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LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE A DITADURA MILITAR 
PROF. Ricardo Colturato Festi – Disciplina: Sociologia 
Colégio Técnico de Limeira (COTIL) 
 
1. (Fgv 2012)  “Partindo-se do pressuposto de que os povos têm o ‘direito inalienável de 
conhecer a verdade a respeito de crimes do passado, o que inclui as circunstâncias e os 
motivos envolvendo tais atos de violência, independentemente de processos que possam 
mover na Justiça, uma comissão da verdade pode ser definida como órgão estabelecido para 
investigar determinada história de violações de Direitos Humanos. Isso significa que, 
naturalmente, seu foco está no passado. Com mandatos previamente estabelecidos, que 
costumam variar entre seis meses e dois anos, tais estruturas geralmente são constituídas a 
partir de decisões oficiais. (...) Entre os objetivos de uma comissão da verdade está descobrir, 
esclarecer e formalmente reconhecer abusos do passado; restaurar a dignidade e facilitar o 
direito das vítimas à verdade; contribuir para justiça e accountability; acentuar a 
responsabilidade do Estado e recomendar reformas; promover a reconciliação, reduzir conflitos 
e estabelecer a legitimidade de um novo regime.” 
 
Mezarobba, Glenda. “Afinal, o que é uma comissão da verdade?” In: Revista Direitos Humanos, 

n.5, abril 2010. 
 
Assinale a alternativa correta:  
a) A instituição da Comissão da Verdade permitirá investigar, também no contexto atual, a 

violação dos Direitos Humanos no país.    
b) A Comissão da Verdade foi instituída no Brasil, de forma pioneira em relação ao Cone Sul, 

servindo como meio de reparação dos crimes cometidos ao longo da Ditadura Militar.    
c) Ao dizer que o foco da Comissão estaria no passado, a autora afirma que o instrumento não 

tem eficácia na promoção dos Direitos Humanos.    
d) A instituição da Comissão da Verdade é uma iniciativa da sociedade civil, não encontrando 

amparo no Estado, já que é este ou algumas de suas instituições que serão objeto de 
investigação.    

e) A Comissão da Verdade não é movida pelo “espírito de vingança e punição”, mas sim pelo 
anseio de promover uma “prestação de contas do passado” com vistas à diminuição dos 
conflitos na sociedade.    

   
2. (Unesp 2012)  Entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970, a economia 
brasileira obteve altos índices de crescimento. O fenômeno se tornou conhecido como milagre 
econômico e derivou da aplicação de uma política que provocou, entre outros efeitos,  
a) êxodo rural e incremento no setor ferroviário.    
b) crescimento imediato dos níveis salariais e das taxas de inflação.    
c) aumento do endividamento externo e da concentração de renda.    
d) estatização do aparato industrial e do setor energético.    
e) crise energética e novos investimentos em pesquisas tecnológicas.    
   
3. (Ufrgs 2008)  Países como a Argentina, o Brasil e o México tiveram acelerado crescimento 

econômico nas décadas de 1950, 1960 e 1970. No Brasil, durante o chamado "milagre 

econômico", o crescimento econômico anual chegou a ultrapassar os 10%. 

Assinale a alternativa correta em relação aos fatores que impulsionaram a economia desses 

países.  

a) A crescente produção de petróleo, principalmente no Brasil e na Argentina, para fazer frente 
à crise mundial do petróleo ocorrida na década de 1960.    

b) A crescente crise monetária americana e a necessidade dos investidores de colocarem o 
dinheiro em países com estabilidade econômica.    

c) O pagamento de boa parte de suas dívidas internas, tanto pelo Brasil quanto pelo México, 
graças a investimentos no processo produtivo industrial.    

d) O crescimento da poupança e da tecnologia estrangeira, em virtude da abundância de 
dinheiro no mercado internacional.    

e) A possibilidade de desenvolvimento e de investimento nesses países, em virtude da crise 
mundial do petróleo.    
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4. (Fgv 2005)  Considere as seguintes afirmações sobre o processo de metropolização no 

Brasil. 

 

I. Teve início com o milagre econômico que, ao ampliar a internacionalização da economia, 

possibilitou a concentração de capitais em algumas cidades que foram privilegiadas por 

investimentos maciços e, portanto, atingiram o status de metrópole. 

II. Foi extremamente rápido e, por terem as metrópoles inchado como resultado da migração 

campo-cidade, estas passaram a concentrar focos de pobreza, sobretudo nas áreas 

periféricas. 

III. As metrópoles reproduzem em escala local as desigualdades socioeconômicas da região 

que polarizam, ou mesmo de todo o país, como são exemplos São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

Está correto apenas o que se afirma em  

a) I.    
b) III.    
c) I e II.    
d) I e III.    
e) II e III.    
   
5. (Ufpe 2005)  Houve um período da História Contemporânea brasileira, pós-64, em que se 

registrou um recrudescimento da repressão política, marcada por exílios, prisões e 

desaparecimentos de pessoas, por razões político-ideológicas e sequestros de autoridades 

consulares. Simultaneamente, foi a época do chamado "Milagre Econômico" brasileiro, fase 

caracterizada sobretudo pelo crescimento do Produto Interno Bruto, decréscimo do 

desemprego e pela diminuição dos índices de violência urbana. 

 

Assinale o período referido.  

a) Governo Médici    
b) Governo Castelo Branco    
c) Governo Geisel    
d) Governo Costa e Silva    
e) Governo Figueiredo    
   
6. (Uepb 2013)  Sobre as manifestações culturais, promovidas principalmente pela 
intelectualidade jovem entre as décadas de 50 e 60 do século passado, assinale a única 
alternativa INCORRETA.   
a) Os integrantes do movimento do Cinema Novo defendiam uma nova forma de fazer cinema. 

Propunham a produção de filmes em prazos curtos, com pequenos orçamentos, 
privilegiando o conteúdo e não a qualidade técnica.     

b) A Jovem Guarda, por ser influenciada pela contracultura norte-americana, foi responsável 
pela formação de muitos jovens que saíam do ativismo cultural universitário para as lutas 
contra a ditadura militar. Além das angústias e anseios da juventude, as músicas tratavam 
da necessidade de engajamento político.     

c) A jovem intelectualidade pregava a necessidade de realizar uma arte engajada 
politicamente, que fosse capaz de conscientizar o povo e transformar a sociedade. A 
tentativa de colocar essa concepção em prática deu origem à criação, em 1962, dos Centros 
Populares de Cultura (CPCs), da União Nacional dos Estudantes.     

d) A Bossa Nova era o ritmo dos jovens de classe média da zona sul do Rio de Janeiro. As 
composições bossa-novistas eram influenciadas pelo samba e pelo jazz originário dos EUA. 
Suas letras eram leves, românticas, e falavam da praia, do sol e das mulheres cariocas.     

e) A Companhia Teatro de Arena, fundada em 1953 em São Paulo, era composta por atores e 
diretores vindos das escolas de teatro ligadas às universidades. Propunha a montagem de 
espetáculos de baixo custo, preparados para serem realizados em espaços circulares com a 
plateia ao redor, ou seja, em arenas.    

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

 
 
As particularidades do período conhecido como “Milagre Econômico” foram caracterizadas por:  
a) redução das taxas de inflação e crescimento do PIB    
b) incremento da dívida externa e retração das importações     
c) estagnação das exportações e manutenção das taxas de inflação    
d) estabilização da balança comercial e diminuição da dívida externa    
   
8. (Ufu 2012)  Após a morte de Tancredo Neves, a Rede Globo exibiu uma edição especial do 
“Jornal Nacional” sobre a doença e o falecimento do presidente eleito intitulada: “O martírio do 
Dr. Tancredo”. O suposto caráter heroico do presidente foi destacado: “Era um homem público 
predestinado, um homem que tinha uma missão e que iria cumpri-la a qualquer custo”, 
comentava Sérgio Chapelin. Tancredo aparecia como aquele que podia ler na história o que os 
outros não viam, uma espécie de intérprete profético do destino coletivo. O mito que ia sendo 
construído sobre o presidente também se nutria do caráter inusitado daqueles acontecimentos 
de março e abril de 1985. Além da internação na véspera da posse e de uma relativa melhora 
no Domingo de Páscoa, Tancredo morreu no dia de Tiradentes. 
 
MARCELINO, Douglas Attila. “Especial Heróis na mídia - São Tancredo”. Revista de História da 

Biblioteca Nacional. Edição Número 54. Rio de Janeiro, Março de 2010, p. 58-61. (adaptado) 
 
Um dia antes de sua posse, marcada para o dia 15 de março de 1985, Tancredo Neves foi 
internado. Após 7 cirurgias, ele faleceu no dia 21 de abril. A construção de uma memória para 
este evento histórico por parte da mídia indica que,  
a) ao ser eleito pelo voto direto, Tancredo Neves consolidou a democracia no Brasil e, por isso, 

sua imagem foi associada pela Rede Globo à figura de Tiradentes, personagem que se 
transformou em um símbolo heroico das instituições republicanas no país.    

b) ao ser consagrado pela Rede Globo como uma espécie de “messias” republicano, Tancredo 
Neves foi representado muitas vezes como o maior responsável pela transição para a 
Democracia no Brasil, em uma perspectiva personalista da história.    

c) ao ser internado, Tancredo Neves causou grande comoção no país, impulsionada pela 
edição especial do “Jornal Nacional”, demonstrando o temor que a emissora tinha, naquele 
momento da posse do então vice-presidente, Ulisses Guimarães, figura política ligada aos 
militares.    

d) ao ser visto como um mártir, Tancredo Neves passava a representar toda a dor e sofrimento 
das famílias brasileiras que perderam seus membros para a ditadura militar nos porões da 
tortura, reforçando ainda mais a necessidade da criação de uma Lei de Anistia geral e 
irrestrita.    

   
9. (Pucrj 2012)  O período dos governos militares (1964-1985) apresentou, entre outros 
aspectos, importantes transformações na economia brasileira, das quais o gráfico abaixo é 
uma das expressões. 
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Acerca dessas transformações, NÃO É CORRETO afirmar que:  
a) a despeito da crise mundial, em 1973, o governo investiu na manutenção de altas taxas de 

crescimento econômico e na expansão dos investimentos estatais.    
b) o modelo de desenvolvimento econômico pós-64 caracterizou-se pelo forte investimento do 

Estado em empresas de bens de produção e infraestrutura e pelo grande fluxo de capitais 
estrangeiros.    

c) o segundo choque mundial do petróleo, no governo do general Figueiredo (1979-1985), e as 
medidas recessivas subsequentes frearam os investimentos públicos, principalmente após 
1982.    

d) nos anos do chamado “Milagre Econômico Brasileiro” (1968-1973) e nos do governo Geisel 
(1974-1979), quando foi proposto o II PND, ampliou-se o número de estatais, de forma sem 
precedentes na história brasileira.    

e) os investimentos vultosos nas empresas públicas só foram possíveis depois da deposição 
do presidente João Goulart, em 1964, e a consequente derrota dos setores favoráveis à 
privatização da economia brasileira.    

   
10. (Upe 2012)  A novela Amor e Revolução exibida pelo canal de televisão brasileiro SBT 
resgata os acontecimentos políticos ocorridos no Brasil, a partir de 1964, culminando com um 
golpe, o qual iniciou o longo período da Ditadura Militar. Sobre esse período histórico, podemos 
concluir que  
a) apesar da repressão, a arte foi utilizada como instrumento de protesto e de denúncias 

políticas, alertando para a situação do país. Foi marcado pelos festivais com as canções de 
protesto de Geraldo Vandré e Chico Buarque, com o cinema de Cacá Diegues e Glauber 
Rocha.    

b) o Golpe de 1964 não conseguiu sufocar completamente as manifestações culturais no país, 
como demonstra a emergência, no plano musical, dos "movimentos conhecidos como 
Tropicália, Reggae e Bossa Nova”.    

c) o Pacote de Abril do presidente Ernesto Geisel instituiu eleições indiretas para os governos 
estaduais e para um terço do senado, criando, pela primeira vez, no Brasil, o sistema 
parlamentarista.    

d) o Ato Institucional nº 5, editado no governo de Castelo Branco, restringiu a liberdade 
individual do cidadão, mas assegurou os mandatos políticos e o direito ao habeas corpus.    

e) o slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o”, divulgava a imagem do “Brasil Grande” por meio da 
política econômica denominada “milagre econômico”, não permitindo a entrada de capital 
estrangeiro no país.    

   
11. (Fgv 2012)  Leia a notícia. 
 
O projeto de lei que cria a Comissão da Verdade foi aprovado hoje (26) no Senado, com apoio 
unânime dos senadores. Com a presença da ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário e 
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de parentes de vítimas da ditadura militar, o parecer favorável ao projeto foi lido pelo relator 
(...). 
 

Mariana Jungmann, Senado aprova criação da Comissão da Verdade para apurar crimes do 
Estado entre 1946 e 1988, 26.10.2011. Disponível em: agenciabrasil.ebc.com.br. 

 
Em geral, foram vítimas da ditadura militar (1964-1985), as pessoas que resistiram ao regime 
de exceção. Entre as formas de resistência podem ser apontadas  
a) a programação das principais redes de rádio e de televisão e a ação dos governos dos 

estados nordestinos nas mãos do MDB.    
b) as greves operárias organizadas pelos sindicatos paulistas no início da década de 1970 e as 

posições progressistas da Escola Superior de Guerra.    
c) a ação das principais entidades empresariais – como a FIESP – e a missão pastoral dos 

religiosos neopentecostais.    
d) a oposição parlamentar do MDB e a atuação das Comunidades Eclesiais de Base (CEB), 

vinculadas à Igreja Católica.    
e) a posição do bloco nacionalista da ARENA e a luta armada comandada pelo Partido 

Comunista Brasileiro.    
   
12. (Enem PPL 2012)  De um ponto de vista político, achávamos que a ditadura militar era a 
antessala do socialismo e a última forma de governo possível às classes dominantes no Brasil. 
Diante de nossos olhos apocalípticos, ditadura e sistema capitalista cairiam juntos num único e 
harmonioso movimento. A luta especificamente política estava esgotada.  
 

GABEIRA, F. Carta sobre a anistia: a entrevista do Pasquim. Conversação sobre 1968. Rio de 
Janeiro: Ed. Codecri, 1980. 

 
Compartilhando da avaliação presente no texto, vários grupos de oposição ao Regime Militar, 
nos anos 1960 e 1970, lançaram-se na batalha política seguindo a estratégia de   
a) aliança com os sindicatos e incitação de greves.     
b) organização de guerrilhas no campo e na cidade.     
c) apresentação de acusações junto à Anistia Internacional.     
d) conquista de votos para o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).     
e) mobilização da imprensa nacional a favor da abertura do sistema partidário.    
   
13. (Fuvest 2012)  No início de 1969, a situação política se modifica. A repressão endurece e 
leva à retração do movimento de massas. As primeiras greves, de Osasco e Contagem, têm 
seus dirigentes perseguidos e são suspensas. O movimento estudantil reflui. A oposição liberal 
está amordaçada pela censura à imprensa e pela cassação de mandatos. 
 
Apolônio de Carvalho. Vale a pena sonhar. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 202. 
 
O testemunho, dado por um participante da resistência à ditadura militar brasileira, sintetiza o 
panorama político dos últimos anos da década de 1960, marcados  
a) pela adesão total dos grupos oposicionistas à luta armada e pela subordinação dos 

sindicatos e centrais operárias aos partidos de extrema esquerda.    
b) pelo bipartidarismo implantado por meio do Ato Institucional nº 2, que eliminou toda forma de 

oposição institucional ao regime militar.    
c) pela desmobilização do movimento estudantil, que foi bastante combativo nos anos 

imediatamente posteriores ao golpe de 64, mas depois passou a defender o regime.    
d) pelo apoio da maioria das organizações da sociedade civil ao governo militar, empenhadas 

em combater a subversão e afastar, do Brasil, o perigo comunista.    
e) pela decretação do Ato Institucional nº 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão 

e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do regime.    
   
14. (Unisinos 2012)  “A ditadura brasileira, assim como qualquer outra, não está desvinculada 
da sociedade. Ao contrário, constituiu-se e organizou-se em função de referências nela 
enraizadas. É, antes de tudo, seu produto. A permanência do regime militar por tantos anos 
não se explicaria, exclusiva nem fundamentalmente, devido à repressão, à tortura, à censura, 
ao arbítrio, etc., e sim por relações de identidade, afinidade, consenso e consentimento – de 
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variados matizes e que se alteraram ao longo do tempo –, de parcelas expressivas da 
sociedade com ideias, valores e propostas ao regime” 
 

(ROLLEMBERG, Denise. Prefácio. In: CORDEIRO, Janaína Martins. Direitas em movimento. 
Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 15). 

 
O estudo do período da história brasileira recente (1964-1985), governado por presidentes 
militares (generais do Exército), passa por uma importante revisão. Não é mais possível pensar 
que os militares agiram sozinhos. Também não é mais possível pensar que os civis foram 
submetidos pelos militares contra a sua vontade. Nenhum regime se impõe apenas pela força, 
como bem lembra a historiadora Denise Rollemberg. 
 
Qual(is) dos fatos abaixo comprova(m) essas afirmações? 
 
I. Não existe memória positiva sobre o regime militar, já que os militares executaram seu 

projeto de modernização conservadora do país com o intuito mal disfarçado de prejudicar 
significativos setores sociais. 

II. Importantes setores sociais organizados respaldaram o golpe de 31 de março de 1964 e 
deram sustentação política aos governos que se instalaram desde então. 

III. A chamada “resistência” ao golpe foi numericamente insignificante no âmbito das principais 
forças políticas do país, na conjuntura do acontecimento. 

 
Sobre os fatos acima, é correto afirmar que  
a) apenas I está correto.    
b) apenas I e II estão corretos.    
c) apenas I e III estão corretos.    
d) apenas II e III estão corretos.    
e) I, II e III estão corretos.    
   
15. (Mackenzie 2012)  Um dos episódios mais controvertidos e menos elucidados da História 
do Brasil foi a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, que completa cinquenta anos. 
A esse respeito, considere I, II, III e IV abaixo. 
 
I. O vice- presidente João Goulart, considerado, por setores da elite, propenso ao comunismo, 

foi impedido de assumir o governo logo após a renúncia de Jânio. 
II. A Campanha da Legalidade, liderada por Leonel Brizola, defendeu o cumprimento da 

Constituição federal, exigindo a posse de Jango na presidência. 
III. Para diminuir os conflitos resultantes da renúncia de Jânio, o Congresso instituiu o 

parlamentarismo, sendo, assim, garantida a posse de Jango, mas com poderes 
sensivelmente diminuídos. 

IV. Resultou em uma crise política, uma vez que setores poderosos faziam oposição a Jango, 
acusado de comunismo, sendo esse fato uma das justificativas para o Golpe militar em 
1964. 

 
Então,  
a) somente I, III e IV estão corretas.    
b) somente I, II e III estão corretas.    
c) somente II e III estão corretas.    
d) somente II e IV estão corretas.    
e) I, II, III e IV estão corretas.    
   
16. (Fgv 2011)  Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves e José Sarney foram eleitos, 
respectivamente, presidente e vice-presidente pelo Colégio Eleitoral. A respeito do 
funcionamento das eleições indiretas no Brasil, no tempo da ditadura militar, é correto afirmar:  
a) As eleições diretas para presidente foram mantidas entre 1964 e 1982 e o Colégio Eleitoral 

instituído em 1983, diante do avanço das forças oposicionistas.    
b) Entre 1964 e 1973, os presidentes da república foram eleitos pelos governadores estaduais,  

prefeitos das capitais e pelos comandantes das Forças Armadas.    
c) Senadores, deputados federais e deputados escolhidos nas Assembleias Legislativas 

Estaduais tinham direito a voto no Colégio Eleitoral de 1985.    
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d) Até 1985, os cinco candidatos mais votados nas Assembleias Legislativas Estaduais eram 
submetidos à escolha dos integrantes do Colégio Eleitoral.    

e) As duas chapas mais votadas pelos deputados federais e senadores eram submetidas ao 
Colégio Eleitoral composto pelos comandantes das Forças Armadas.    

   
17. (Unesp 2011)  A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da 
República do Brasil, em 1984, intitulada “Diretas Já!”,  
a) tentava garantir que o primeiro presidente pós-regime militar fosse escolhido, em 1985, pelo 

Colégio Eleitoral.    
b) defendia a continuidade dos militares no poder, desde que fossem escolhidos pelo voto 

direto dos brasileiros.    
c) foi a primeira mobilização pública de membros da sociedade civil brasileira desde o golpe 

militar de 1964.    
d) reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação de emenda constitucional que 

reintroduzia o voto direto para presidente.    
e) teve sucesso, pois contou com apoio oficial da Igreja Católica, dos sindicatos, das forças 

armadas e do partido situacionista.    
   
18. (Udesc 2011)  Leia o excerto a seguir. “As classes dominantes, sob liderança do bloco 
multinacional e associado, empreenderam uma campanha ideológica e político-militar em 
frentes diversas, através de uma série de instituições e organizações de classe, muitas das 
quais eram parte integrantes do sistema político populista.”  
 

(DREIFUSS, René Armand. 1964: a Conquista do Estado–Ação Política, Poder e Golpe de 
Classe. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 483.)  

 
Relacionando as motivações do golpe militar de 1964 no Brasil, expostas no excerto, à cultura 
política brasileira, assinale a alternativa correta.  
a) À época, o Estado brasileiro tentava aproximação com a China Comunista, o que pode ser 

facilmente verificável na condecoração que Jânio Quadros realizou a Ernesto Guevara (Che) 
e também na viagem que João Goulart realizou para aquele país.    

b) A guerrilha urbana instituída pelo Estado Brasileiro foi capaz de proteger os cidadãos da 
ameaça comunista.    

c) Entre os partidos políticos que lutaram pela preservação da democracia e contra a ditadura 
militar, destacou-se a Aliança Renovadora Nacional – ARENA.    

d) Pode-se afirmar que o Golpe Militar não se realizou apenas por influências internas e 
exclusivamente brasileiras.    

e) Questões sociais como reforma agrária, distribuição de renda e alianças políticas não foram 
significativas para a produção do Golpe Militar de 1964.    

   
19. (Ufu 2011)  Sobre o governo de João Goulart (1963-1964), é correto afirmar:  
a) Goulart procurou implementar todas as reformas de base, como a reforma agrária, a reforma 

urbana e a maior intervenção do Estado na economia, sendo impedido pelo golpe militar de 
1964.    

b) Goulart realizou acordos multilaterais com países europeus e os Estados Unidos para a 
criação de filiais das principais empresas automobilísticas do mundo.    

c) Goulart tinha amplo apoio do empresariado nacional, pois possuía ideias arrojadas para a 
época, como fazer as reformas de base, que aumentariam os lucros das empresas sediadas 
no Brasil.    

d) A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada em 1964, foi uma manifestação de 
homenagem a João Goulart em defesa de seu governo e contra as ameaças dos militares.    

   
20. (Ufv 2010)  Dentre as razões do golpe militar empreendido pelas Forças Armadas 

brasileiras em 1964 estavam as chamadas Reformas de Base propostas pelo presidente João 

Goulart. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE uma dessas reformas 

propostas no início da década de 60 do século XX para o Brasil:  

a) Reforma Monetária.    
b) Reforma Agrária.    
c) Reforma Sanitária.    
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d) Reforma Partidária.    
   
21. (Fatec 2010)  Considere a foto a seguir, que é uma referência da história política do Brasil 

da década de 80, para responder à questão. 

 

 

 

Os comícios que atraíram milhares de pessoas em todo o país eram realizados em defesa  

a) da anistia aos exilados políticos.    
b) das greves dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo.    
c) das eleições diretas para presidente.    
d) da permanência dos militares no poder.    
e) de uma ação conjunta entre Brasil e Argentina para por fim à ditadura militar.    
   
22. (Pucmg 2010)  A lei de Anistia no Brasil pós 64 completou 30 anos em 11/09/2009. Foi 
sancionada pelo então Presidente João Batista Figueiredo, no último suspiro da ditadura militar 
brasileira, para diminuir a tensão entre os movimentos sociais e a ala dura do exército nacional. 
Sobre essa lei, é CORRETO dizer:  
a) Foi mais um acordo político em que se anularia o julgamento dos torturadores do regime 

militar, ao mesmo tempo em que absolveria todos os militantes que se opuseram ao regime 
pós 64.    

b) Foi um acordo político entre os partidos majoritários do golpe de 64 (PSDB e PT) para 
reparar os danos políticos causados pela Ditadura Militar.    

c) Foi um golpe político do poder judiciário contra o Estado de Direito no sentido de garantir as 
liberdades civis neste País.    

d) Foi a decretação de perdão do governo do Presidente Lula aos políticos e militares cassados 
depois do golpe.    

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

MENDONÇA, S. R. A industrialização Brasileira. São Paulo: Moderna, 2002 (adaptado) 
 
Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 1960 decorreram 
principalmente  
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a) da manipulação política empreendida pelo governo João Goulart.    
b) das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista.    
c) do poder político adquirido pelos sindicatos populistas.    
d) da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves.    
e) da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista.    
   
24. (Mackenzie 2009)   

 

O termo "pelego", com o sentido presente na crítica citada, foi forjado, na política brasileira,  

a) na Era Vargas, quando os sindicatos foram legalizados, estando, entretanto, atrelados ao 
Ministério do Trabalho, resultando em um processo de despolitização da classe operária.     

b) durante o governo JK, quando a intensa penetração de capital estrangeiro levou a mudanças 
na legislação trabalhista, em defesa da classe operária.     

c) no curto governo Jânio Quadros, quando os sindicatos foram fechados, em uma tentativa de 
conter as agitações de caráter socialista que ocorriam no país.     

d) durante o governo de João Goulart, como sendo uma característica de sua política social de 
esquerda, reflexo da aliança política estabelecida com o governo Fidel Castro.     

e) durante a Ditadura Militar, que transformou os sindicalistas em agentes políticos oficiais de 
repressão aos movimentos de contestação dos trabalhadores urbanos.    

   
25. (Pucmg 2009)  "O ano era 1979. Desgastado por 15 anos de poder, o regime militar tentava 

aumentar sua base de sustentação política. Tendo assumido naquele ano, o último general-

presidente, João Baptista Figueiredo, enviou ao Congresso uma lei que anistiava os cidadãos 

acusados de cometer crimes políticos durante os "anos de chumbo". Mas a lei incluía os 

chamados "crimes conexos" - um eufemismo para livrar torturadores do regime de processos 

futuros. Aprovada em agosto daquele ano, a Lei da Anistia beneficiou 4.650 pessoas e gerou 

uma espécie de amnésia coletiva - os militares nunca tornaram públicos os detalhes das ações 

de repressão ao terrorismo, se aposentaram como se todos os arbítrios da ditadura fossem 

uma página virada e jamais foram legalmente cobrados pelos crimes que porventura tenham 

cometido. 

Até que, num seminário interno, de nome tão caudaloso quando prolixo (Limites e 

Possibilidades para a Responsabilização Jurídica dos Agentes Violadores de Direitos Humanos 

durante o Estado de Exceção no Brasil), o ministro da Justiça, Tarso Genro, disse que não 

considerava tortura e violação de direitos humanos crimes políticos, mas comuns (...). Tarso 
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Genro não pretende reabrir a Lei da Anistia, mas defende que os responsáveis pela tortura 

durante o regime militar respondam criminalmente com base na Convenção Internacional de 

Direitos Humanos, um pacto internacional feito em 1969 em São José da Costa Rica - e que o 

Brasil só assinou durante o governo Fernando Henrique Cardoso." 

 (Trecho extraído da reportagem "Tortura não é crime político",  veiculada na "Revista 

Istoé"/2023 - 13/8/2008, p. 28-31) 

 

O debate acerca da culpabilidade e punição dos torturadores centra-se na questão de Justiça e 

dos Direitos no Brasil. Marque a afirmativa que confirma, de forma historicamente correta, essa 

reflexão.  

a) A Ditadura Militar, com a adoção dos atos institucionais, principalmente o AI-5, deu aos 
setores militares, que já agiam contra os grupos e indivíduos que faziam oposição ao regime, 
um respaldo institucional explícito. É justamente a impunidade dos crimes de tortura no 
Brasil, reforçada pela Lei da Anistia, que está no centro das discussões sobre a Violação dos 
Direitos Humanos durante o regime ditatorial.    

b) A Lei e a Ordem no Brasil são politicamente soberanas. O debate referente à culpabilidade e 
punição dos torturadores durante a Ditadura se assenta no próprio princípio de soberania 
nacional e considera o ato terrorista, de qualquer ordem ou base ideológica, enquadrado na 
Lei de Segurança Nacional, sujeito à punição prevista na Lei.    

c) Com o esvaziamento dos partidos, sindicatos e universidade, os meios de comunicação, 
durante a fase dos "anos de chumbo", ocuparam o espaço da intelectualidade no discurso 
sobre Direitos e Justiça no Brasil. Como na reportagem atual, veiculada na revista Istoé, 
rádio, TV e jornais impressos promoveram o debate sobre os Direitos e a legalidade.    

d) A Lei da Anistia, sancionada durante o governo do general-presidente João Baptista 
Figueiredo, foi criada como o último ato da Ditadura num novo Ato Institucional.    

   
26. (Uel 2009)  Considere as afirmativas a seguir sobre o Brasil contemporâneo. 

 

I - Em 1974, assumiu a presidência o general Ernesto Geisel. Em seu governo deu-se o início 

da abertura política de uma forma lenta e gradual. Foi no início de seu mandato, no ano de 

1979, que o AI-5 foi revogado, permitindo que os cidadãos tivessem liberdade relativa para 

voltar a se manifestar politicamente. 

II - A partir de 1980, a política econômica do país foi marcada pelas benesses do milagre 

econômico. Delfim Neto, então ministro do Planejamento, conseguiu baixar a inflação, 

aumentar o valor dos salários e pagar mais da metade do valor da dívida externa do Brasil. 

III - Com o processo de abertura política, as eleições no Brasil voltaram a ser democráticas. As 

diferença ideológicas e pessoais ficaram mais explícitas no pleito de 1982, quando o PT 

(Partido dos Trabalhadores) colocou o nome de Luis Inácio Lula da Silva para concorrer à 

presidência. 

IV - O General João Batista Figueiredo foi o sucessor do presidente Ernesto Geisel e deu 

continuidade ao processo de abertura política do Brasil. A eleição de Figueiredo mostrou que o 

país começava a seguir uma outra orientação política ao derrotar o candidato linha dura das 

Forças Armadas. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
27. (Pucmg 2008)  "Exilado não foi exclusivamente aquele atingido pela repressão, perseguido 

diretamente por suas posições ou práticas políticas. Exilado foi também quem deixou o país 

por se recusar a viver sob uma ditadura. Exilados foram também homens, mulheres, 

adolescentes e crianças que partiram não devido às suas atividades, mas acompanhando seus 

maridos, esposas, pais e mães. Foram todos exilados." 
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 (ROLLEMBERG, Denise. "Memórias no exílio, memórias do exílio." In: FERREIRA, 

Jorge, REIS, Daniel Aarão (orgs). Revolução e democracia 1964... Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2007.p.202-203) 

 

Sobre o período de 1964 e o exílio, é CORRETO afirmar que:  

a) o afastamento de pessoas durante a ditadura caracteriza-se como de massas em referência 
à grande parcela da população brasileira que deixou o País.    

b) o exílio dos representantes da esquerda no Brasil levou a sociedade civil a repensar as 
formas de poder e a protestar contra a ditadura militar.    

c) o movimento da esquerda brasileira, ao deparar com o autoritarismo e a violência da 
ditadura, abandonou seus ideais de democracia e revolução.    

d) o Ato Institucional n0. 5 (AI-5) levou ao colapso das formas tradicionais de resistência à 
ditadura e esvaziou as lideranças da esquerda brasileira.    

   
28. (Pucpr 2008)  "Começava a ditadura envergonhada, como a batizou Elio Gaspari. (...) Mas, 

como tudo na vida pode piorar, quem se queixava de 64 não sabia o que nos esperava em 68. 

Aí sim, com o Ato Institucional n0. 5, o pau comeu. A ditadura esgotou o manual e criou em 

cima: implantou a censura, cassou mandatos, fechou o Congresso, suspendeu o 'habeas 

corpus', revogou a Constituição, instituiu a pena de banimento, liberou a tortura e tolerou as 

execuções sumárias - tudo em defesa da segurança nacional". 

 (Martins, Oswaldo. Aos nascidos em 1964. Revista "Cult", São Paulo, n. 78, 

março/2004. p. 54). 

 

A partir desse contexto, marque a alternativa INCORRETA:  

a) O Ato Institucional n0. 5 foi um instrumento que proporcionou amplos poderes ao Presidente 
da República que podia inclusive fechar provisoriamente o Congresso Nacional.     

b) A economia brasileira desse período (1969-1973) vai ser marcada pelo chamado "milagre 
brasileiro".    

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

d) O "slogan" BRASIL: AME-O OU DEIXE-O foi um grande instrumento de propaganda dos 
grupos da guerrilha de esquerda brasileira nessa fase.    

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

   
29. (Fatec 2008)  O movimento denominado "Diretas já!", que começou reunindo poucos 

milhares de pessoas nas principais cidades brasileiras, acabou ganhando a simpatia da maior 

parte da população do país e tomou proporções gigantescas. 

 

Esse movimento exigia  

a) eleições diretas depois da renúncia de Jânio Quadros.    
b) o fim do AI-5, a volta dos direitos políticos e o retorno das eleições pelo voto universal.    
c) o fim das torturas e a aprovação da lei de anistia política.    
d) a anistia política e o retorno dos exilados políticos para o Brasil.    
e) o fim da ditadura militar e eleições diretas para presidente.    
   
30. (Fatec 2006)  O movimento pelas "Diretas Já" (1984), que levou milhões de brasileiros às 

ruas, reivindicava  

a) a realização das primeiras eleições municipais e estaduais desde o golpe de 64.    
b) o pluripartidarismo, uma vez que até aquele momento as eleições eram disputadas entre 

dois partidos - ARENA e MDB.    
c) o direito do voto feminino e do voto do analfabeto, proibido pelos militares depois de 64.    
d) o fim dos senadores biônicos, que eram indicados pelos generais para ocupar lugar de 

destaque no Senado.    
e) o fim da ditadura militar, por meio de eleições para a Presidência da República, ainda 

naquele ano.    
   



Lista de Exercícios sobre a Ditadura Militar Brasileira 
Questões de Vestibulares de 2004 a 2014 

 

Página 12 de 23 

 

31. (Espm 2006)  "Há 30 anos, em outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi morto nas 

celas do II Exército. Em janeiro do ano seguinte, foi a vez do operário Manuel Fiel Filho, que 

apareceu morto no mesmo local. O comando do II Exército distribuiu nota dizendo que os 

prisioneiros haviam se suicidado, mas a sociedade repudiou os assassinatos". 

 (Antonio Pedro, "História do Brasil"). 

 

O texto remete o leitor ao fato de que:  

a) As mortes de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho produziram protestos da população e 
levaram a ditadura militar a decretar o A.I. 5.    

b) As mortes de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho ocorreram onde funcionava o DOI-CODI e 
causaram mobilização inédita da sociedade contra a tortura e a ditadura.    

c) As mortes de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho ocorreram sob o governo do presidente 
Médici, no auge da ditadura militar.    

d) As mortes de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho ocorreram sob o governo do presidente 
João Figueiredo, que tinha como seu ministro do Exército o general Silvio Frota, um dos 
líderes da chamada linha dura do regime.    

e) As mortes de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho ocorreram sob o governo do marechal 
Costa e Silva e fizeram parte de uma escalada da repressão promovida pela linha dura do 
regime contra o Partido Comunista.    

   
32. (Uel 2005)  Analise a figura a seguir. 

 

O cartunista Gê representa as relações entre o governo e a inflação no pós-1964. Com base na 

charge e nos conhecimentos sobre a economia brasileira e suas repercussões no período 

(1964/1982), é correto afirmar:  

a)  A visão econômica neoliberal dos governos militares favoreceu a entrega dos principais 
setores da economia, tais como energia, telefonia e transportes, às multinacionais, 
resultando numa situação de hiperinflação, que retraiu a indústria nacional.    

b)  O ministro da Fazenda, Delfim Neto, para estabelecer o controle da inflação, promoveu a 
estagnação da economia brasileira, que resultou em crescimento negativo do Produto 
Interno Bruto (PIB).    

c)  Os planos econômicos editados à época, com o objetivo de controlar a inflação, tiveram 
como resultado a implementação de uma política de redistribuição de renda bem sucedida.    

d)  O ministro da Fazenda Delfim Neto utilizava-se de métodos pouco convencionais para o 
controle dos índices da inflação, como forma de convencer os diversos setores da economia 
sobre a continuidade do milagre econômico.    

e)  "Autonomia de gestão para o mercadoε foi a palavra de ordem do ministro Delfim Neto no 
combate à inflação e, para isso, não mediu esforços para derrubar os setores organizados 
da sociedade brasileira contrários à condução da sua política econômica.    

   
33. (Ueg 2005)  O período de transição da ditadura militar para a chamada redemocratização 

no Brasil, em meados da década de 1980, caracterizou-se por disputas políticas que giravam 

em torno da possibilidade de ruptura ou continuidade do modelo que havia vigorado até então. 

Acerca da década de 1980 no Brasil, pode-se afirmar que foi um período de  
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a)  grande expansão social e econômica, embora fortemente perturbado pelas incertezas 
quanto à consolidação do modelo democrático.    

b)  forte desenvolvimento da indústria de base e de transformação, ainda que não tenha sido 
acompanhado por outros setores da economia.    

c)  recomposição da mão de obra, como resultado do declínio das migrações internas, 
especialmente as do Nordeste para o Sudeste.    

d)  recessão das atividades econômicas e de crises sucessivas marcadas por uma inflação 
ascendente, tanto que muitos a consideram uma década perdida.    

e)  ampla abertura ao capital internacional, propiciando por essa via o aumento do produto 
interno bruto (PIB) e o desenvolvimento do Brasil.    

   
34. (Ufrgs 2004)  Com relação ao Regime Militar brasileiro, relacione as características políticas 

e econômicas de cada governo, expressas no bloco inferior, com o respectivo presidente, 

constante no bloco superior. 

 

1 - Emílio Médici 

2 - João Figueiredo 

3 - Ernesto Geisel 

4 - Castelo Branco 

5 - Costa e Silva 

 

(     ) alinhamento com os EUA e recessão econômica 

(     ) crise econômica e abertura política 

(     ) repressão política e "milagre econômico" 

(     ) divergência com os EUA e projetos estratégicos 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  

a) 4 - 2 - 3 - 1.    
b) 4 - 2 - 1 - 3.    
c) 3 - 2 - 4 - 1.    
d) 5 - 4 - 1 - 3.    
e) 3 - 1 - 5 - 2.    
   
35. (Uff 2004)  A partir de 1961, as Ligas Camponesas - formas de organização dos 

trabalhadores rurais - entraram em crise interna, devido a divergências entre suas lideranças. 

Uma defendia a adoção das teses da guerra de guerrilhas e a outra, representada por 

Francisco Julião e contrária a esta estratégia, tentou, sem sucesso, unificar novamente a 

direção do movimento. 

Com base nessa afirmação é possível dizer que, no decorrer dos anos 1960:  

a)  a organização dos movimentos sociais no campo foi aprimorada a partir da fundação de 
sindicatos rurais evangélicos;    

b)  os trabalhadores rurais brasileiros deram início a uma estratégia de ocupação em massa 
das grandes fazendas, por todo o Brasil;    

c)  os trabalhadores do campo foram vítimas do "perigo comunista", dependendo do Golpe 
Militar de 1964 para libertá-los e reestruturá-los com base em acampamentos rurais;    

d)  os movimentos sociais no campo brasileiro passaram a ser conduzidos e orientados pela 
União Democrática Ruralista;    

e)  a organização dos trabalhadores rurais brasileiros passou a ser disputada por duas novas 
forças políticas: a Igreja e o Partido Comunista Brasileiro (PCB).    

   
36. (Unimontes 2012)   
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“Ame-o ou deixe-o. Nós amamos”. 
Anúncio da petroleira Texaco em comemoração ao Dia da Pátria de 1970, com o lema do 
governo militar. 
 
Disponível em: http://blogs.estadao. com.br/reclames-do-estadao/2010/09/07/ ame-o-ou-deixe-

o/> Acesso em: agosto de 2011. 
 
No início dos anos 70, no Brasil, quando estava havendo uma intensa repressão a movimentos 
sociais, partidos e grupos políticos, armados ou não, o governo Médici, utilizando-se da 
campanha vitoriosa do tricampeonato de futebol e de uma política econômica 
momentaneamente favorável, conseguiu, durante algum tempo, manter a imagem de que o 
país era uma maravilha, que a maioria da população pensava a mesma coisa (“noventa 
milhões em ação”), incutindo a ideia de que aqueles que não estivessem contentes deveriam ir 
embora do país 
 
(“Brasil – ame-o ou deixe-o”). (TOMAZI, Nelson D. Sociologia da Educação. São Paulo: Cortez, 

1997. Adaptado.) 
 
Considerando o texto e seus conhecimentos sobre as relações Estado, sociedade e 
democracia no Brasil, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. Por meio de uma intensa propaganda ideológica, foi possível, por algum tempo, manter os 

brasileiros em geral convencidos de que viviam num país excepcional e que grande parte da 
população vivia bem. 

II. Nas escolas, foram introduzidas disciplinas cujos conteúdos procuraram inculcar 
determinados conteúdos, valores e normas que visavam disciplinar e despolitizar o 
estudante, impossibilitando-o de ter uma visão crítica da realidade em que vivia. 

III. A classe política dirigente nessa época propunha, no discurso e nas ideias, um empenho de 
toda a sociedade em direção à modernização do país, ao mesmo tempo em que se 
esforçava para a despolitização e desmobilização da sociedade. 

IV. O lema da ditadura militar, "Brasil: ame-o ou deixe-o", propunha que qualquer um que 
criticasse o governo militar deveria sair ou ser retirado do país. Esse slogan ajudou a 
justificar prisões ilegais, torturas e extradições. 

 
Estão corretas as afirmativas  
a) I, II e III, apenas.    
b) I, III e IV, apenas.    
c) II, III e IV, apenas.    
d) I, II, III e IV.    
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37. (Unioeste 2011)  O primeiro presidente militar após o golpe militar de 1964 foi o general 
Humberto de Alencar Castelo Branco. Em 1967 o general Artur da Costa e Silva assumiu o 
poder. O Brasil começou uma explosão de crescimento econômico de 11% por ano. No 
entanto, houve um processo de radicalização política, com enormes demonstrações estudantis 
e greves no setor industrial, ao qual o governo reagiu com medidas altamente repressivas. Em 
dezembro de 1968, o presidente decretou o Ato Institucional n° 5.  
 
Sobre o AI-5 assinale a alternativa incorreta.  
a) O AI-5 suspendeu os direitos civis normais, tais como o habeas-corpus, justificando tal 

medida pela necessidade de proteger a segurança nacional.    
b) Com o AI-5 a tortura passou a ser aplicada, sistematicamente, pelos opositores do regime 

militar.    
c) O AI-5 foi a vitória da ala de militares conhecidos como a “linha dura”. Essa ala defendia a 

radicalização e o avanço de medidas repressivas. Com o AI-5 se instituiu a ditadura sem 
disfarces.    

d) O AI-5 representou uma abertura do regime militar, com a reintrodução das eleições diretas 
para governadores de Estado e todos os senadores.    

e) Com o AI-5, o Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, 
podia decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo.    

   
38. (Enem 2010)  Opinião 
 
Podem me prender 
Podem me bater 
Podem até deixar-me sem comer 
Que eu não mudo de opinião. 
Aqui do morro eu não saio não 
Aqui do morro eu não saio não. 
 
Se não tem água 
Eu furo um poço 
 
Se não tem carne 
Eu compro um osso e ponho na sopa 
E deixa andar, deixa andar... 
 
Falem de mim 
Quem quiser falar 
Aqui eu não pago aluguel 
Se eu morrer amanhã seu doutor, 
Estou pertinho do céu 
 

Zé Ketti. Opinião. Disponível em: http:/www.mpbnet.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010. 
 
Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964, no Rio 
de Janeiro. O papel exercido pela Música Popular Brasileira (MPB) nesse contexto, 
evidenciado pela letra de música citada, foi o de  
a) entretenimento para os grupos intelectuais.    
b) valorização do progresso econômico do país.    
c) crítica à passividade dos setores populares.    
d) denúncia da situação social e política do país.    
e) mobilização dos setores que apoiavam a Ditadura Militar.    
   
39. (Uel 2010)  Leia o texto a seguir: 

 

Em 1978, uma greve que parecia amalucada, organizada em menos de uma semana 

na fábrica de ônibus e caminhões Scania-Vabis, em São Bernardo do Campo, alastrou-se por 

boa parte do ABC paulista. Questionou a legislação sindical então ultrarrestritiva, ampliou o 
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direito de greve, deixou perplexos os patrões e na defensiva a ditadura militar; construiu novos 

paradigmas para a ação dos sindicatos e projetou pela primeira vez o nome de Luiz Inácio da 

Silva, o Lula, para fora dos meios metalúrgicos. Trinta anos depois, alguns destacados 

militantes dessa jornada se perguntam: “Acabou?”. 

 

(Militantes questionam o rumo do sindicalismo 30 anos após greve de 78, Folha de São Paulo, 

11 maio 2008.) 

 

Sobre o processo histórico referido no texto e com base nos conhecimentos sobre as 

mudanças recentes nas relações de trabalho, considere as afirmativas a seguir: 

 

I. O movimento grevista do fim da década de 1970 aumentou sua legitimidade e importância 

entre os trabalhadores porque atuou dentro da estrutura sindical oficial de Estado e por ser 

custeado pelo imposto obrigatório. 

II. Embora tenha ampliado o direito de greve e contestado o regime político vigente no país, as 

greves citadas não surtiram maiores consequências práticas, o que se verifica no 

distanciamento que adotaram em relação ao movimento para a redemocratização do país. 

III. Após as greves de 1978, o movimento sindical brasileiro conheceu grandes avanços na 

década de 1980, vistos pelo aumento das taxas de sindicalização em setores antes não 

alcançados, como trabalhadores rurais, camadas médias e funcionários públicos. 

IV. Trinta anos depois, devido à reestruturação produtiva e ao aumento do desemprego, as 

práticas sindicais dominantes tendem a uma maior aproximação com as empresas e com o 

Estado e ao distanciamento em relação às bases dos trabalhadores. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
40. (Uel 2005)  “Era a manhã ensolarada do dia 1º de maio de 1980, e as pessoas que haviam 
chegado ao centro de São Bernardo do Campo para a comemoração da data se depararam 
com a cidade ocupada por 8 mil policiais armados, com ordens de impedir qualquer 
concentração. Já desde as primeiras horas daquele dia as vias de acesso estavam bloqueadas 
por comandos policiais que vistoriavam ônibus, caminhões e automóveis [...]. Pela manhã, 
enquanto um helicóptero sobrevoava os locais previstos para as manifestações, carros de 
assalto e brucutus exibiam a disposição repressiva das forças da ordem” 
 
(SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena. São Paulo: Paz e Terra, 1995. p. 

27.) 
 
Com base nos conhecimentos sobre a história recente do Brasil, é correto afirmar que, nesse 
episódio, o autor se refere ao:  
a) Movimento estudantil, que lutava contra a reforma universitária de perfil privatista, 

implantada pelo governo João Figueiredo.    
b) Movimento operário, que lutava contra a ditadura militar, contra o arrocho salarial e pela 

democratização do país.    
c) Movimento das panelas vazias, que, apesar de o país já se encontrar plenamente 

democratizado, restringia sua luta à reposição das perdas salariais devido ao arrocho 
imposto na década anterior pelo regime militar.    

d) Movimento dos desempregados, constituído no processo de abertura política, e que 
sustentava a bandeira do pleno emprego.    

e) Movimento camponês, que, embora se constituísse numa força política emergente dos 
escombros do regime militar, mostrava grande capacidade de mobilização das classes 
médias urbanas.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E]  
 
A Comissão da Verdade foi instalada em 2012 e é composta por membros idôneos e com 
excelente reputação no campo dos direitos humanos, todos indicados pela presidência da 
república. A comissão vai investigar os crimes cometidos por governos autoritários no Brasil, 
como repressão, torturas e assassinatos. A medida é importante para aprimorar o 
conhecimento sobre a história recente, conscientizar as atuais gerações sobre a necessidade 
de não incorrer nos mesmos equívocos políticos no futuro e fazer justiça em relação àqueles 
que lutaram contra as ditaduras, além de dar mais conforto para as famílias de desaparecidos 
políticos.   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
Entre o final da década de 1960 e 1973, o Brasil teve um alto crescimento de seu PIB (Produto 
Interno Bruto) em decorrência da acentuada industrialização (empresas de capital nacional, 
estatais e transnacionais) e investimentos em infraestrutura (rodovias, telecomunicações e 
energia). Porém, houve um elevado endividamento externo e concentração da renda, visto que 
os trabalhadores eram impedidos de fazer greve durante a ditadura militar.   
 
Resposta da questão 3: 

 [D] 

 

A excessiva liquidez da economia mundial no período após a Segunda Guerra Mundial, a troca 

de nível tecnológico na produção, legislação ambiental mais rigorosa nos países mais 

desenvolvidos, são alguns aspectos que favoreceram linhas de crédito e investimentos a partir 

das economias centrais em direção a América Latina, possibilitando o ritmo de crescimento do 

continente. Ao longo do tempo o sistema mostrou-se ineficiente pois os investimentos 

acabaram não repercutindo em desenvolvimento sustentado gerando crises de insolvência, 

corrupção e aumento da dívida externa de vários países latino-americanos. 

   
 
Resposta da questão 4: 
 [E]   
 
Resposta da questão 5: 
 [A]   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
Por diversas vezes, o movimento da Jovem Guarda foi classificado como “alienado” pelos 
críticos do regime ditatorial brasileiro. Para esses críticos, as músicas da Jovem Guarda 
estavam afastadas das discussões políticas, mais ligadas a temas como amor, adolescência e 
romances açucarados. Sendo assim, movimentos como a Bossa Nova e os Festivais de 
Música foram mais efetivos na formação de uma juventude crítica à ditadura.    
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
“Milagre econômico” foi uma expressão criada para designar o período entre 1969 e 1973, 
apogeu da ditadura militar, durante o governo Médici, que criou uma ideia de prosperidade 
econômica devido à redução da inflação, elevação dos níveis de emprego, aumento do 
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consumo por meio de crédito a longo prazo e juros baixos. Foi a época de grande ingresso de 
empresas e capitais estrangeiros, com acentuado aumento da dívida externa.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B]  
 
O aluno terá que relacionar o mito construído em torno da figura de Tancredo Neves e o mito 
em torno de Tiradentes. 
A Proclamação da República no Brasil foi um processo sem um líder representativo e 
reconhecido nacionalmente; portanto, a figura de Tiradentes, que era conhecida e possuía 
apelo popular, foi utilizada para marcar esse processo. A morte do presidente Tancredo Neves 
foi associada à figura do inconfidente mineiro para representar o novo modelo político que se 
instalava no Brasil, a democracia. Mesmo não sendo eleito pelo voto direto, era o fim dos 
governos militares e o início da Nova República. Mais que mera coincidência histórica, a morte 
no dia 21 de abril conclamava o povo brasileiro a apoiar o processo de democratização que se 
iniciava.   
 
Resposta da questão 9: 
 [E] 
 
A afirmativa da alternativa [E] está incorreta. A deposição de João Goulart não se relaciona à 
derrota de setores favoráveis à privatização. O período Jango foi marcado pela proposta de 
reformas de caráter econômico e social, visando uma ampliação de incorporação dos 
trabalhadores e direitos sociais.   
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
Pode-se considerar que as manifestações artísticas de protesto ao governo militar tiveram 
importância até o final de 1968, quando foi editado o AI-5. A partir do ano seguinte, a censura e 
a repressão às manifestações sociais, inclusive artísticas, se intensificaram. No entanto, foi o 
principal canal de expressão do descontentamento, uma vez que os movimentos operário e 
estudantil foram desarticulados.   
 
Resposta da questão 11: 
 [D]  
 
Houve inúmeras formas de resistência ao regime autoritário (1964-1985). Entre essas formas, 
podem ser apontadas: a luta armada, a organização política clandestina, a oposição 
parlamentar do MDB – o partido de oposição permitido pelo regime autoritário, as 
Comunidades Eclesiais de Base (CEB) – ligadas à Igreja Católica, periódicos de uma imprensa 
alternativa, entre outras formas.   
 
Resposta da questão 12: 
 [B] 
 
A ditadura no Brasil foi marcada por movimentos constantes na tentativa de derrubá-la, desde 
o início. Tanto militares alijados no governo quanto membros da esquerda brasileira 
promoveram a formação de grupos de guerrilhas, tanto urbanas quanto rurais, para tentar por 
fim ao regime ditatorial.   
 
Resposta da questão 13: 
 [E] 
 
Poucos grupos políticos, mesmo de esquerda, fizeram a opção pela luta armada, que teve 
pequena expressão no país, principalmente se comparada com outras nações da América 
Latina. O bipartidarismo permitiu a existência de um partido de oposição. 
O movimento estudantil foi desmobilizado, mas nunca apoiou o regime militar. 
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O endurecimento do regime iniciou-se em dezembro de 1968 com a decretação do Ato 
Institucional Nº. 5 (AI-5) que centralizou ainda mais o poder a abriu caminho para uma política 
de maior repressão à sociedade civil.   
 
Resposta da questão 14: 
 [D] 
 
O golpe militar foi articulado por militares e civis, destacando-se os políticos vinculados à UDN, 
grandes empresários da cidade e do campo e da Igreja Católica. A resistência ao golpe foi 
pequena na medida em que os principais sindicatos estavam vinculados à política 
governamental do PTB, que preferiu não mobilizar as massas trabalhadoras.   
 
Resposta da questão 15: 
 [E] 
 
Quando Jânio Quadros renunciou, seu vice – João Goulart – deveria assumir. Mas a elite 
brasileira, contrária à presença de um presidente com ideais trabalhistas, articulou uma 
manobra para impedi-lo de assumir o cargo: alegando ligações de Jango com o comunismo, o 
Congresso brasileiro impediu sua posse plena e instituiu o Parlamentarismo no Brasil.  
Surgiu, então, um movimento contrário a isso: a Campanha da Legalidade, liderada por Leonel 
Brizola, que exigia a posse plena de Jango.  
A insistência da elite brasileira na ligação entre Jango e o comunismo foi, dois anos mais tarde, 
um dos motivos para o Golpe Militar.   
 
Resposta da questão 16: 
 [C]  
 
O Colégio Eleitoral foi uma manobra política estabelecida durante a vigência do regime militar 
brasileiro com o objetivo de estabelecer um controle sobre o poder legislativo e as aspirações 
populares por participação política e, dentro processo de redemocratização brasileira, impediu 
a escolha direta do Presidente da República por intermédio do voto popular.   
 
Resposta da questão 17: 
 [D] 
 
A campanha das “Diretas Já” mobilizou milhões de brasileiros e reuniu os partidos políticos de 
oposição, sindicatos e entidades civis, que pretendiam a aprovação da Emenda Dante de 
Oliveira, que reestabelecia eleições diretas para Presidente da República, uma vez que, apesar 
do processo de “abertura política” que se desenrolava desde 79, as eleições presidenciais de 
1985 deveriam seguir as regras antigas, e se dariam através do Colégio Eleitoral.   
 
Resposta da questão 18: 
 [D] 
 
O golpe civil militar de 1964, que derrubou o presidente Jango e eliminou as políticas populistas 
do Estado brasileiro, foi determinado por um conjunto de fatores, grande parte deles associado 
à ideia de Guerra Fria, que procurava restringir os vínculos com os países comunistas. Os 
Estados Unidos tiveram papel de destaque na articulação e execução do golpe, associado às 
elites, tanto urbanas como agrárias, que temiam as “reformas de base” propostas pelo governo.   
 
Resposta da questão 19: 
 [A] 
 
As “Reformas de Base” formam o principal eixo de desenvolvimento do governo João Goulart. 
Era um projeto de forte conteúdo social e populista, que procurava atrair os setores populares 
para o lado do governo, mas contou com forte oposição das elites, urbana e agrária, da Igreja 
católica e da classe média.   
 
Resposta da questão 20: 
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 [B] 
 
Reformas de base foi o nome dado pelo presidente João Goulart, às reformas estruturais para 
o Brasil, propostas por sua equipe em 1954. Estas abrangiam os setores educacional, fiscal, 
político e agrário.   
 

Resposta da questão 21: 
 [C] 

A questão refere-se ao movimento das “Diretas Já”, um movimento civil ocorrido na fase final 
da ditadura militar que se iniciara em 1964. O movimento, iniciado em 1983 e com grande 
repercussão em 1984, reivindicava eleições diretas para Presidente da República no Brasil, 
objetivando pressionar o Congresso a aprovar a proposta de Emenda Constitucional do 
deputado Dante de Oliveira que esabelecia eleições diretas para a Presidência da República 
no Brasil já na eleição presidencial que ocorreria em 1985. Entretanto, a Proposta de Emenda 
Constitucional foi rejeitada, frustrando a sociedade brasileira. Ainda assim, o movimento 
influenciou a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral derrotando Paulo Maluf, 
representante do continuísmo do autoritarismo, e abrindo caminho para redemocratização 
efetiva do país.   
 
Resposta da questão 22: 
 [A] 
 
Apesar de ter significado um importante avanço no processo de abertura política promovido no 
governo do presidente João Batista Figueiredo, a Lei de Anistia de 1979 não agradou 
completamente vários segmentos da sociedade civil, pois por pressões da ala “Linha Dura” dos 
militares, estabeleceu o perdão aos torturadores que atuaram na repressão aos opositores do 
Regime Militar.   
 
Resposta da questão 23: 
 [B] 
 
O texto afirma que os trabalhadores se organizaram e protestaram devido à situação de crise 
econômica, herdada do período anterior a 1960, ou seja, do governo de Juscelino Kubitschek, 
época entendida como de grande desenvolvimento industrial e urbano, mas de grande inflação 
e de corrosão dos salários.   
 
Resposta da questão 24: 
 [A]   
 
Resposta da questão 25: 
 [A]   
 
Resposta da questão 26: 
 [B]   
 
Resposta da questão 27: 
 [D]   
 
Resposta da questão 28: 
 [D]   
 
Resposta da questão 29: 
 [E]   
 
Resposta da questão 30: 
 [E]   

http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_Constitucional_Dante_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_Constitucional_Dante_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
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Resposta da questão 31: 
 [B]   
 
Resposta da questão 32: 
 [D]   
 
Resposta da questão 33: 
 [D]   
 
Resposta da questão 34: 
 [B]   
 
Resposta da questão 35: 
 [E]   
 
Resposta da questão 36: 
 [D] 
 
Todas as afirmativas estão corretas. O período ao qual a questão se refere foi marcado por 
uma grande euforia nacional, que a ditadura militar ajudou a criar. Vale ressaltar que o amor à 
pátria foi utilizado como uma importante arma ideológica contra grupos opositores ao regime 
militar.   
 
Resposta da questão 37: 
 Esta questão foi anulada no gabarito oficial por apresentar duas alternativas incorretas: a 
alternativa [D] é claramente incorreta; como bem afirma a alternativa [C], o AI-5 corresponde à 
radicalização da ditadura, e não à sua abertura; a alternativa [B] é também incorreta, a tortura 
passou a ser aplicada não pelos opositores do regime, mas sobre os opositores ao regime.   
 
Resposta da questão 38: 
 [D] 
 
A única alternativa possível é a D, pois o contexto social a que se refere o enunciado – e o ano 
de 1964 é emblemático – é o do Regime Militar, instaurado a partir do Golpe de 1964. Desse 
modo, a MPB foi, no período, um dos principais movimentos de contestação da ditadura, ainda 
que de forma poética e muitas vezes dissimulada – até mesmo para poder escapar da censura 
– e de grande alcance popular em decorrência dos festivais de música popular, transmitidos 
pela TV, em especial os da TV Record. O teor contestatório de muitas canções do período fez 
com que muitos compositores fossem perseguidos pelo regime – alguns, inclusive, foram 
presos e torturados – provocando o exílio de alguns dos principais artistas da MPB daquele 
momento (e considerados grandes nomes da música brasileira até os dias atuais), como 
Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque.   
 
Resposta da questão 39: 
 [C] 
 
Somente as afirmativas I e II são erradas. Historicamente, os movimentos grevistas têm sua 
legitimação garantida por ser uma atuação de defesa dos interesses dos trabalhadores. São 
movimentos de contestação e, por isso, não se adaptam à lógica do Estado nem são 
custeados por ele. Ao mesmo tempo, o movimento grevista não esteve longe do movimento de 
redemocratização. Pelo contrário, existe uma forte ligação entre os movimentos sindicais, o 
nascimento do Partido dos Trabalhadores (PT), o movimento das “Diretas-Já” e, mais tarde, a 
formação da Assembleia Constituinte.   
 
Resposta da questão 40: 
 [B] 
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Somente a alternativa [B] está correta. Sobre o referido movimento, a Fundação Perseu 
Abramo descreve: “Naquele 1º de Maio de 1980, as atenções de todo o país estavam voltadas 
para os acontecimentos em São Bernardo. Ali cerca de 200 mil trabalhadores das indústrias 
metalúrgicas estavam em greve, as lideranças do movimento grevista estavam presas, entre 
elas Lula, o governo endurecendo ao não abrir negociações. Tudo isso somado a um quadro 
de insatisfação geral, com a inflação em alta e o crescimento de vozes pelo fim da ditadura.” 
(Fonte: <http://www.fpa.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/exposicoes-virtuais/o-
1%C2%BA-de-maio-de-1980> Acesso em 14/11/2011.)   
 

http://www.fpa.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/exposicoes-virtuais/o-1%C2%BA-de-maio-de-1980
http://www.fpa.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/exposicoes-virtuais/o-1%C2%BA-de-maio-de-1980

