LISTA EXTRA: DITADURA MILITAR

Questão 01)
O golpe civil-militar de 1964 no Brasil provocou uma
ruptura violenta no sistema democrático vigente
desde 1946. O país passou a ser governado por
generais escolhidos pelo Congresso Nacional em
eleições indiretas e sem a participação popular.
Uma das formas jurídicas mais frequentes
empregadas pelo regime para a garantia da
governabilidade deu-se por meio da decretação dos
“Atos Institucionais”.

A respeito desse processo histórico, que durou 21
anos (1964-1985), assinale a alternativa
INCORRETA.

a)

A ditadura civil-militar extinguiu os partidos
políticos e cancelou seus respectivos registros
através do Ato Institucional nº 2, de 1965.

b)

A ditadura civil-militar realizou escassos
investimentos
tanto
em
obras
de
infraestrutura rodoviária quanto em sistemas
de comunicação.

c)

d)

e)

As graves violações de direitos humanos,
sobretudo a aplicação de tortura, as detenções
ilegais e os desaparecimentos de opositores
foram práticas sistemáticas durante grande
parte desse período histórico.
Pelo Ato Institucional nº 5, de 1968, o regime
militar suspendeu, entre outras, as garantias
constitucionais
de
vitaliciedade,
inamovibilidade e estabilidade, bem como a de
exercício em funções por prazo certo.

Em 1/9/1969, há exatos 50 anos, nos chamados
anos de chumbo, o jornal Folha de São Paulo
estampava em manchete de primeira página:

Com trombose cerebral, Costa e Silva se afasta

O jornal acrescentava: Pouco antes das 22 horas
deste domingo 31/8, a Agência Nacional informou o
país, em cadeia de rádio e televisão que o
presidente Arthur da Costa e Silva, acometido de
trombose cerebral, está temporariamente impedido
de chefiar o governo.

Reunido no Rio de Janeiro, o Alto Comando das
Forças Armadas editou o Ato Institucional No. 12,
que teve por efeito:

a)

o vice-presidente Pedro Aleixo, civil e voz
solitária, que havia se erguido contra o AI-5, foi
imediatamente empossado na Presidência da
República;

b)

o Alto Comando das Forças Armadas assumiu a
presidência do Brasil e a exerceu até o término
do mandato de Costa e Silva, rompendo a
institucionalidade garantida pela Constituição
de 1967 então em vigência;

c)

foi empossado na presidência o General
Ernesto Geisel, que revogou o AI-5 assim que
assumiu;

d)

foi formada uma junta militar que assumiu
interinamente, rompeu a constitucionalidade
do próprio regime e impediu a posse do vicepresidente Pedro Aleixo, tendo em 30/10/1969
transferido a presidência para o General
Garrastazu Médici;

A Lei nº 6.683, de 1979, concedeu anistia
política a todos aqueles que cometeram crimes
políticos ou conexos com estes, no período
compreendido entre 1961 e 1979.

Questão 02)
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e)

a revogação de todos os atos discricionários e a
instituição de uma lei de anistia ampla geral e
irrestrita, deflagrando a abertura política.

a)

exaltar o trabalho e o nacionalismo em 37 e
salvaguardar a moral e os bons costumes
familiares em 73.

b)

denunciar a indisciplina e o sarcasmo do artista
em 37 e evitar o uso de termos politizados em
73.

c)

transformar troça e piada em ufanismo em 37
e silenciar as guerrilhas comunistas em 73.

d)

limitar o discurso sindicalista e comunista em
37 e exilar o artista do Brasil em 73.

e)

subsidiar a obra do artista em 37 e enaltecer o
português nacionalista em 73.

Questão 03)
Letra 1

O Bonde São Januário
Leva mais um operário
Sou eu
Que vou trabalhar
O Bonde São Januário. Wilson Batista
(1937)

Questão 04)
Depois de 20 anos na escola
Não é difícil aprender

Letra 2

Todas as manhas do seu jogo sujo
Não é assim que tem que ser

Sou Ana das loucas
Até amanhã
Sou Ana, da cama
Da cana, fulana, bacana
Ana de Amsterdam. Chico Buarque (1973)

Ambas as letras apresentadas foram censuradas e
compulsoriamente modificadas. Na Letra 1 Wilson
Batista usava o termo otário no lugar de operário e
na Letra 2 Chico Buarque utilizava-se da palavra
sacana ao invés de bacana. A ditadura
estadonovista de Getúlio Vargas (37-45) foi
responsável pela censura ao samba de Wilson,
enquanto o regime militar (64-85) censurou a
canção de Chico. Apesar dos episódios se
aproximarem tristemente no que tange ao uso da
máquina estatal autoritária como forma de limitar a
liberdade de expressão dos artistas, um aspecto os
diferencia, o fato de a censura ter objetivado:

Vamos fazer nosso dever de casa
E aí então vocês vão ver
Suas crianças derrubando reis
Fazer comédia no cinema com as suas leis

Somos os filhos da revolução
Somos burgueses sem religião
Somos o futuro da nação
Geração Coca‐Cola.
Dado Villa‐Lobos e Renato Russo, Geração Coca‐
Cola, 1984.

Esses versos
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a)

b)

c)

d)

e)

remetem ao período da Campanha das Diretas
Já e apresentam esperanças em relação à
implantação de um regime democrático no
Brasil.
revelam a indignação e rebeldia da juventude
com os rumos da chamada Nova República,
especialmente contra o Colégio Eleitoral e o
bipartidarismo.
propõem um repúdio por parte da juventude
brasileira em relação às questões políticas e
comportamentais
durante
a
transição
democrática.
oferecem uma visão positiva acerca do período
militar no Brasil e demonstram ceticismo com
respeito à transição democrática.
reforçam a capacidade de mobilização e
reivindicação da juventude pela liberdade de
expressão e criação de novas universidades
públicas.

Questão 05)
Documentos da Agência Central de Inteligência
Americana (CIA) mostram que o Brasil quis liderar a
Operação Condor e só não conseguiu porque
enfrentou resistência dos outros países membros –
Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. (...) Os
documentos da CIA fazem parte do Projeto de
Desclassificação Argentina (The Dirty War, 1976‐
1983), do governo americano, e incluem mais de 40
mil páginas. Duas dezenas delas fazem menções ao
Brasil (...).

b)

Ao encontrar resistência dos demais países que
dela participavam, o Brasil passou a criticar
publicamente suas ações.

c)

Em vista da oposição norte‐americana à
iniciativa, a cooperação entre os países
membros não foi implantada.

d)

O governo ditatorial paraguaio assumiu a
posição de liderança no acordo firmado entre
seus países fundadores.

e)

Limitou‐se à troca de informações sobre os
opositores políticos que buscaram exílio em
cada um desses países.

Questão 06)
Durante o final do período marcado pelo regime
militar, sobretudo a partir de 1979, a inflação
chegou a superar os 70% anuais. Apesar de um
crescimento econômico substancial, durante o final
da década de 1970, todos os especialistas estavam
de acordo que o combate à inflação deveria ser a
preocupação número um dos primeiros governos
civis, após o governo do General Figueiredo que,
obviamente, num processo de abertura, não iria
correr o risco político de combater a inflação.

Sobre a passagem do período militar para os
governos civis, podemos dizer que:

a)

O governo Tancredo/Sarney herdou uma
inflação galopante que corroía o poder de
compra dos trabalhadores e causava falências
e desemprego. Foi empregado durante o
governo Sarney, para combater esse problema,
o Plano Cruzado, que consistia, dentre outros
mecanismos, no congelamento de preços,
estímulo ao crédito, corte de zeros e reajuste
emergencial do salário mínimo.

b)

José Sarney, a partir de seu ministro Dílson
Funaro, estimulou empréstimos para os
setores agrícola e industrial, além de praticar
uma política heterodoxa no combate à
inflação, garantindo o livre mercado, a livre

Marcelo Godoy, O Estado de São Paulo. Abril/2019.

A respeito da Operação Condor, é correto afirmar:

a)

Ainda que tivesse um alvo comum de
repressão política, ela não implicava o
alinhamento
automático
dos
regimes
ditatoriais de cada país.
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c)

d)

concorrência e a livre política de preços e
salários.

a)

1910, com a migração massiva de ex-escravos
para trabalhar nas indústrias de São Paulo.

Durante o governo de João Batista Figueiredo,
o Brasil entrou numa abertura “lenta, gradual e
segura”, garantida pelos sindicatos que
fechavam uma forte aliança com o governo
militar, retomando assim os direitos políticos
para todos os cidadãos, em troca de eleições
indiretas para o novo presidente. No campo
econômico, Figueiredo tomou providências no
combate ao desemprego na área agrícola,
simbolizado no slogan “plante que o João
garante”.

b)

1910 e 1920, em decorrência da violência
causada pelo cangaço e seu combate.

c)

1980, após a longa seca que se abateu sobre a
região Nordeste nos anos 1970.

d)

1960 e 1970, com o chamado “milagre
econômico” patrocinado pelo regime militar,
que ampliou o parque industrial no Sul.

e)

1990, considerada a “década perdida” em
razão da estagnação econômica, acirrando a
migração e a busca por subemprego.

A passagem do período ditatorial (1964-1985)
para o de redemocratização foi marcada por
amplo crescimento econômico e baixa inflação,
que só teve início ao longo do período de
Sarney, eleito diretamente pelo povo depois de
24 anos.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 7
Os voluntários do Norte

Quando o menino de engenho
Chegou exclamando: − “Eu tenho,
Ó Sul, talento também!
Faria, gesticulando,
Saiu à rua gritando:
− São os do Norte que vêm!”

Questão 08)
TRANSAMAZÔNICA COMPLETA 45 ANOS

A rodovia federal Transamazônica (BR−230)
completou 45 anos em outubro de 2015, mas ainda
não é asfaltada na sua totalidade. A rodovia
começou a ser implantada ainda em 1970, no
governo do general Emílio Garrastazu Médici. Dois
anos depois, ela foi inaugurada. O trecho entre
Marabá e Altamira é o que está em melhor estado
atualmente. Um dos diretores do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
disse que, durante esse período de mais de quatro
décadas, muita coisa já foi feita, mas explicou que o
país viveu uma mudança de filosofia: “Antigamente,
o que era símbolo de desenvolvimento era um
trator V8 derrubando uma árvore, uma castanheira;
hoje, isso é um crime”, disse.

(...)
(BANDEIRA, Manuel. Libertinagem e Estrela da
Manhã. Rio de Janeiro: Mediafashion, 2008, p. 92)

Questão 07)
A vinda de trabalhadores do Norte para o Sul do
país ocorreu com mais intensidade em alguns
períodos históricos, tais como nos anos

Na cerimônia de inauguração da estrada, a placa de
metal foi
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pregada sobre árvore centenária, em Altamira, no
Pará.

JOABE REIS
Adaptado de regionalfmuruara.com.br,
05/11/2015.

A mencionada “mudança de filosofia”, entre a
década de 1970 e a atualidade, refere-se às
seguintes prioridades em cada um desses
momentos históricos, respectivamente:

Art. 10º - No interesse da paz e da honra nacional, e
sem as limitações previstas na Constituição, os
Comandantes-em-Chefe, que editam o presente
Ato, poderão suspender os direitos políticos pelo
prazo de dez (10) anos e cassar mandatos
legislativos federais, estaduais e municipais,
excluída a apreciação judicial desses atos.
(...)

O Ato Institucional nº 1 foi editado logo após a
deposição do presidente João Goulart, em 1964.
Nele, figuraram medidas destinadas a legitimar as
ações do novo governo, como indica o texto.

a)

estimular a presença militar – valorizar a
proteção estrangeira

b)

solucionar a disparidade inter-regional –
expandir a atividade extrativista

c)

garantir o crescimento econômico – promover
o equilíbrio socioambiental

a)

ampliação de atribuições decisórias

b)

restrição de incumbências tributárias

controlar o deslocamento populacional –
redimensionar a propriedade fundiária

c)

convocação de eleições parlamentares

d)

perseguição de grupos oposicionistas

d)

Um dos efeitos imediatos dessas medidas, no que
se refere à atuação do Poder Legislativo, foi:

Questão 09)
ATO INSTITUCIONAL Nº 1, DE 09 DE ABRIL DE 1964

Art. 1º - São mantidas a Constituição de 1946 e as
Constituições estaduais e respectivas Emendas, com
as modificações constantes deste Ato.
(...)
Art. 4º - O Presidente da República poderá enviar
ao Congresso Nacional projetos de lei sobre
qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados
dentro de trinta (30) dias, a contar do seu
recebimento na Câmara dos Deputados, e de igual
prazo no Senado Federal; caso contrário, serão
tidos como aprovados.
(...)

Questão 10)
No Brasil, de 1964 a 1985, vigorou o regime militar,
durante o qual a presidência do Brasil foi ocupada
por militares. Sobre as características desse
período, assinale o que for correto.

01. A presidência de Humberto de Alencar Castello
Branco estabeleceu eleições indiretas para
presidente da República e extinguiu os partidos
políticos
existentes,
permitindo
o
funcionamento de dois únicos partidos, a
Aliança Renovadora Nacional (Arena) e o
Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
02. A presidência de Artur da Costa e Silva foi
marcada por forte reação da sociedade civil,
com destaque para as greves operárias de
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Contagem (MG) e Osasco (SP) e para a
Passeata dos Cem Mil.
04. Na presidência de Emílio Garrastazu Médici, no
campo social, o País viveu o período mais duro
e violento do regime militar e, no campo
econômico,
consagrou
um
período
caracterizado por altas taxas de crescimento
econômico, grandes obras públicas e elevada
concentração de renda.
08. Na presidência de Ernesto Geisel iniciou-se um
processo de distensão lenta e gradual de
abertura do regime militar, associada à crise
econômica causada pela desaceleração da
economia e pela crise internacional do
petróleo.
16. Na presidência de Floriano Peixoto ocorreu, no
estado de Mato Grosso, a primeira greve do
regime militar marcada pela invasão e pela
destruição das fábricas pelos operários, cujo
confronto com tropas federais resultou em
inúmeras vítimas.

MELO, Demian Bezerra de. Ditadura “civil-militar”?:
controvérsias historiográficas sobre o processo
político brasileiro no pós-1964 e os
desafios do tempo presente. Espaço plural, v. 13,
n.º 27, 2012 (adaptado).

Na abordagem do regime político que vigorou no
Brasil entre 1964 e 1985, os textos apresentados
exprimem pontos de vista que

a)

divergem quanto à melhor forma de definir a
natureza do regime militar.

b)

concordam que a sociedade civil aliou-se aos
militares no combate à luta armada.

c)

salientam o papel das elites empresariais na
instituição e na manutenção do regime.

d)

opõem-se quanto ao papel desempenhado
pela luta armada ao longo do regime militar.

e)

abordam o caráter contrarrevolucionário dos
grupos que estabeleceram o regime militar.

Questão 11)
Esta ideia de que a ditadura é uma questão
apenas dos militares, e não da sociedade, é uma
construção dos anos 1970. É importante perceber
que a ditadura não foi só militar, mas civil e militar.
Isso deve ser pensado para compreender porque a
luta armada ficou tão isolada. Foi porque a
sociedade foi muito participante da ditadura.
ROLLEMBERG, Denise. Entrevista especial com Denise
Rollemberg.
Revista IHU Online, nov. 2009. Disponível em:
http://www.ihu.unisinos.br. Acesso em: out. 2019
(adaptado).

Melhor seria que, em vez de “civil-militar”, nos
habituássemos a utilizar outra caracterização, que
talvez capture com mais precisão a natureza
daquele regime: uma ditadura empresarial-militar
implantada a partir de uma insurreição
contrarrevolucionária das classes dominantes.

Questão 12)
A partir da segunda metade da década de 1960, a
produção de um gênero cinematográfico
extravagante ganha força no Brasil: a
pornochanchada. Num primeiro momento esta se
mostrou como uma comédia leve, apesar de
algumas cenas de nudez parcial, mas logo evoluiu
para o que já era praticado pelo resto do mundo: a
exploração do erotismo e da sensualidade no
Cinema para atender a um crescente mercado de
consumo.
(Adaptado de Ildembergue Leite de Souza e André Luiz
Maranhão de Souza Leão,
A transposição de mitos na intertextualidade entre
Cinema e Publicidade. Intercom, Revista
Brasileira de Ciências da Comunicação, São Paulo, v.
37, n. 2, p. 242-262, dez. 2014.)
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Sobre a vida cultural no Brasil das décadas de 1960
e 1970, é correto afirmar que:

a)

O período ficou marcado pelo esvaziamento da
cena cultural, com baixo dinamismo nos
campos da produção teatral, musical e
cinematográfica. Apenas os gêneros ligados ao
erotismo se expandiram, por não serem
considerados transgressores.

b)

A pornochanchada foi financiada pelo capital
estrangeiro no Brasil durante o regime militar,
pois a indústria cinematográfica, em razão dos
seus altos custos, passou a ser fomentada
sobretudo por empresas norte-americanas.

c)

O gênero pornochanchada pode ser
considerado um movimento de contracultura
por seu caráter de contestação política, através
da linguagem chula, e por suas estreitas
conexões com produtores culturais ligados à
Tropicália.

d)

c)

a extinção dos partidos políticos e a sucessão
de cinco generais militares na presidência da
República, não eleitos pelo voto.

d)

o aumento, entre 1968 e meados dos anos
1970, da repressão política, da vigilância
policial e a exacerbação da censura, que
tolheram a liberdade de expressão e os
movimentos sociais reivindicatórios.

e)

a instalação de um regime civil-militar no
contexto violento da Guerra Fria, com apoio
financeiro dos Estados Unidos e como
estratégia para interromper o governo
declaradamente socialista exercido por João
Goulart.

Questão 14)
Preste atenção nas duas imagens que seguem
abaixo:

A explosão dos filmes do ciclo da
pornochanchada e seu sucesso de público
ocorreram em um contexto marcado, de um
lado, pela revolução sexual, e, de outro, pela
censura ao conteúdo veiculado no cinema e na
TV.

Questão 13)
A expressão “anos de chumbo” é recorrente na
historiografia como forma de caracterizar, no Brasil,
o período inserido no regime militar, em que houve

a)

o combate das forças de segurança contra
grupos armados, entre 1964 e 1985, que
organizaram uma guerra civil no interior do
Brasil, a exemplo da Guerrilha do Araguaia.

b)

a ausência de uma Carta Constitucional, entre
1964 e 1969, e a promulgação dos Atos
Institucionais que consolidaram um sistema
jurídico repressivo, com base na pena de morte
e prisão perpétua a opositores.

IMAGEM 1: Selo comemorativo da conquista do
tricampeonato mundial pela seleção brasileira em
junho de 1970. Disponível em:
https://www.ludopedio.com.br/arquibancada/milit
arizacao-do-futebol-brasileiro-como-selecao-foiafetada-na-copa-de-1970/
Acesso em: 24 ago 2019.
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IMAGEM 2: Charge de 1970, do cartunista Jaguar,
expondo as contradições vividas pela população
pobre no país na época da ditadWWura. Disponível
em: https://trivela.com.br/a-charge-de-futebol-deo-pasquim-que-quase-mandou-carlos-drummonda-prisao/
Acesso em: 23 ago 2019.

Em 2020 completar-se-ão exatos 50 anos da
conquista do tricampeonato mundial de futebol. Em
1970, vivíamos um período de endurecimento da
Ditadura Militar no Brasil, mas, ao mesmo tempo,
uma certa euforia em torno do chamado “Milagre
Econômico”, que coincidia com a vitória da seleção
brasileira no México. Contudo, a propaganda
ufanista sobre o regime era contraposta pela visão
crítica de que o “milagre” não seria uma conquista
para todos os brasileiros.

Baseando-se nas imagens, é CORRETO afirmar que:

d)

durante a Copa do Mundo de 1970, realizada
na Alemanha Ocidental, eram comuns nas
páginas de jornais e revistas do país as
propagandas que enalteciam o Regime Militar.

e)

entre as duas imagens não há quaisquer
conexões, pois, durante a ditadura os governos
militares erradicaram totalmente a fome e a
miséria no Brasil.

Questão 15)
O fim da Segunda Guerra Mundial provocou uma
onda de questões que inquietaram a cultura da
época. Na Europa:

a)

houve intervenção direta de ditaduras militares
agressivas e centralizadoras.

b)

criticou-se o fim do fascismo e a existência de
governos monárquicos.

c)

criaram-se alianças com os Estados Unido para
recuperar a economia.

d)

fortaleceu-se a centralização de poder na
Bélgica e na França.

e)

consolidou-se uma democracia que derrubou o
socialismo soviético.

Questão 16)
A modernização da sociedade brasileira mudou
hábitos, trouxe novas criações musicais e interferiu
até na produção da literatura no século passado. No
Movimento Tropicalista, destacaram-se:

a)

a situação de extrema miséria a que estava
submetida as camadas populares no Brasil
durante a ditadura influenciou decisivamente
na conquista da Copa do Mundo de 1970.

b)

de acordo com a charge, enquanto o regime
militar usava o tricampeonato como propaganda do “milagre”, a maioria da população
padecia na fome e na miséria social.

a)

Gláuber Rocha, Guimarães Rosa e João
Gilberto.

b)

Anselmo Duarte, Ferreira Gullar e Raul Seixas.

o “milagre econômico”, vivido no Brasil entre
os anos de 1975 e 1979, propiciou um ciclo de
desenvolvimento
que
beneficiou
principalmente o grande empresariado.

c)

Caetano Veloso, Torquato Neto e Gal Costa.

d)

Tom Jobim, Chico Buarque e Geraldo Vandré.

c)
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e)

Nelson Pereira dos Santos, Gláuber Rocha e
Vinícius de Moraes.

Questão 17)

Após a publicação do 1º ato institucional, os
militares procuraram estabelecer uma fachada de
legitimidade ao novo regime. Essa manobra política
resultou

Em 15 de abril de 1964, tomou posse o Marechal
Humberto de Alencar Castelo Branco, pertencente
ao grupo de militares da linha moderada. Em seu
mandato foram editados os Atos Institucionais, N.º
1, 2, 3 e 4. Esses instrumentos políticos,

a)

no chamamento de eleições diretas para dali a
um ano, cumprindo a constituição vigente.

b)

na dissolução do congresso e na instauração de
um novo parlamento formado por militares.

a)

garantiam o cumprimento da Constituição de
1946, no que se refere à manutenção dos
direitos e liberdades individuais.

c)

na elaboração de uma emenda constitucional
legitimando o novo governo via decreto
executivo.

b)

legitimavam as ações políticas adotadas pelo
governo militar, fortalecendo, dessa forma, o
poder Executivo.

d)

na eleição do Marechal Castello Branco para
presidência da República pelo congresso
nacional.

c)

regulamentavam a economia brasileira,
mantendo o caráter nacionalista, em
detrimento do liberalismo econômico.

e)

no envio para ONU de uma comissão instruída
a garantir que as instituições nacionais fossem
mantidas.

d)

estimulavam o processo de abertura política
durante o governo militar, favorecido pela Lei
Falcão e o Pacote de Abril.

e)

instituíram a anistia política, dentro do âmbito
da abertura proposta pelos militares, que
deveria ser ampla e irrestrita.

Questão 18)

Questão 19)
Apesar de ser uma grande paixão nacional, o
futebol, assim como outras modalidades esportivas,
ainda é visto com certo preconceito pela academia.
Entretanto, engana-se quem pensa que ele não
pode servir como objeto de estudo para a
compreensão de questões sociais.
Disponível em: https://paineira.usp.
br/aun/index.php/author/igor-soares
-sodre/ Agência Universitária de Notícias (AUN) – USP, 07 fev. 2018.
Acesso em: 15 ago., 2018.

Leia o texto a seguir.

Brasília, 9 de abril de 1964. Os militares fazem
publicar o primeiro ato institucional, que dá
poderes excepcionais ao governo. É a ruptura com
o modelo político que, bem ou mal, vinha desde
1945. Está formalmente instaurado o regime
autoritário.
COUTO, R. C. História Indiscreta da Ditadura e da Abertura. Brasil 1964-1985. Rio de Janeiro:
Record, 1999. p. 26.

Sobre os temas trazidos na citação, assinale a
alternativa CORRETA.

a)
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b)

A partir da década de 1990, criam-se vários
impeditivos para a participação de imigrantes
ou descendentes de imigrantes nas seleções
que participam de edições da Copa do Mundo.

c)

Muitos imigrantes vieram jogar no Brasil ao
final da 2ª Guerra Mundial (1939- 1945),
quando Getúlio Vargas se aproximou
politicamente da Itália, Alemanha e do Japão.

d)

Ao sediar uma Copa do Mundo em 2010, a
África do Sul terminou com o regime do
Apartheid. Tratava-se de uma política racial
que não dava acesso à participação da
população negra nas urnas, além de proibir a
aquisição de terras.

e)

Em 1970, o Brasil conquistou o título mundial
de futebol pela terceira vez. Nesse contexto, o
governo do General Médici – considerado o
mais repressivo durante os anos ditatoriais utilizou o esporte para construir uma imagem
positiva do regime junto à sociedade brasileira.

2.
Ziraldo,
retirado
de
http://memorialdademocracia.com.br/resistenciacultural/caricatura - Acessado em 22/09/2018

Carlos Jorge Guidacci e Ziraldo são dois dos mais
importantes cartunistas do país. Trabalharam
juntos no jornal O Pasquim, em sua luta contra a
ditadura militar (1964 a 1985). Com base nas
charges observadas pode-se dizer que, durante esse
período:

a)

Foram mantidas todas as instituições políticas
e econômicas implementadas pelo governo de
João Goulart.

b)

As relações externas e internas pautavam-se
pelo respeito aos direitos humanos.

c)

A repressão foi declarada e todo o poder se
concentrou nas mãos do Executivo, sem
Congresso ou partidos políticos.

d)

A censura e a repressão eram características
comuns, sobretudo a partir do AI-5 (Ato
Institucional número 5)

Questão 20)
Observe com atenção as charges abaixo.

Questão 21)
Com base nas informações apresentadas no
gráfico a seguir, elaborado por pesquisadores do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
sobre a distribuição de renda no Brasil, assinale a
alternativa que está correta:

1.
Guidacci
C.J,
retirado
de
http://memorialdademocracia.com.br/resistenciacultural/caricatura - Acessado em 22/09/2018
(Adaptado)
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(Disponível em: https://brasil.elpais.
com/brasil/2015/10/29/ economia/
1446146892_377075.html. Acesso em: 20 jul. 2018.)

a)

Pode-se deduzir corretamente que a economia
brasileira cresceu às vésperas da Segunda
Grande Guerra e a concentração de renda
diminuiu.

b)

Os dados demonstram uma grande crise
econômica que se inicia com a segunda
presidência de Getúlio Vargas (1951-1954) e se
segue até o golpe civil-militar de 1964.

c)

d)

A concentração de renda na parcela mais rica
da população brasileira, aponta a tabela,
depende mais do esforço próprio do que das
políticas públicas.
Os dados apontam que os maiores
beneficiários com a implantação da ditadura
civil-militar no Brasil foi a classe extremamente
rica.

gestão da crise. STEPHAN, A. (org),
Democratizando o Brasil. Rio de
Janeiro: Paz e Terra: 1988, p. 144

Os dados da tabela referem-se a anos transcorridos
durante a Ditadura Militar no Brasil. O desempenho
econômico nesse período entrelaçou-se ao
panorama político do país. Nesse sentido, é correto
afirmar:

a)

Os sinais de esgotamento do “milagre
brasileiro”, associados à crise internacional do
petróleo entre 1973 e 1974, foram os
responsáveis pelo recrudescimento da política
repressiva dos governos militares.

b)

As eleições pluripartidárias de 1982 ocorreram
em meio à recessão de 1981 e 1983, no
governo de João Baptista Figueiredo, e
caracterizaram‐se como um passo importante
no processo de democratização do país.

c)

A crise internacional do petróleo de 1979 e
seus efeitos na economia brasileira
provocaram uma queda abrupta no PIB
nacional e o fim imediato do regime, por falta
de sustentação política.

d)

As oscilações do PIB brasileiro, registradas na
tabela, correspondem igualmente às variações
das taxas de crescimento e retração na
indústria e na agricultura e aos processos de
intensificação da repressão política e da
censura.

e)

A crise internacional do petróleo de 1979 não
afetou a agricultura brasileira, mas coincidiu
com as primeiras eleições pluripartidárias
desde 1966, marcadas pela estrondosa vitória
dos partidos de oposição.

Questão 22)
Examine a tabela.

Porcentagem da variação do desempenho econômico
do Brasil

Questão 23)

FISHLOW, A., Uma história de dois
presidentes: a economia política da

No relato da professora Lúcia Guedes Mello, nos
“anos de chumbo” da ditadura militar no Brasil, a
agressão ao direito de manifestação era uma
constante:
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“Os meus universitários não poderiam estar longe
do burburinho. Conta Cristina que numa passeata,
na Avenida Sete, Rua Chile, Praça da Sé, ao passar
pela Praça Municipal chega a polícia para dispersálos. Ela corre para uma das ruas transversais e, de
repente, um policial a intimida com um fuzil em
riste. Noutra ocasião, sempre movimento de rua, na
Avenida Sete, exatamente na Ladeira de São Bento,
chega a polícia montada. Não sei como souberam. A
turminha joga milhares de bolinhas de gude nas
patas dos cavalos que começam a escorregar e sem
estabilidade, os policiais caem. Os estudantes
aproveitam e correm para o Mosteiro de São Bento
que os abriga.”

A frase acima, do artista plástico Hélio Oiticica,
sintetizou uma série de trabalhos que ficaram
conhecidos como Marginália ou Poesia Marginal.
Esse exemplo de contracultura, sintetizada na
Literatura nacional por frases curtas e
transgressoras, por vezes, pichações em muros
surgiu decorrente de um momento conturbado na
nossa história. Sobre esse período, considere as
afirmativas abaixo.

I.

O período em pauta refere-se ao final do
Estado Novo de Getúlio Vargas, marcado pela
ação censora do DIP – Departamento da
Imprensa e Propaganda- que além de
combater qualquer tipo de ideologia
subversiva, atrelava a poesia nacional a
padrões acadêmicos conservadores.

II.

Refere-se ao final da ditadura militar e ao início
do Movimento Diretas Já, em que os jovens
brasileiros manifestaram sua adesão ao
processo de restauração de um governo
democrático por meio de uma poesia marcada
pelo coloquialismo, sarcasmo e humor.

MELLO, Lúcia Guedes. Sobradão.
Salvador, Omar G, 2002. p. 287.

A ditadura militar no Brasil teve o seu início:

a)

com o pacote de abril do Presidente Ernesto
Geisel.

b)

com o suicídio de Getúlio Vargas.

c)

com a eleição indireta de Tancredo Neves.

d)

com o golpe ao governo constitucional de João
Goulart.

e)

com o Ato Institucional nº 5 de 13 de
dezembro de 1968.

III. Poesia Marginal surgiu como crítica e uma
forma de escapar aos conservadorismos da
sociedade dos anos 70, incorporando à
Literatura elementos e representações da
violência diária nas grandes cidades, já que os
jovens artistas tinham seus trabalhos
recusados pelas editoras.

Assinale a afirmativa correta,

Questão 24)
a)

se somente a I estiver certa.

b)

se somente a II estiver certa.

c)

se somente a III estiver certa.

d)

se somente a I e II estiverem certas.

e)

se somente a II e III estiverem certas.

“Seja marginal, seja herói”.

Questão 25)
NÚCLEO CENTRO DE ENSINO - www.nucleoensino.com – (62) 3702-0004
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“Estava em marcha uma onda de protestos
estudantis em todo o mundo que trazia agitadas
cidades como Berlim, Paris, Berkeley e Tóquio.
Através do mundo industrializado os estudantes
ganharam as ruas às centenas de milhares. Em
Paris, que sempre influenciou muito a elite
brasileira, os estudantes se aliaram aos
trabalhadores para obter importantes concessões
do governo – salários mais altos para os
trabalhadores e promessa de reorganização da
antiquada estrutura universitária da França. Nos
Estados Unidos o movimento de protesto chegou a
ameaçar o apoio da população à guerra do Vietnã,
tendo os estudantes desempenhado um papel
fundamental. Estes fatos alarmaram os linhas-duras
brasileiros, temerosos de que os protestos no Brasil
se tornassem incontroláveis. ”

Ditadura Militar. Exemplos marcantes são o
apoio à luta pela Anistia e sua participação no
Movimento das Diretas Já.
d)

os episódios da Passeata dos Cem Mil no RJ, da
Batalha da Rua Maria Antônia em SP e da
organização do XXX Congresso da UNE em
Ibiúna demonstram que o movimento
estudantil, durante todo o ano de 1968,
permaneceu alienado das questões políticas
brasileiras.

e)

a maioria dos estudantes brasileiros, durante o
ano de 1968, ingressou na luta armada contra
a Ditadura Militar. Posicionando-se sempre à
esquerda, o movimento estudantil dedicou-se
exclusivamente às questões de ordem política,
priorizando o treinamento guerrilheiro em
Cuba e a leitura dos clássicos marxistas.

(Skidmore, Thomas. Brasil: de Castelo
a Tancredo. São Paulo: Paz e
Terra, 2000, p. 161)

Questão 26)
O trecho acima expõe uma característica do
movimento estudantil de diferentes partes do
mundo durante o ano de 1968: a tomada de
posições políticas diante das diferentes realidades.
Sobre a atuação do movimento estudantil brasileiro
no ano de 1968, é correto afirmar que

Leia os textos a seguir.

Como dois e dois são quatro
Sei que a vida vale a pena
Embora o pão seja caro

a)

b)

c)

os estudantes brasileiros permaneceram, em
sua maioria, indiferentes ao seu contexto
político. O maior interesse no momento eram
os Festivais de Música Popular, em que as
questões políticas não recebiam a devida
atenção. Assim, a opção pela luta armada ficou
restrita ao operariado brasileiro.
a maior parte do movimento estudantil
brasileiro posicionou-se contrária à Ditadura
Militar. São exemplos desse posicionamento a
passeata dos Cem Mil após a morte do
secundarista Edson Luís, a repressão policial ao
XXX Congresso da UNE e o ingresso de muitos
estudantes à luta armada.

E a liberdade, pequena
Ferreira Gullar, Dois e Dois: Quatro, 1966.

Meu amor,
tudo em volta está deserto, tudo certo
tudo certo como dois e dois são cinco
Caetano Veloso, Como Dois e Dois, 1971.

Os textos fazem críticas explícitas e implícitas à
ditadura civil-militar que governou o Brasil entre
1964-1984.

o Movimento Estudantil atuou ativamente pela
abertura política brasileira, integrando e
organizando passeatas e movimentos contra a
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Com base nos textos e nos conhecimentos
históricos sobre o período, considere as afirmativas
a seguir.

I.

A ditadura civil-militar estabeleceu a censura
de cunho político e moral-comportamental às
manifestações artísticas, atingindo os veículos
de cultura.

II.

A Tropicália fazia a crítica aos costumes assim
como disseminava os ideais libertários
pregados pelos movimentos de contracultura.

III. A ditadura civil-militar declinou de produzir
propaganda sobre o regime, deixando as
campanhas publicitárias aos custos da indústria
automobilística.

marca de 100% ao ano e em 1981 o país entrava em
uma recessão.
(Adaptado de Gilberto Marangoni, Anos
1980, década perdida ou ganha? Revista
Desafios do Desenvolvimento, São
Paulo, Ano 9, Edição 72, 2012.)

A partir do texto acima e de seus conhecimentos
sobre a Nova República no Brasil, assinale a
alternativa correta.

a)

A concentração de renda gerada pelo milagre
econômico, as bolhas especulativas no
mercado financeiro brasileiro, as flutuações no
preço do petróleo e a alta internacional dos
juros ao longo da década de 1970 foram
elementos decisivos para a superação da crise
econômica dos anos de 1980.

b)

No Brasil dos anos de 1980, a desaceleração
econômica, o descontrole inflacionário e o
desarranjo nas contas públicas foram
acompanhados pelo silenciamento dos
movimentos pelas Diretas Já e dos direitos
civis, sendo essa década conhecida como a
“década perdida”.

c)

A crise econômica que se instalou no Brasil a
partir de meados dos anos de 1970 gerou
pressão sobre o governo militar do General
Figueiredo, que, em resposta, aprovou a Lei da
Anistia e a Lei Orgânica dos Partidos,
incentivou o movimento grevista e garantiu a
realização de eleições de forma lenta, gradual
e segura.

d)

A chamada década perdida no Brasil foi
marcada por grave crise econômica, pela
transição para o regime democrático, pela
gradual normalização das instituições políticas
próprias da democracia, pelo fortalecimento
dos movimentos sociais e civis e pela
efervescência cultural.

IV. A Jovem Guarda sofreu forte impacto da
censura devido à defesa da utilização dos
instrumentos elétricos e da vestimenta folk.

Assinale a alternativa correta.

a)

Somente as afirmativas I e II são corretas.

b)

Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c)

Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d)

Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e)

Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 27)
A crise levaria o último governo da ditadura,
chefiado pelo general João Figueiredo (1979-85), a
tomar medidas drásticas. O objetivo inicial era
deter a depreciação da moeda nacional, incentivar
as exportações e fazer frente ao aumento do deficit
em conta corrente. Assim, a moeda foi
desvalorizada em 30% no final de 1979. A medida
acentuou a desaceleração econômica, o
descontrole inflacionário e o desarranjo nas contas
públicas. Em 1980, a inflação batia a simbólica

Questão 28)
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como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes
afirmativas:

( ) No Brasil, houve a promulgação do Ato
Institucional no 5 pela ditadura civil-militar,
aumentando
a
repressão
a
grupos
considerados subversivos ou comunistas pelos
governantes.
( ) Na Tchecoslováquia, houve a Primavera de
Praga, que foi a Reforma do Capitalismo com a
ajuda do Bloco Europeu Ocidental.
Foram medidas adotadas no período histórico
destacado na charge:

I.

II.

Suspensão de direitos políticos de qualquer
cidadão e da garantia do habeas corpus.
Cassação de mandatos de parlamentares e de
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

( ) Na França, houve mobilização de trabalhadores
em greves por ampliação de salários e direitos,
além da contestação de jovens estudantes
contra o autoritarismo no ensino e a ordem
vigente.
( ) Nos Estados Unidos, aumentaram as tensões
raciais entre negros e brancos com o
assassinato do ativista Martin Luther King Jr.

III. Decretação do recesso do Congresso Nacional.
IV. Intervenção em Estados e Municípios.
V.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.

Confisco de bens considerados de origem
ilícita.

É correto apenas o que se afirma em:

a)

I, II e IV.

b)

II, III e IV.

c)

I, II e III.

d)

II, III e V.

e)

I, II, III, IV e V.

Questão 29)
O ano de 1968 foi um período de tensões sociais e
políticas em diferentes partes do mundo. A respeito
de alguns desses movimentos históricos, identifique

a)

V – F – F – F.

b)

F – V – F – V.

c)

V – V – F – F.

d)

V – F – V – V.

e)

F – V – V – V.

Questão 30)
Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a
Constituição que se encontra em vigência no Brasil.
A respeito da história da construção e da aplicação
dessa Constituição, considere as seguintes
afirmativas:

1.
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social, a proteção à maternidade e à infância e
a garantia ao acesso universal à educação e à
saúde.
2.

Após 30 anos da promulgação dessa
constituição, comemora-se o cumprimento do
item III do artigo 3º da Constituição: “erradicar
a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais”.

3.

Essa Constituição foi elaborada por uma
Assembleia Nacional Constituinte eleita por
voto indireto em colégio eleitoral, por conta da
rejeição da emenda das “Diretas Já” pelo
Congresso Nacional.

4.

Essa Constituição foi elaborada com a
finalidade de romper com o período da
ditadura civil-militar (1964-1985) e atender ao
processo de redemocratização.

Soldados e membros das forças de segurança
torturaram e mataram centenas de pessoas sem
medo de punição. Na Guatemala, Peru e Colômbia,
as cortes militares se recusavam a condenar oficiais
acusados de violações aos direitos humanos [...]. No
entanto, devido à pressão de setores importantes
da sociedade civil, a maioria dos governos
democráticos tem revisto a opção pela amnésia e
criado comissões de verdade para investigar as
violações ocorridas.
(PINTO, Simone Rodrigues. Direito à Memória e à Verdade: Comissões de Verdade na América Latina. Revista Debates, Porto Alegre,
v. 4, n. 1, jan.-jun. 2010, p. 133-134.)

A partir do excerto acima e dos conhecimentos
sobre a história política do Brasil nas décadas de
1960 a 1980, responda:

Assinale a alternativa correta.
a)
a)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.

b)

Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.

c)

Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

d)

Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são
verdadeiras.

e)

As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

O que foi a lei da anistia no Brasil em 1979, a
quem ela afetou e de que forma?
Tendo em vista os trabalhos da Comissão
Nacional da Verdade no Brasil entre 2012 e
2014, a lei da anistia foi revogada em nosso
país após a divulgação dos resultados da
Comissão?

b)

O que foi o processo da chamada “abertura”
política, iniciada a partir de 1974, quais foram
as suas características e quem foram os atores
sociais envolvidos e com quais interesses?

Questão 31)
Leia o seguinte trecho de um texto sobre as
Comissões da Verdade na América Latina nos
séculos XX e XXI:

A América Latina é um rico cenário para exemplos
de como o reconhecimento e a responsabilização
podem se mostrar custosos. Leis de anistia feitas
pelos próprios governos militares foram muito
comuns. No Brasil, a lei foi aprovada em 1979 [...].
Em muitos países da América Central e do Sul, há
uma tradição de impunidade e esquecimento.

Questão 32)
Os quadrinhos abaixo, de autoria do cartunista
Henfil, fizeram parte de uma série publicada
originalmente nos anos de 1970 e 1980.
Posteriormente, eles foram republicados em
diversas mídias.
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patriciafinotti.com.br
Adaptado de google.com

Até a década de 1960, a integração física do
território brasileiro era bastante precária. Durante o
regime civil-militar, as redes necessárias ao
processo de integração foram significativamente
ampliadas e modernizadas.

Nos quadrinhos de Henfil, faz-se referência aos
seguintes elementos contraditórios desse processo:

a)

privatização do serviço público e redução dos
recursos investidos

b)

difusão
de
programas
educativos
padronização das culturas regionais

c)

expansão de setores comerciais e contração
dos mercados consumidores

d)

articulação de sistemas técnicos e manutenção
das desigualdades econômicas

e

O álbum de músicas Tropicália ou Panis et circensis
foi lançado em 1968. A fotografia que estampou
sua capa foi realizada na casa de Oliver Perroy,
fotógrafo da Editora Abril, em São Paulo. Cada um
levou seus apetrechos, até um penico,
comicamente usado por Rogério Duprat como se
fosse uma xícara. A imagem ficou tão famosa que se
tornou uma espécie de cartão-postal do movimento
tropicalista.
Adaptado de f508.com.br.

No contexto do final da década de 1960, o
Tropicalismo, que causou polêmicas com produções
como a do álbum citado, tornou-se símbolo de:

a)

purismo estético

b)

extremismo político

c)

tradicionalismo artístico

d)

experimentalismo cultural

Questão 33)
TEXTO: 2 - Comuns às questões: 34, 35
O caso é que eu tinha convidado um grupo de
amigos para ouvir a gravação em K-7 do último e
belíssimo poema de Ferreira Gullar, chamado
Poema sujo, que o poeta lera para mim em seu
exílio em Buenos Aires, em outubro de 1975. Um
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poema de largo fôlego, em que ele atinge uma
universalidade como não se via na poesia brasileira
desde que Drummond escreveu Sentimento do
mundo e A rosa do povo. Eu, sinceramente, já havia
perdido a memória da emoção poética num tal grau
de intensidade. Minha emoção poética se
transferira muito mais – em vista do verbo
leucêmico ou verborrágico dos poetas novos, sua
esterilidade ou mero tecnicismo – para as letras de
Chico, Caetano e Gil, com músicas e palavras
casadas em perfeito conúbio (...).
(MORAES, Vinicius. “Poema sujo de
vida”. In: GULLAR, Ferreira. Poesia
completa, teatro e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008, p. xxxix).
Originalmente publicado na Revista Manchete, em 1976)

Questão 34)
O texto alude ao exílio do poeta Ferreira Gullar na
cidade de Buenos Aires em 1975, ano marcado pelo
acirramento da crise política argentina, devido

a)

ao golpe de Estado patrocinado pelo líder
populista Héctor Cámpora, que voltara do
exílio na Espanha, defendendo uma república
sindicalista-popular de tipo peronista.

b)

à
instabilidade
política
do
governo
constitucional de Isabelita Perón, às atividades
dos grupos armados de esquerda e ao
aumento da violência política dos paramilitares
de direita.

c)

à ditadura militar imposta pelo golpe de Estado
de 1973, mas que ainda não alcançara uma
fase de repressão violenta, permitindo que
exilados de outras ditaduras se abrigassem na
Argentina.

d)

e)

à campanha eleitoral muito disputada que
conduziria Juan Domingo Perón de volta ao
poder, depois de muitos anos de exílio, com
apoio dos operários e camponeses.
à crise política do governo autoritário de Juan
Carlos Onganía, líder militar que era

contestado pelos movimentos e partidos
peronistas, bem como pelos liberais.

Questão 35)
Entre as manifestações culturais contra o
autoritarismo do Regime Militar, no âmbito da
Música Popular Brasileira se destacou um tipo de
produção musical que se disseminou por festivais e
ficou conhecido pela crítica e pelo público como

a)

Samba-exaltação.

b)

Rap nacional.

c)

Rock progressivo.

d)

Canção de protesto.

e)

Nova Canção Brasileira.

Questão 36)
Durante o período da Ditadura Militar, o jornal O
Pasquim comentava e explicava fatos do cotidiano
com humor, utilizando as charges políticas. Observe
a charge de Ziraldo para O Pasquim e responda ao
que se pede:

(Charge de Ziraldo. Ame-o ou deixe-o. – Disponível
em:http://alternativananica.blogspot.com.br/
2012/06/charges-do-pasquim.html)

Sobre a charge, podemos afirmar que:

a)
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b)

Critica os turistas estrangeiros que vinham
passar férias no Brasil.

c)

É uma homenagem às violações dos direitos
humanos cometidas durante os “anos de
chumbo”.

d)

Satiriza a política nacionalista e ufanista do
presidente Médici, cujo governo é considerado
o mais repressivo durante a ditadura militar.

e)

Representa o descontentamento da população
por conta do aumento dos impostos.

Questão 37)
As políticas de Estado após o Golpe Civil-Militar de
1964 caracterizaram-se por

I.

incentivar a produção cultural nacional através
da criação de órgãos de fomento como a
FUNARTE e a EMBRAFILME, mas também por
censurar imprensa, músicas, filmes e livros.

II.

aprofundar e consolidar o desenvolvimento
econômico com bases capitalistas em
associação com o capital internacional.

III. controlar e desarticular a participação popular
através da extinção dos partidos políticos
existentes, criando o bipartidarismo e
suspendendo as eleições diretas para prefeito,
governador e presidente.
IV. promover políticas de habitação popular com a
criação de grandes conjuntos habitacionais
através do financiamento do Banco Nacional
de Habitação.

Estão corretas as afirmativas

a)

Questão 38)
Período de efervescência cultural, a década de 1960
ficou marcada no cenário brasileiro – entre outras
coisas – pela realização dos grandes festivais de
Música Popular Brasileira. Em 1967, a TV Record foi
palco do mais conhecido e disputado festival da
história da MPB. A respeito desse tema, assinale o
que for correto.

01. "Ponteio", interpretada por Edu Lobo, foi a
música vencedora do festival, derrotando
fortes concorrentes como "Roda Viva",
interpretada por Chico Buarque e "Domingo no
Parque", cantada por Gilberto Gil.
02. Roberto Carlos, então o principal nome da
chamada Jovem Guarda, surpreendeu ao
interpretar a canção "Pra não dizer que não
falei de flores", de Geraldo Vandré, música que
tornou-se um hino de resistência ao regime
militar instaurado no Brasil em 1964.
04. O grupo "Os Mutantes", formado por Rita Lee
e pelos irmãos Sergio Dias e Arnaldo Baptista
ganhou projeção nacional ao acompanhar
Caetano Veloso em "Alegria, Alegria".
08. Pouco tempo antes da realização do festival da
Record, um grupo de músicos realizou uma
passeata em favor da introdução da guitarra
(considerado um instrumento típico do rock
n´roll) na MPB. Entre os músicos que fizeram
parte dessa manifestação estavam Edu Lobo,
Elis Regina e Geraldo Vandré.
16. Uma das cenas marcantes do festival ficou por
conta do cantor Sérgio Ricardo que, irritado
com as vaias da plateia, interrompeu sua
apresentação, quebrou seu violão e o
arremessou contra o público.

I e II apenas.

Questão 39)
b)

II e III apenas.

c)

III e IV apenas.

d)

I, II, III e IV.

Em 2018, completam-se cinquenta anos do AI-5 e
trinta anos da atual Constituição Federal brasileira,
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importantes marcos da história política do país na
segunda metade do século XX.

REPRODUÇÃO DA MANCHETE DO JORNAL “ÚLTIMA
HORA”, DE DEZEMBRO DE 1968

Disponível em:
<https://resistenciaemarquivo.files.wordpress.com/
2013/12/ai-5.png>.
Acesso em: 21 ago. 2018.

Sobre a ditadura cívico-militar e o processo de
redemocratização no Brasil, é correto afirmar que

a)

a Constituição Federal do Brasil, de 5 de
outubro de 1988, elaborada por um Congresso
Nacional, do qual os parlamentares da
oposição foram cassados pela ditadura, adotou
a eleição indireta para presidente da
República, por meio de Colégio Eleitoral
formado pelos integrantes do Congresso e
delegados indicados pelas Assembleias
Legislativas.

b)

o Ato Institucional Número 5, editado em 13
de dezembro de 1968, concedia plenos
poderes ao Presidente da República para, sem
respeitar as limitações constitucionais,
suspender o funcionamento das casas
legislativas, intervir nos estados e municípios,
cassar mandatos de parlamentares, suspender
por 10 anos os direitos políticos de qualquer
cidadão brasileiro e também proibia
manifestações políticas, suspendia o habeas
corpus e impunha a censura prévia para
jornais, revistas, livros, peças de teatro e
músicas.

c)

a Lei da Anistia Política de 1979 reverteu
punições aos cidadãos brasileiros que foram
considerados criminosos políticos pelo regime
militar e estabeleceu eleições diretas para
todos os cargos eletivos para o ano de 1980.

d)

após um amplo movimento nacional pelas
“Diretas Já”, em 1984, foi aprovada a emenda
Dante de Oliveira e, no ano seguinte, os
brasileiros elegeram, por voto direto, o
presidente Tancredo Neves.

e)

a Constituição brasileira de 1967 estabeleceu o
voto direto, secreto, obrigatório e igual para
todos, restabelecendo eleições diretas para
Presidente da República.

Questão 40)
Não foi o fim da humanidade, embora houvesse
momentos, no curso dos 31 anos de conflito
mundial, entre a declaração de guerra austríaca à
Sérvia, a 28 de julho de 1914, e a rendição
incondicional do Japão, a 14 de agosto de 1945 –
quatro dias após a explosão da primeira bomba
nuclear –, em que o fim de considerável proporção
da raça humana não pareceu muito distante. [...] A
humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício
da civilização do século XX desmoronou nas chamas
da guerra mundial, quando suas colunas ruíram.
Não há como compreender o Breve Século XX sem
ela. Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em
termos de guerra mundial, mesmo quando os
canhões se calavam e as bombas não explodiam,
sua história e, mais especificamente, a história de
sua era inicial de colapso e catástrofe devem
começar com a da guerra mundial de 31 anos.
HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o
breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 30. [Adaptado].

Com base no texto acima e sobre o processo que
levou à eclosão das duas grandes guerras mundiais,
é correto afirmar que:
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01. os impactos da Primeira Guerra (1914-1918)
determinaram importantes mudanças no
cenário político, desencadeando uma nova
ordem mundial que desassocia seus resultados
das razões para a eclosão da Segunda Guerra
(1939-1945).
02. a vitória dos republicanos na Guerra Civil
Espanhola (1936-1939), apoiados pela URSS,
garantiu o domínio da Península Ibérica às
forças militares dos países aliados durante a
Segunda Guerra Mundial.
04. a ascensão do nazismo na Alemanha foi
facilitada pela estabilidade econômica
vivenciada pelo país, que, ao contrário de
potências como Estados Unidos, França e
Inglaterra, não foi afetado pela crise de 1929.
08. as origens do fascismo italiano estão
relacionadas à fundação de um grupo
nacionalista de extrema direita conhecido
como Fascio de Combattimento, criado na
Itália após a Primeira Guerra sob a liderança de
Benito Mussolini.
16. durante sua ditadura fascista, Benito Mussolini
estabeleceu a Carta del Lavoro (Carta de
Trabalho),
na
qual
concessões
aos
trabalhadores misturavam-se com medidas de
controle policial.
32. a Grande Depressão dos anos 1930 atingiu
duramente a economia da União Soviética,
onde a política stalinista, em oposição às
políticas defendidas anteriormente por Lenin,
adotava medidas amplamente relacionadas às
leis do mercado internacional.

diferentes áreas de interesse nacionais e
internacionais.
02. com seguidos governos alinhados aos Estados
Unidos, o Uruguai, apesar de ter sido um dos
poucos países da América do Sul a não contar
com uma ditadura militar durante os anos da
Guerra Fria, tem sua história marcada por
controvérsias devido às violações de direitos
humanos, ao uso da tortura e ao
desaparecimento de muitos uruguaios naquele
período.
04. desejando anexar novos territórios aos
domínios portugueses, D. João VI envia tropas
à região conhecida como Banda Oriental e,
depois de anos de conflitos, tem como
resultado a incorporação da nomeada
Província Cisplatina ao Reino Unido de
Portugal.
08. pioneiro entre as antigas colônias espanholas
na América do Sul, o Uruguai tornou-se
independente e estabeleceu sua república
após vencer o exército espanhol na Guerra do
Prata (1810-1814).
16. ao longo da segunda metade do século XIX, o
Uruguai manteve uma política externa
independente e pacifista com todos os países
sul-americanos.
32. no século XVII, o interesse lusitano pela região
do Rio da Prata, somado às disputas com a
coroa espanhola, motivou a iniciativa
portuguesa de fundar a chamada Colônia do
Sacramento, em 1680.

Questão 42)
Questão 41)
Sobre a história do Uruguai e suas relações com a
América Latina, é correto afirmar que:

01. com sede em Montevidéu, no Uruguai, o
parlamento do Mercosul – o Parlasul – é
ocupado por representantes dos Estados
membros e tem por objetivo fortalecer os
processos de integração da região atuando em

A grande concentração de trabalhadores em um
pequeno número de fábricas e a concentração
geográfica na região do ABC paulista foram fatores
materiais importantes para a organização do novo
movimento operário. Por exemplo, em 1978
existiam em São Bernardo cerca de 125 mil
operários na indústria mecânico-metalúrgica, com
forte predominância da indústria automobilística.
(...) Em 1979, cerca de 3,2 milhões de trabalhadores
entraram em greve no país. (…) As greves tinham
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por objetivo um amplo leque de reivindicações:
aumento de salários, garantia de emprego,
reconhecimento das comissões de fábrica,
liberdades democráticas.
FAUSTO, Boris. História do Brasil.
São Paulo: Edusp, 2000, p. 499-500 (adaptado).

A atuação do movimento sindicalista da década de
70 do século XX

a)

interrompeu-se com a repressão da ditadura
militar, como outras organizações de oposição.

b)

restringiu-se a influenciar os trabalhadores do
estado de São Paulo, a partir da região em que
surgiu.

c)

levou à adoção de um programa sindicalista de
governo, com a eleição de vários de seus
líderes a cargos públicos.

d)

resultou na instalação de uma ditadura
bolivariana, com a ascensão de seu principal
líder ao cargo de presidente da República.

e)

fortaleceu, junto com a igreja católica, a
capacidade de mobilização contra a ditadura
militar, o que acelerou o processo de abertura
política.

Questão 43)
Então não pude seguir

Os versos reproduzidos acima fazem parte da
canção Disparada, interpretada por Jair Rodrigues
no segundo festival de Música Popular Brasileira,
ocorrido em 1966 na cidade de São Paulo. O
entusiasmo televisionado do público ao ouvir esses
versos explica-se principalmente pelo(a)

a)

ampliação da força política dos trabalhadores
rurais diante do processo de urbanização.

b)

engajamento político e social que marcou
parte da cena cultural do período.

c)

debate em torno da reforma agrária e da
concentração de renda no Brasil.

d)

insatisfação popular com a vitória do MDB nas
eleições legislativas.

e)

valorização de regionalismos culturais no final
da década de 60.

Questão 44)
(...) uma questão agrária que se torna questão
religiosa, que se torna questão política, que se
torna questão policial, que se torna questão militar,
como aconteceu em Canudos, no Contestado e em
vários outros episódios das lutas sociais no campo,
incluindo episódios relativamente recentes, do
tempo da ditadura.
MARTINS, José de Souza. Reforma agrária: o impossível
diálogo sobre a
história possível. Tempo Social. USP, São Paulo,
1999, p. 99 (adaptado).

Valente lugar tenente
De dono de gado e gente
Porque gado a gente marca
Tange, ferra, engorda e mata
Mas com gente é diferente
Geraldo Vandré e Théo de Barros. Disparada.

Considerando-se que o Estado, a igreja, diversos
movimentos sociais e trabalhadores(as) rurais se
envolveram no debate acerca da reforma agrária,
qual grupo reflete a dinâmica de organização
coletiva de caráter transversal e que, extrapolando
sua atuação habitual, teve participação ativa e
contínua na luta pela terra no Brasil desde a década
de 70 do século XX até os dias atuais?
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a)

Os coletivos do agronegócio.

b)

O movimento feminista.

c)

O movimento dos sem-teto.

d)

A igreja católica.

e)

A elite rural.

empresas privadas para investimentos em
educação pública.
b)

o corte nos gastos com saúde pública e com
programas de redução da fome foi
compensada pela criação do Sistema Único de
Saúde, o SUS.

c)

o crescimento da economia no final dos anos
1960 e início dos anos 1970 esteve relacionado
à política de diminuição dos investimentos nas
áreas da educação e da saúde.

d)

o chamado “milagre econômico” foi marcado
pelo amplo financiamento em áreas
estratégicas como educação, saúde, transporte
e produção de energia elétrica.

e)

a política econômica do período caracterizouse pela redução do repasse de verbas para
empreiteiras e pela melhoria do regime
alimentar do conjunto da população.

Questão 45)
Leia o trecho abaixo.

Como um dos últimos atos de seu governo, Castelo
Branco promulgou uma nova Constituição e uma de
suas medidas era desobrigar o governo a investir
coeficientes mínimos em educação e saúde. A
decisão resultou na contínua redução do orçamento
do MEC [Ministério da Educação e Cultura], que
saiu dos 10,6% dos gastos totais da União em 1965
para 4,3% em 1975, e os gastos com Saúde foram
de 4,29% em 1966 para 0,99% do orçamento da
União em 1974. Os recursos drenados da Educação
e da Saúde permitiram o reforço dos gastos com
investimentos em infraestrutura, como a
construção de estradas e hidrelétricas, que iam se
intensificar nos anos posteriores ao governo
Castelo. [...] As inversões em rodovias e
hidrelétricas não eram acompanhadas de
investimentos em saúde e educação; dados indicam
que o número de desnutridos no país se elevou de
27 milhões em 1961-1963 (38% da população) para
71 milhões de pessoas (67% da população) em
1968-1975.
CAMPOS, Pedro. Estranhas catedrais: as
empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988. Niterói:
UFF, 2014. p. 338-340.

Sobre a política econômica a qual o texto se refere,
é correto afirmar que

a)

Questão 46)
Leia o trecho abaixo, sobre a história do Brasil
contemporâneo.

O desmonte do DOI e do aparelho repressivo como
um todo foi realizado de forma gradual e ambígua,
de maneira a preservar a impunidade daqueles que
cometeram crimes em nome da segurança nacional.
[...] Esse processo, embora tenha desarticulado o
núcleo da repressão política, possibilitou a
sobrevivência de muitas das práticas repressivas
criadas ou consolidadas durante a ditadura militar,
que passaram a ser disseminadas pela sociedade,
tendo como alvo preferencial os membros dos
setores desfavorecidos. [...] A volta à democracia
política se fez, portanto, sob o signo do enorme
abismo social cavado durante os anos do milagre
econômico e da contenção social das camadas
populares através da repressão policial.

a ideologia nacionalista do período baseava-se
em grandes inversões de recursos oriundos das
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Considerando a história recente do Brasil, o texto
faz referência a algumas das características do
processo de transição à democracia política no país.

Assinale a alternativa
características.

que

indica

pensando em reagir ao golpe de que fora vítima,
mas os militares o informaram de que não podia
deixar o Rio sem permissão.
O alto comando das Forças Armadas designou os
três Ministros Militares para governarem
interinamente.

essas

(Thomas Skidinore. Brasil de Castelo a Tancredo)

Assinale a alternativa que traga, respectivamente, o
presidente incapacitado para governar e seu vicepresidente impedido de tomar posse, mencionados
no texto:

a)

O fim das práticas de violência estatal no
processo de consolidação da democracia
política no país e a diminuição da desigualdade
social gerada pelas políticas econômicas da
ditadura civil-militar.

b)

A continuidade da desigualdade social herdada
da ditadura civil-militar e da violência estatal
contra os setores mais desfavorecidos durante
o período democrático.

a)

Getúlio Vargas – Café Filho.

b)

Jânio Quadros – João Goulart.

c)

João Goulart – Leonel Brizola.

A desmilitarização das polícias brasileiras e a
adoção de um amplo consenso nacional em
torno vda defesa dos direitos humanos e
democráticos fundamentais.

d)

Artur da Costa e Silva – Pedro Aleixo.

e)

João Figueiredo – Aureliano Chaves.

c)

d)

e)

A continuidade inalterada dos órgãos de
repressão do período ditatorial e sua
centralidade para a vida política e social do
país.

Questão 48)
Analise a charge de Luiz Gê, publicada na Folha de
S.Paulo em 1981.

O desmonte do aparelho repressivo autoritário
e a responsabilização judicial de seus
integrantes ao longo do período democrático.

Questão 47)
A 28 de agosto o presidente sofreu um ataque
que deixou seu lado direito paralisado, inclusive sua
face direita. Apesar de poder ouvir e compreender,
ele não podia falar. Subitamente o governo militar
altamente centralizado tinha um comandante
imobilizado.
Ministros militares rejeitaram a posse do vicepresidente
e
dos
outros
sucessores
constitucionalmente previstos pelo artigo 78 da
Constituição de 1967. O vice-presidente, que se
encontrava no Rio, tentou voltar a Brasília,
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O processo de abertura política iniciou-se no
governo do general Geisel e prosseguiu no de
Figueiredo. A charge revela que esse processo

Assinale

a)

articulava os sindicatos como base de apoio ao
governo.

a)

se somente a I estiver correta.

b)

se somente a II estiver correta.

b)

unificava diferentes correntes ideológicas e
partidárias.

c)

se somente a III estiver correta.

c)

relacionava
o
nacionalismo
intervencionismo estatal.

d)

se somente a I e a II estiverem corretas.

e)

se somente a I e a III estiverem corretas.

ao

d)

apoiava a liberdade de expressão e de
imprensa.

e)

associava medidas democráticas a outras
autoritárias.

Questão 49)
O presidente norte-americano, Jimmy Carter (19771980), destacou-se por sua política externa,
contrária à de seus antecessores, em que
intensificou os acordos de distensão com os
soviéticos e, principalmente, pela defesa dos
direitos humanos. Considere as assertivas abaixo a
respeito de sua conduta com relação à América
Latina.

I.

II.

Pela primeira vez um presidente estadunidense
autorizou a divulgação de um relatório sobre
Direito Humanos no Brasil que falava
abertamente da tortura contra presos políticos
na época.
Por se sentirem ameaçados pelas críticas
internacionais tecidas pelo governo norteamericano e atacados em sua soberania
nacional, os governos militares latinoamericanos utilizaram-se ainda mais de
medidas repressivas.

III. A fim de impedir a recorrência à violação dos
direitos humanos nas ditaduras latinoamericanas, Carter negou empréstimos para
compra de armamentos para países como
Brasil, El Salvador, Guatemala e Argentina.

Questão 50)
“ O Primeiro passo da diplomacia denominada
Pragmatismo Responsável e Ecumênico do
chanceler Antônio Azeredo da Silveira foi
aproximar-se dos países árabes. O Itamaraty
permitiu a instalação de um escritório da
Organização para Libertação da Palestina (OLP) em
Brasília, apoiou o voto antissionista na ONU – na
verdade, uma condenação ao racismo, que incluía o
sionismo como uma de suas formas – e adotou uma
intensa política exportadora de produtos primários,
industriais e serviços em troca de fornecimento de
petróleo. Mais do que isso, o Brasil adotou uma
íntima cooperação com potencias regionais como
Argélia, Líbia, Iraque e Arábia Saudita para
prospecção no Oriente Médio por meio da Braspetro
e para o desenvolvimento tecnológico e industrialmilitar (venda de armas brasileiras e projetos
comuns no campo dos mísseis, por exemplo).”
(Vizentini, Paulo F. Relações Internacionais do Brasil
–
de Vargas a Lula. São Paulo, FPA, 2003, p. 51)

O texto acima descreve um momento das relações
internacionais do Brasil conhecido como
Pragmatismo Responsável. Sobre essa diplomacia, é
correto afirmar que

a)
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restabeleceu relações com o campo socialista;
em especial, com a República Popular da China.

Brasil ou que haviam sido expulsos e viviam no
exílio.

b)

foi desenvolvida durante o governo de João
Goulart e tem como principal característica a
aproximação com os países do Terceiro Mundo
e o distanciamento das antigas potências
aliadas ao Brasil.

b)

se refere ao processo que anistiou os
participantes dos movimentos camponeses
aprisionados pelo regime de João Goulart por
lutarem pela realização de uma reforma
agrária no Brasil.

c)

marcou as relações internacionais do governo
Lula por aproximar o Brasil dos países árabes e
incrementar as relações econômicas com
países alinhados à esquerda política,
especialmente Cuba.

c)

iniciado no governo Geisel, somente com o
Gal. Figueiredo uma lei de anistia foi aprovada,
esta, inicialmente, era bastante restritiva aos
adversários do regime militar e muito benéfica
aos militares.

d)

tem seu auge na década de 1970 e foi
caracterizada pela negação do Estado de Israel,
rompimento com o bloco socialista e
distanciamento dos países africanos e do leste
europeu.

d)

aconteceu logo no início do governo militar,
ainda sob a presidência do Marechal Castello
Branco, e tinha por objetivo perdoar os
militares que se opuseram ao movimento de
deposição de João Goulart.

e)

foi responsável, durante o segundo governo
Vargas, por aumentar as oposições de setores
conservadores da política brasileira e dos EUA,
contribuindo para o suicídio do presidente.

Questão 52)
Atente para o que diz Boris Fausto a respeito do
Movimento das Diretas Já:

Questão 51)
Leia atentamente o seguinte excerto: “*...+ a luta
pela anistia envolveu amplos setores da sociedade
e, em 1978, com o apoio da Igreja Católica, da OAB
e da ABI foi fundado o CBA (Comitê Brasileiro pela
Anistia), no Rio de Janeiro. [...] a campanha tomou
fôlego em torno da bandeira da ‘anistia ampla,
geral e irrestrita’, passando a ser incluída nas
plataformas de lutas de todos os movimentos
sociais. *...+”.
HABERT, Nadine. A década de 70: apogeu e crise da
ditadura militar brasileira.
São Paulo: Ática, 1996.

Sobre esse movimento pela anistia, é correto
afirmar que

“Daí para frente, o movimento pelas diretas foi
além das organizações partidárias, convertendo-se
em uma quase unanimidade nacional. Milhões de
pessoas encheram as ruas de São Paulo e do Rio de
janeiro, com um entusiasmo raramente visto no
país. A campanha das “diretas já” expressava ao
mesmo tempo a vitalidade da manifestação popular
e a dificuldade dos partidos de exprimir
reivindicações. *...+”
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp,
1995, p.509.

Considerando o excerto acima e o que se sabe
sobre esse movimento, é correto afirmar que

a)
a)

ocorreu no final do governo ditatorial de
Getúlio Vargas e exigia o perdão aos inimigos
políticos do regime que estavam em prisões no
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foi derrotado no Congresso pela maioria do
PDS, ligada ao governo militar.
b)

o fracasso do movimento em conseguir
eleições diretas para presidente da república
se deu pela não participação dos partidos
políticos naquele momento histórico.

c)

o sucesso da campanha das Diretas Já, resultou
na eleição direta do Presidente Tancredo
Neves, que venceu, em segundo turno, o
candidato dos militares, Paulo Maluf do PDS,
partido que se originou da ARENA.

d)

o Movimento das Diretas Já não logrou êxito
devido à falta de apoio da sociedade civil e
sobretudo dos movimentos sociais e dos
artistas, que preferiram silenciar ao invés de ir
às ruas pedir por eleições diretas.

Questão 53)
Há 50 anos, em 13 de dezembro de 1968, o regime
militar, então sob governo do general Costa e Silva,
baixou o Ato Institucional nº 5. O AI-5, como ficou
conhecido, vigorou por 10 anos, até dezembro de
1978, sendo a expressão mais clara da ditadura
militar brasileira, e resultou

a)

b)

c)

d)

na cassação de deputados, prefeitos e
vereadores de oposição ao governo e na
decretação de recesso do Congresso Federal,
como demonstração de intolerância dos
militares em um momento de grande
polarização ideológica.
na intervenção no Congresso Federal, contudo
ficaram preservadas a autonomia dos estados
e municípios, o direito à livre expressão e a
plena garantia do direito ao habeas-corpus.
no aumento da popularidade do regime militar
e na ampliação das garantias constitucionais e
dos direitos individuais e sociais, que não
foram alterados em nenhum aspecto com a
publicação do AI-5.
na criação de um sistema político único,
baseado no bipartidarismo, em que havia

apenas o partido do governo, a Aliança
Renovadora Nacional ou ARENA, e o
Movimento Democrático Brasileiro ou MDB,
que era a oposição permitida.

Questão 54)
Em 1967, a escolha da região localizada entre os
estados do Pará, Maranhão e Goiás para instalar a
Guerrilha do Araguaia, foi decorrente de vários
motivos, entre os quais:

a)

a presença expressiva de população
camponesa; tática militar relacionada à
proximidade
da
floresta
Amazônica;
semelhanças geográficas e sociais aos
movimentos guerrilheiros vitoriosos em países
como Cuba e Vietnã.

b)

o distanciamento do comando geral militar,
localizado em Brasília; maior possibilidade de
controle da população rural; estratégia de
contato com as guerrilheiras de Nicarágua e
Cuba.

c)

a estratégia de fuga baseada na possibilidade
de rápido acesso ao litoral; maior possibilidade
de resistência armada nas montanhas caso
fosse necessário; fortalecimento das forças
políticas guerrilheiras através da presença de
albaneses.

d)

a rígida formação militar para a luta na
floresta; a existência de comunidades agrícolas
que
fornecessem
alimentação
aos
guerrilheiros; presença de esconderijos para os
armamentos oriundos de Cuba e Nicarágua.

Questão 55)
A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu
durante os anos 1970 e 1980

a)
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b)

assegurou a autonomia energética definitiva
de Argentina e Paraguai, países que
participaram do projeto e se beneficiaram com
sua execução.

A intolerância, embora tenha ganho maior
visibilidade e repercussão nos últimos tempos por
causa da internet, sempre esteve presente em
diversos momentos e civilizações no decorrer da
história da humanidade, como se identifica

c)

permitiu o restabelecimento das relações
diplomáticas entre Argentina, Brasil e Paraguai,
rompidas desde a Guerra do Paraguai.

d)

proporcionou a consolidação das hegemonias
argentina e brasileira no comércio e no
controle político da região do Rio da Prata.

a)

e)

foi uma iniciativa conjunta dos governos
militares do Brasil e do Paraguai, que teve forte
impacto geoestratégico na região do Rio da
Prata.

na Antiguidade Clássica, quando se
considerava
os
negros
inferiores,
estabelecendo o critério racial como
justificativa para a existência da escravidão.

b)

na Idade Média, quando a Inquisição julgava e
condenava à morte aqueles que defendiam
doutrinas ou práticas contrárias às da Igreja.

c)

no Brasil colonial, com a escravidão dos negros
africanos, apesar do respeito e da preservação
dos elementos indígenas, que eram vistos
como puros e inocentes.

d)

no nazifascismo, momento em que os nazistas
criaram os campos de concentração contra os
judeus e deportaram os outros opositores do
regime.

e)

na Ditadura Militar no Brasil, quando o
governo prendeu, torturou e matou os
comunistas, permitindo a manifestação da
oposição liberal e democrática.

Questão 56)
Decretado em 13 de dezembro de 1968 e
considerado como a expressão mais acabada do
estado de exceção instaurado pelo Golpe de 1964,
este instrumento inconstitucional autorizava ao
presidente da República suspender os direitos
políticos e a garantia de habeas-corpus dos
cidadãos, bem como decretar recesso do Congresso
Nacional, confiscar bens e intervir em estados e
municípios, tudo sem a apreciação judicial. Tal
instrumento ficou conhecido como

a)

Ato Institucional nº 5.

b)

Ato Institucional nº 1.

c)

Plano Quinquenal.

d)

Reforma de Bases.

e)

Reforma bolivariana.

Questão 57)

Questão 58)
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as
potências vencedoras iniciaram a Guerra Fria, um
conflito ideológico que opôs os EUA e a URSS entre
1945 e 1991. Sobre essa disputa que redesenhou a
geopolítica mundial no século XIX, assinale V
(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas.

a)

A palavra “intolerância” vem do latim intolerantia,
que significa impaciência, incapacidade de suportar,
falta de condescendência e de compreensão.
Também compreende o sentido de inflexível, rígido
e que não admite opinião ou posição divergente.
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O fim da URSS não findou o socialismo na
Rússia, que passou a influenciar indiretamente
a geopolítica através de outros agentes, como
Cuba, Coreia do Norte, China e Alemanha
Oriental, garantindo que as disputas entre
capitalismo e socialismo se estendessem até o
século XXI.
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b)

c)

d)

A principal característica da Guerra Fria foi a
disputa indireta por áreas de influência, nas
quais as duas superpotências patrocinavam
ditaduras em países do terceiro mundo para
garantir o controle político-econômico sobre os
países aliados.
O projeto nuclear americano, desenvolvido
como uma forma de prevenção ao uso de
armas nucleares contra populações civis pelos
soviéticos, almejava manter a paz mundial
através do equilíbrio de poder militar entre as
duas superpotências.
A crise dos mísseis em 1962, deflagrada pela
adesão cubana ao bloco soviético, foi o mais
perto que o mundo chegou de uma Terceira
Guerra Mundial. A partir desse ponto crítico, a
política de Coexistência Pacífica impetrada
pelos presidentes Kennedy e Khrushchev levou
os EUA a estimular golpes militares na América
Latina.

Questão 59)
Analise a charge, publicada originalmente em 1970.

b)

associa a conquista da Copa do Mundo pelo
Brasil à repressão política durante a ditadura
cívico-militar.

c)

ironiza a paixão dos brasileiros pelo futebol, o
que os impedia de notar a crise econômica que
o país atravessava.

d)

satiriza o uso político do futebol, incapaz de
evitar o acirramento da luta popular contra a
ditadura cívico-militar.

e)

alude à conquista da Copa do Mundo, o que
provocou forte aumento na autoestima dos
brasileiros.

Questão 60)
O processo de democratização brasileiro teve
traços peculiares. Tratou-se do caso mais longo de
transição democrática: um processo lento e gradual
de liberalização, em que se transcorreram 11 anos
para que os civis retomassem o poder e outros
cinco anos para que o presidente da República
fosse eleito por voto popular. Para propósito
analítico, pode-se dividir este processo em três
fases. A primeira, de 1974 a 1982 [...].
(Maria D’alva G. Kinzo, A Democratização brasileira:
um balanço do processo político desde a transição.
Em: São Paulo em Perspectiva, vol. 15, no 4, São
Paulo.
Out./dez. 2001)

(Ziraldo. “20 anos de prontidão”, 1984. Apud
Renato Lemos (org.).
Uma história do Brasil através da caricatura: 18402006, 2006.)

Essa primeira fase tem início com

a)

a aprovação da Lei da Anistia, no último ano do
governo Médici, e terminou com o processo de
reorganização partidária, que extinguiu o
bipartidarismo e permitiu a formação de novos
partidos políticos, como o PMDB.

b)

o decreto presidencial de Geisel abolindo o SNI
e a Justiça Militar, e se completou com a
reestruturação do Colégio Eleitoral, que passou

A charge

a)

contrapõe a conquista da Copa do Mundo pelo
Brasil à crise econômica e à carestia por que o
país passava.
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a ser formado pelos deputados federais e
senadores.
c)

d)

e)

a aprovação do Pacote de Abril, instrumento
de conciliação proposto pelo presidente Geisel,
e a realização do pleito municipal, que elegeu
os prefeitos das capitais pela primeira vez
desde 1964.
o governo Médici, que extingue o AI-5, e a
convocação de uma Assembleia Constituinte,
pelo presidente João Figueiredo, a ser formada
nas eleições de novembro de 1982.
o presidente Geisel, que assume o poder
prometendo a abertura política, e tem como
conclusão a ocorrência das eleições diretas
para a escolha dos governos estaduais, em
alguns casos, depois de 20 anos.

GABARITO:

9) Gab: D

10) Gab: 15

11) Gab: A

12) Gab: D

13) Gab: D

14) Gab: B

15) Gab: C

1) Gab: B
16) Gab: C
2) Gab: D
17) Gab: B
3) Gab: A
18) Gab: D
4) Gab: C
19) Gab: E
5) Gab: A
20) Gab: D
6) Gab: A
21) Gab: D
7) Gab: D
22) Gab: B
8) Gab: C
23) Gab: D
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desmantelamento dos grupos de resistência
armada, temiam pelo seu destino. O processo
de distensão incluiu a diminuição da censura
em 1975, à lenta desmontagem do violento
aparelho repressivo e a Lei de Anistia de 1979,
sendo revogado o AI-5 nesse mesmo ano. A
crise do petróleo de 1973 e o fim do chamado
"milagre econômico", aliados a insatisfação de
inúmeros setores sociais com a ditadura civilmilitar, incluindo setores que apoiaram o
golpe, estão entre as razões que obrigaram o
governo ditatorial a iniciar o processo de
abertura.

24) Gab: C

25) Gab: B

26) Gab: A

27) Gab: D

28) Gab: E

32) Gab: D

29) Gab: D

33) Gab: D

30) Gab: B

34) Gab: B

31) Gab:

35) Gab: D

a)

b)

A lei de anistia de 1979 concedia perdão
àqueles que cometeram crimes políticos
durante a ditadura militar, incluindo os
opositores do regime, de 1979, e
posteriormente, no início do governo
Figueiredo, perdoando também os crimes
cometidos pelos agentes do Estado durante o
período da repressão, incluindo torturas e
assassinatos. A Comissão da Verdade tinha por
objetivo investigar os crimes praticados por
esses agentes, porém não conseguiu cumprir
com as expectativas, principalmente devido à
dificuldade de conseguir a contribuição das
autoridades militares no período de apuração e
esclarecimento desses episódios.
Espera-se que o aluno disserte sobre o
processo de abertura, iniciado no governo
Geisel, de forma lenta, gradual e segura. Devese reforçar que a abertura de Geisel atuava em
duas questões: evitar o crescimento do partido
de oposição, o MDB, e conter a chamada
‘comunidade de informações’ que, desde o

36) Gab: D

37) Gab: D

38) Gab: 17

39) Gab: B

40) Gab: 24

41) Gab: 37
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42) Gab: E
57) Gab: B
43) Gab: B
58) Gab: FVFV
44) Gab: D
59) Gab: A
45) Gab: C
60) Gab: E
46) Gab: B

47) Gab: D

48) Gab: E

49) Gab: E

50) Gab: A

51) Gab: C

52) Gab: A

53) Gab: A

54) Gab: A

55) Gab: E

56) Gab: A
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