoito) anos, 

incluindo-se os analfabetos, e baseado no voto secreto. 

Assinale a opção que contém a(s) afirmativa(s) 

correta(s): 

a) somente I. 

b) somente II. 

c) somente III. 

d) somente I e II. 

e) somente I e III. 

 

20.(UFF) 
A partir, principalmente, de 1963, parcelas significativas 

da sociedade brasileira e das Forças Armadas, em 

especial do Exército, apresentavam-se contrárias ao 

processo de reformas sociais e econômicas em marcha. 

Em 1964, esta crise desembocará num golpe militar, que 

passará a estruturar a sociedade brasileira em parâmetros 

autoritários. 

É característica dos anos de autoritarismo no Brasil: 

a) o reforço dos partidos de oposição, visando a conciliar 

as decisões políticas centralizadas nos partidos da 

situação. 

b) um Poder Executivo fraco, em virtude da supremacia 

do Legislativo e do Judiciário, caracterizando um 

“Estado das Leis”. 

c) a desvalorização dos aparelhos de repressão, já que 

todos os setores da sociedade estavam sob controle do 

Estado forte. 

d) o desestímulo a idéia de defesa interna do país contra 

a ameaça, comunista, já que o objetivo principal era a 

defesa externa. 

e) um efetivo controle sobre os meios de comunicação e 

informação, evidenciando a censura como limitadora dos 

noticiários e da produção artística entre outros. 

21.(UFF)  

No dia 24 de junho de 1922, a sede do Clube Militar do 

Rio de Janeiro viveu uma de suas sessões mais agitadas. 

O clima nacional era tenso, expressando o 

descontentamento civil e militar em relação à situação 

política do país, em particular à eleição presidencial de 

Arthur Bernades. O ponto culminante dessa agitação 

ocorreu nos quartéis e nas colunas armadas. 

a) Nomeie esse movimento militar. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------. 

b) Dê as suas principais características. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

22.(UFRRJ)  
“Quero votar para presidente.” Este foi o lema do 

movimento pelas “Diretas Já”, em 1984. Contudo, o 

final dos governos militares só veio por meio de uma 

eleição indireta. Houve, nessa eleição, uma aliança entre 

dois partidos, para que fossem eleitos um presidente e 

um vice-presidente civis. Os partidos dessa aliança e os 

candidatos, respectivamente, foram: 

a) PMDB/PFL - Ulysses Guimarães e José Sarney. 

b) PMDB/PFL - Tancredo Neves e José Sarney. 

c) PDT/PMDB - Leonel Brizola e Ulysses Guimarães. 

d) PFL/PSDB - Fernando Henrique e Marco Maciel. 

e) PMDB/PSDB - Tancredo Neves e Fernando 

Henrique. 

 23.(UFRRJ)  
Desde o início dos anos 90 o Brasil vem experimentando 

os efeitos das políticas adotadas pelos governos Collor, 

Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. As 

principais características deste modelo político, 

considerados por muitos como neoliberal são: 

(a) o pleno emprego e o desenvolvimento econômico 

com base nos investimentos estatais e nas parcerias com 

o setor financeiro. 

(b) o controle da inflação e da divida pública, a partir da 

redução dos impostos, da negociação da dívida externa e 

da elevação salarial. 

(c) a redução da interferência do Estado na economia 

(Estado-mínimo), a abertura ao capital externo e às 

privatizações, além da redução dos gastos do Estado, 

através de reformas constitucionais; 
(d) os investimentos exclusivos na política de bem-estar 

social, expressos nos assentamentos dos Sem Terras e na 

Ação da Cidadania Contra a Fome, privilegiando a 

redistribuição de renda e a permanência do homem no 

campo; 

(e) a valorização das organizações dos trabalhadores, 

visando construir parcerias na luta contra o desemprego. 

 24.(UFRRJ)   

                                                            “Fora Collor”  

 

A palavra de ordem, de amplas mobilizações populares, 

que levaram à queda do primeiro presidente eleito no 

Brasil, depois de quase trinta anos sem eleições diretas, 

surgiu: 
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(a) de um complô comunista para derrubar a nascente 

democracia brasileira; 

(b) de manobras de deputados e senadores contrários aos 

projetos modernizadores propostos pelo presidente da 

República; 

(c) a partir de denúncias de utilização da máquina do 

poder em beneficio de um pequeno grupo de amigos do 

presidente; 

(d) como reação das camadas médias da população ao 

confisco de suas poupanças, ocorrido logo após a posse 

de Collor; 

(e) de um grupo de estudantes radicais (“os caras-

pintadas” ) que tentavam impedir a posse do presidente 

eleito, promovendo arruaças em Brasília.  

25.(UERJ) 

Nos barracos da cidade 

 ninguém mais tem ilusão 

no poder da autoridade 

 de tomar a decisão 

e o poder da autoridade  

se pode não faz questão 

se faz questão não consegue 

enfrentar o tubarão 

ôôô ôô gente estúpida 

ôôô ôô gente hipócrita (...) 

               Gilberto Gil e Liminha – Barracos 
A música de Gilberto Gil é do ano de 1985. Ela 

representa uma certa desilusão dos segmentos mais 

pobres da população brasileira com o que se 

convencionou chamar de Nova República. 

Esse sentimento pode ser relacionado com: 

(a) o fim do Milagre Econômico; 

(b) a continuação da crise econômica;  

(c) a eleição indireta de Tancredo Neves; 

(d) a manutenção das medidas de exceção.  
26.(UFRRJ) 

 Leia os versos. 

“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...” 

                                   Inútil – Roger Rocha Moreira 

A sátira do grupo musical Ultraje a Rigor, de 1983, 

assumiu um papel de hino político jovem em relação a 

questões centrais da realidade brasileira da época, tais 

como à questão central da realidade brasileira daquele 

ano, qual seja 

(a) a ação do imperialismo norte-americano, 

emprestando dinheiro ao governo brasileiro para a 

realização de obras sociais (“...Tem gringo pensando que 

nóis é indigente...”). 

(b) o crescimento do efetivo policial nas grandes cidades 

voltado à aplicação do controle sobre a juventude (“... A 

gente não sabemos tomar conta da gente...”). 

(c) a tentativa de setores governamentais de evitar a 

escolha de Presidente da República pelo voto direto da 

população (“... A gente não sabemos escolher 

presidente...”). 

(d) o crescente conflito de gerações no qual os jovens 

eram tachados como imaturos e irresponsáveis (“... A 

gente não sabemos nem escovar os dentes...”). 

(e) o desemprego, maior problema econômico daquele 

momento, e que afetava demais a juventude que buscava 

entrar no mercado de trabalho (“...A gente somos inútil 

...”). 

27.(UNI-RIO)  

O retorno do Brasil ao regime democrático, na década de 

80, teve como um dos seus marcos mais significativos 

a(o): 

(a) vitória do movimento pela eleição direta para 

Presidente da República; 

(b) eleição de Fernando Collor pelo Colégio Eleitoral; 

(c) eleição de Tancredo Neves com o apoio do último 

governo militar; 

(d) promulgação da nova Constituição de 1988; 

(e) movimento dos “caras pintadas”, a favor do 

impeachment de Fernando Collor. 

28.(Unificado)  

O processo de globalização característico da história 

contemporânea, no final do século XX, está ligado a 

mecanismos de integração econômica, dos quais o Brasil 

participa intensamente por meio da: 

(a) proposta de integração da América Latina com a 

Comunidade Européia, através da ALCA; 

(b) aliança com os Estados Unidos na liderança do 

MERCOSUL e da ALCA; 

(c) projeção como líder da Comunidade dos Paises de 

Língua Portuguesa; 

(d) consolidação da integração dos países do “Cone Sul” 

no MERCOSUL; 

(e) defesa da transformação do NAFTA em mercado 

comum americano. 

29.(UFF)  

Dentre os movimentos organizados de oposição ao 

governo Fernando Henrique Cardoso, um deles se 

destaca: O Movimento dos Sem Terra (MST). 

     Com respeito ao assunto mencionado é correto 

afirmar: 

(a) O MST identifica-se com o Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB) na medida em que 

ambos criticam a atuação do Estado na gestão das 

questões sociais; 

(b) O Estatuto da Terra aprovado pela Constituição de 

1988 é uma legislação agrária que expressa as 

reivindicações do MST; 
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(c) A União Democrática Ruralista (UDR) é formada por 

representantes do MST no Congresso Nacional; 

(d) Uma das instituições mais críticas à atuação do MST 

é a Comissão Pastoral da Terra; 

(e) O INCRA é o Instituto responsável pela política de 

colonização e reforma agrária no Brasil e segue as 

deliberações do MST. 

30.(UFF)  

Em julho de 1998 foi privatizado o conjunto de 

empresas estatais brasileiras do sitema Telebrás, dando 

prosseguimento ao programa neoliberal do governo 

Fernando Henrique Cardoso. 

Assinale a opção que melhor define “privatização”: 

(a) aplicação de instrumento legal pelo Estado brasileiro 

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; nacionais ou 

estrangeiro. 

31.(UNI-RIO)  

O 3º aniversário do Plano Real coloca em evidência não 

só os resultados alcançados pela estabilização monetária, 

mas também, problemas ainda não resolvidos da 

economia brasileira. 

Assinale a opção que associa corretamente resultados 

desse Plano e problemas presentes na economia. 

(a) Ampliação das importações como conseqüência da 

longa recessão do setor agrário; 

(b) Crescimento dos superávits comerciais sustentados 

pelas exportações de produtos manufaturados; 

(c) Redução do ingresso de capitais externos, 

desestimulados pelo fim da especulação financeira. 

(d) Reforma do Estado, equilibrando as contas públicas e 

gerando recursos para investimentos sociais. 

(e) Estabilização monetária e desequilíbrio da balança de 

comércio pelo aumento das importações. 

 32.(CEETEPS) 

A Constituição de 1988 garante: 

I. Duração de trabalho normal não superior a oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais e jornada de seis 

horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos.  

II. Remuneração do trabalho noturno superior à do 

diurno e remuneração do serviço extraordinário superior 

50% à do normal. 

III. Direito de greve extensivo a todas as categorias 

profissionais, exceto à dos trabalhadores rurais, que não 

podem sindicalizar-se.  

Dessas afirmações: 

(a) I, II e III estão corretas. 

(b) somente I e II estão corretas. 

(c) apenas I e II estão corretas. 

(d) apenas II e III estão corretas. 

(e) somente a opção I está correta. 

 33.(UECE)  

Desde a eleição direta para Presidente da República, em 

1989, que uma palavra tem permanecido no centro do 

debate sobre os rumos da sociedade brasileira: 

modernidade. No entanto, muitos são os significados 

possíveis. Assinale a opção que melhor expressa o leque 

de opiniões sobre este conceito: 

(a) os políticos de esquerda identificam a modernidade à 

instalação do socialismo soviético, enquanto que os de 

direita associam-na a um Estado forte do tipo autoritário. 

(b) enquanto os sindicatos preferem a modernidade 

liberal, sem a interferência do Estado, os empresários 

defendem o protecionismo estatal, que protege os 

trabalhadores e cria reserva de mercado. 

(c) enquanto certos setores associam a modernidade a 

conquistas na área social, a visão dominante a identifica 

ao progresso tecnológico e à integração econômica 

internacional. 

(d) no governo Collor, modernidade foi identificada 

nitidamente a uma preocupação com os índices de 

miséria social, criminalidade e doenças, o que não 

acontecia nos governos anteriores. 

34.(UFMA) 

A propósito do processo de transição para a Nova 

República, é correto afirmar que: 

(a) o problema do desemprego foi solucionado, graças às 

conversações com o FMI. 

(b) os sucessivos planos de estabilização econômica 

(entre 1986 e 1991) tiveram resultados bastante 

positivos. 

(c) a participação popular evidenciou-se na luta pelas 

eleições diretas, cuja emenda foi derrotada no Congresso 

Nacional. 

(d) as aspirações econômicas, políticas e sociais do 

conjunto da sociedade brasileira finalmente foram 

concretizadas pelo novo governo civil. 

35.(Mackenzie-SP) 

Em 29 de setembro de 1992, o presidente Fernando 

Collor de Mello era afastado do poder. Três meses 

depois, o Senado aprovava a perda do mandato e 

suspensão dos direitos políticos de Collor por oito anos. 

Dentre as causas deste desfecho apontamos: 

(a) a forte oposição do governo ao modelo neoliberal. 

(b) a hiperinflação que não pode ser evitada, gerando 

forte crise social. 

(c) a pressão dos grupos financeiros, visando a 

renegociação da divida externa. 

(d) a vasta cadeia de denúncias pela imprensa, 

escândalos, desemprego e recessão. 

(e) o fracasso total do processo de privatização da 

economia e liberalização de preços.       
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36.(UFMG) 

Todas as alternativas contêm informações que 

caracterizam a campanha de Fernando Collor para 

presidente, na primeira eleição direta, após 29 anos de 

pleito indireto, exceto: 

(a) A consistência ideológica do PRN, a ética política 

exibida pelo candidato nos debates políticos, e a massiva 

arrecadação de fundos para a campanha, junto a 

movimentos populares, foram fatores decisivos para a 

vitória de Collor. 

(b) A dinâmica dos partidos-chaves da Nova República – 

PFL, PMDB e, depois, PSDB – conduziu a sucessão 

presidencial para o campo das identificações 

inteiramente individuais, favorecendo a aventura. 

(c) A luta contra os marajás, o voluntarismo e o 

relacionamento direto com as massas desprotegidas 

constituíram ingrediente importante pára a vitória de 

Collor. 

(d) As elites com medo de perder seis privilégios, e os 

deserdados por buscarem um messias para a solução dos 

seus problemas, foram os atores sociais que asseguraram 

a vitória de Collor. 

(e) O despreparo generalizado dos partidos políticos, 

para uma ampla negociação, no segundo turno das 

eleições, acabou pesando, favoravelmente, no 

crescimento da candidatura Collor. 

37.(Mackenzie-SP) 

Contribuíram decisivamente para a vitória de Fernando 

Henrique Cardoso nas eleições presidenciais de 1994:  

(a) a bem sucedida política externa do governo Itamar 

Franco, integrando o Brasil ao Mercosul. 

(b) a solução dos conflitos sociais no campo, impedindo-

se a reforma agrária. 

(c) a queda do desemprego devido ao Plano Real e a 

total privatização das estatais. 

(d) a redução drástica da violência urbana, através de 

eficientes programas sociais. 

(e) a implantação do Plano Real, que  criava uma moeda 

estável após décadas de inflação. 

38.(UFMG) 

A violência em todas as suas manifestações, tem sido um 

dos maiores problemas da sociedade brasileira. 

Todas as alternativas contêm atitudes de violência que 

apresentam indicadores corretos das violações dos 

direitos humanos no Brasil, exceto: 

(a) A limitação do direito à vida ou à liberdade de 

movimento dos cidadãos pela existência de gangues e 

delinqüentes agressivas. 

(b) ações repressivas dos governos militares que 

visavam a neutralizar aqueles que eram considerados 

uma ameaça à estabilidade política. 

(c) As contratações de matadores profissionais para 

eliminar elementos considerados marginais nas áreas 

urbanas e lideres sindicais da cidade e do campo. 

(d) O cerceamento aos atos criminosos da contravenção 

e do narcotráfico nos redutos do crime organizado. 

(e) Os abusos cometidos pelos grupos políticos armados 

e pelos terroristas que buscavam, através da violência, 

por fim as injustiças sociais. 

39.(UFF) 

O ano de 1992, ficará marcado na história do Brasil 

como o ano do “Brasil passado a limpo”.  

Entre os fatos marcantes que levaram a essa 

caracterização temos: 

(a) a volta às ruas da juventude brasileira, a criação da 

CPI de PC Farias, a votação do impeachment do 

presidente Fernando Collor. 

(b) as eleições municipais de 3 de outubro, as denúncias 

de Pedro Collor contra o seu irmão presidente da 

república e a constituição do bloco político-partidário 

chefiado pelo deputado Ricardo Fiúza. 

(c) a reorganização do Partido Popular (PP), o 

movimento Ética na Política e a vitória nas eleições 

municipais da cidade do Rio de Janeiro, no primeiro 

turno , da candidata do PT, Benedita da Silva. 

(d) a implantação do parlamentarismo no Brasil, a morte 

de Ulysses Guimarães e a vitória, na maioria dos 

municípios brasileiros, do PRN nas eleições de outubro 

de 1992. 

(e) a inclusão do nome de Orestes Quércia na CPI da 

VASP, a implantação do Mercosul e a legalização dos 

jogos nas instâncias hidrominerais. 

40.(UERJ) 

Geração Coca-Cola 

Quando nascemos fomos programados 

A receber o que vocês nos empurram 

Com os enlatados dos USA, de 9 às 6. 

Desde pequenos nós comemos lixo 

Comercial e industrial 

Mas agora chegou a nossa vez 

Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. 

Somos os filhos da revolução 

Somos burgueses sem religião 

Somos o futuro da nação 

Geração Coca-Cola. 

Depois de vinte anos na escola 

Não é difícil aprender 

Todas as manhãs do jogo sujo  

Não é assim que tem que ser? 

Vamos fazer nosso dever de casa 

E aí então, vocês vão ver 

Suas crianças derrubando reis 

Fazer comédia no cinema com as suas leis. 

 (Renato Russo) 

O título e a letra da canção expressam a insatisfação e a 

visão crítica de parte da juventude brasileira de década 

de 1980, em relação a padrões de comportamento 

dominante na sociedade. 
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Dois problemas característicos da juventude dessa 

década, que estão identificados na letra e que melhor 

justificam o rótulo “geração coca-cola”, são: 

(a) decadência moral – rígido controle social. 

(b) pobreza econômica – limitações culturais. 

(c) alienação cultural – insatisfação política. 

(d) nacionalismo musical – falta de acesso à escola. 

Com base no texto abaixo, responda às 
questões de números 19 e 20.    
                                            O FIM DE UMA ERA 

Em seu  discurso de despedida do Senado, em dezembro 

de 1994, o presidente Fernando Henrique Cardoso 

anunciou o fim da Era Vargas, como um prenúncio das 

mudanças que estavam por vir. Supunha-se sepultado 

um modelo econômico que tinha como principal ator o 

intervencionismo do Estado, como atração política o 

paternalismo de cooptação e como modelo social a 

previdência pública e a legislação trabalhista. 

                                                             (NOGUEIRA, 

Octaciano. Jornal da Tarde, 11/11/1998.) 

 

41.(UERJ) 

Embora a citação acima apresente a legislação 

trabalhista de Getúlio Vargas como parte de um 

ultrapassado modelo econômico, é possível apontar 

aspectos que, no sentido contrário, revelem o significado 

da contribuição trazida pela Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT – para as relações de trabalho.  

Um aspecto dessa contribuição está indicado em: 

(a) manutenção da ação sindical e de direitos trabalhistas 

durante a ditadura militar. 

(b) estabelecimento da pluralidade sindical e de partidos 

trabalhistas durante o Estado Novo. 

(c) criação de normas legais para os aumentos salariais 

reais e do gatilho salarial durante o governo Sarney. 

(d) instituição do estatuto político dos trabalhadores e do 

Tribunal Superior do Trabalho durante o segundo 

governo Vargas. 

42.(UERJ) 

Uma contraposição entre um ganho da CLT e uma 

exigência do empresariado na atualidade está indicada 

em: 

(a) medidas de estabilidade no emprego – facilidade para 

a dispensa e contratação. 

(b) normas de organização sindical – representação do 

trabalhador através dos partidos políticos 

(c) regras de estruturação do funcionalismo público – 

estabelecimento de um padrão trabalhista único. 

(d) livre de negociação das condições de trabalho – 

limitação de jornada de trabalho estipulada em contrato. 
43.(UFRRJ) 

“Devido ao rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de 

produção e ao constante progresso dos meios de 

comunicação, a burguesia arrasta para a torrente da 

civilização mesmo as nações mais bárbaras. Os baixos 

preços dos seus produtos são artilharia pesada que 

destrói todas as muralhas da China e obriga a 

capitularem os bárbaros mais tenazmente hostis aos 

estrangeiros. Sob pena de morte, ela obriga todas as 

nações a adotarem o modo burguês de produção, 

constrange-as a abraçar o que ele chama civilização, isto 

é, a se tornarem burguesas. Em uma palavra, cria um 

mundo à sua  imagem e semelhança.” 

             MARX, K. e ENGELS, F. Manifesto do Partido 

Comunista. Obras Escolhidas.SP., Alfa-Ômega, 1953. p. 

25.v.1.,    

         O fenômeno da globalização não é tão recente no 

mundo capitalista, pois como pode-se observar a partir 

do texto acima, há 150 já fora identificado através da 

análise de Marx e Engels. No que se refere ao debate 

atual sobre a globalização: 

a) Comente duas mudanças que estão ocorrendo no 

mundo capitalista atual que nos permitem identificar, 

mais claramente, esse processo (ou o processo de 

globalização). 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

b) Cite duas conseqüências da globalização para a 

sociedade brasileira. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

44.(UFRJ) 

“O neoliberalismo, como sistema mundial, é uma nova 

guerra de conquista de territórios. (...) Como todos os 

conflitos, este também obriga os Estados nacionais a 

redefinir sua identidade. (...) O novo capitalismo 

internacional torna os capitalistas nacionais caducos e 

esfomeia, até a inanição, os poderes públicos. O golpe 

foi tão brutal que os Estados nacionais não têm forças 

para defender os interesses dos cidadãos.” 

Subcomandante Marcos. Por que combatemos. In 

suplemento Mais, Folha de São Paulo, 5/10/1997. 

No texto há uma clara condenação dos efeitos da 

globalização econômica e financeira no que se refere às 

políticas, tradicionalmente operadas pelos Estados 

nacionais. 

a) Apresente dois argumentos que se opõem ao 

neoliberalismo. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---. 

b) Justifique por que a política de privatização tem sido 

adotada por vários Estados, inclusive o Brasil. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

45.(Unicamp-SP) 

O movimento das Diretas-já em 1984, chegou a reunir 

centenas de milhares de pessoas na praça da Sé em São 

Paulo e em outras cidades do Brasil. Ao final de cada 

comício, cantava-se o Hino Nacional, que expressava o 

descontentamento da sociedade civil com o regime 

político, cada vez mais antipopular e deslegitimado. 

a) O que foi o movimento das Diretas-já? 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

b) De que maneira o Hino Nacional, cantado nas praças 

públicas, marcava uma nova relação entre o Estado e a 

nação? 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

46.(Unicamp-SP)  
Essa cova em que estás, 

com palmos medida, 

é a conta menor  

que tiraste em vida. 

É de bom tamanho,  

nem largo nem fundo, 

é a parte te cabe 

deste latifúndio. 

Não é cova grande, 

é cova medida, 

é a terra que querias 

ver dividida. 

 João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina. 

a) Qual o conflito social abordado neste poema? 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

b) Transcreva dois trechos do poema em que fica bem 

caracterizado esse conflito. Explique-os. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

47.(FUVEST-SP) 

Estado mínimo, reduzido em seu papel regulador e 

fiscalizador na economia de mercado, com a eliminação 

integral das funções produtivas. Estes princípios, 

chamados de neoliberalismo, dominam o cenário 

político mundial. 

A partir deles: 

a) Identifique duas propostas de cunho neoliberal 

presente na vida política brasileira recente. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

b) Apresente argumentos a favor e contra tais propostas. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------.   

Com base na charge e no texto abaixo, responda às 

questões de número 26 e 27. 

 

 

 

 

           Charge UERJ 2001    

 

 

 

 

A campanha das Diretas já, iniciada no final de 1983, 

tinha por objetivo pressionar os políticos e o governo a 

aceitarem a emenda Dante de Oliveira, que propunha 

eleições diretas para presidente. 

48.(UERJ) 

Estabeleça a relação entre o resultado das eleições de 

1982 para governadores e o início da campanha das 

diretas já. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------



 24 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---. 

49.(UERJ) 

Cite um desdobramento da campanha das Diretas já que 

possibilitou a conclusão do processo de abertura política. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

 50.(UFF) 

Ao tratarem de questões relativas ao mundo atual, certos 

autores falam do ‘paradoxo global’. Refere-se, assim, à 

coexistência na atualidade, de processos econômicos que 

por um lado tendem a ‘globalizar’ (mundializar) a 

economia, mas por outro, agem no sentido de valorizar 

pequenas empresas viáveis, mercados locais e regionais 

em suas especificidades etc. 

a) Identifique um dos aspectos da mencionada 

globalização econômica. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

b) Explique as conseqüências desta globalização para o 

Brasil de hoje. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

51.(UFMG) 

A oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso tem 

criticado os princípios que teriam influenciado a 

proposta de flexibilização do monopólio do petróleo e a 

sua aprovação. 

a) Denomine os princípios econômicos que, segundo a 

oposição, teriam influenciado, decisivamente, a proposta 

e a aprovação da flexibilização do monopólio do 

petróleo. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------. 

b) Apresente 4 (quatro) medidas defendidas pelo 

governo FHC as quais a oposição afirma estarem 

também influenciadas por esses mesmos princípios. 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------. 

                                   Nunca se sabe o bastante 

enquanto não souberes o que é mais que bastante.  
                                                               

Willian Blake      
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