
 

1) “O conceito de modernização assumiu formas e ideologias muito diferenciadas em dois momentos distintos da 

História do Brasil. Na era Vargas, modernizar era sinônimo de estatizar. No período que se iniciou com o governo 

Collor, passou a ser sinônimo de privatizar.” (Adaptado de Revista Ciência Hoje, vol. 19, nº 14, outubro/95) 

O texto acima apresentado refere-se a dois modelos distintos do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, quando o país 

foi governado, em um momento, por Getúlio Vargas e, em outro, por Fernando Collor de Mello. Por que, num dos 

momentos, modernizar foi sinônimo de estatizar e, no outro, de privatizar? (1,5) 

 

2) BRASIL – AME-O OU DEIXE-O. Este foi um dos slogans de um importante período da política e industrialização 

brasileira. De que período estamos falando? Descreva como a economia e a sociedade apresentavam-se durante este 

período (1,5) 

 

3) DÉCADA PERDIDA, este foi o nome dado ao período de 1980. Por quê? Quais as principais mudanças políticas que 

o Brasil apresentou durante este período de sua história? (1,0) 

 

4) Explique, de forma reduzida a participação de Jânio Quadros e João Goulart no período de transição entre Juscelino 

Kubitschek e o início da ditadura militar. (1,0) 

 

5) S.N.I, Lei de Greve, A.I.5.  Estes termos são marcantes na história da sociedade brasileira. O que eles representam e 

como interferiram na formação política e social do Brasil? (1,0) 

 

6) O anúncio abaixo, da Varig, datado de 1969, além de expressar um momento particular da história dessa empresa 

aérea, também reflete a propaganda governamental sobre a economia do país. 

 

As idéias valorizadas tanto pelo anúncio quanto pelo governo brasileiro, na época, estão identificadas na seguinte 

alternativa: (0,5) 

 

a) expansão econômica - integração do território nacional 

b) ampliação do consumo - prioridade para os capitais nacionais 

c) desenvolvimento tecnológico - internacionalização do setor bancário 

d) modernização produtiva - desestatização do setor de bens de capital 

 



7)  

 

A política dos governos militares (1964-1985) dirigida à ocupação da 

Amazônia mobilizou a atenção de artistas e intelectuais. (0,5) 

 

O cartaz apresentado, de um filme nacional produzido à época, remete 

à seguinte estratégia governamental para região e a seu respectivo 

efeito socioeconômico: 

 

a) integração regional - modernização urbana 

b) ampliação da rede rodoviária - aculturação da população local 

c) proteção do equilíbrio ambiental - elevação da renda per capita 

d) estímulo às atividades extrativistas - coletivização da ocupação 

agrícola 

 

8) "Os homens sucumbem por sua própria vaidade, a isca ideal para dominá-los. Fazem com eles o mesmo que fazem 

com cada um  e nós, quando nos apanham: batem, torturam, mutilam, asfixiam, enforcam, escamam as unhas e devastam 

os cabelos, castram e matam: só  que no nosso caso eles precisam literalmente  sujar as mãos, eles escondem os 

cadáveres, atiram-nos em valas de indigentes e apresentam depois, quando se dão a este trabalho, falsos laudos 

assinados por falsos legistas, pequenos indivíduos que vivem perguntando aos chefes quais os resultados a que desejam 

chegar [...]." 

Sobre o governo militar no Brasil, ocorrido entre 1964 e 1985, assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO para 

cada uma das afirmações abaixo: (1,0) 

 

(    ) em 1964 foi decretado o estado de sítio no Brasil por meio do Ato Institucional no 1, o que suspendia direitos e 

garantias individuais previstos na Constituição Federal. 

 

(    ) durante este período foi lançado no Rio de Janeiro o jornal O Pasquim, o qual representava um jornalismo 

independente, crítico e bem-humorado, angariando  por isto simpatias do governo militar. 

 

(    ) o Ato Institucional no 5, decretado em 1968, concedeu plenos poderes aos partidos políticos para perseguir e reprimir 

quaisquer oposições à democracia. 

 

(    ) diante do regime ditatorial instaurado no Brasil, vários grupos de esquerda promoveram a resistência por meio da 

luta armada e de ações de guerrilha, como o seqüestro do embaixador norte-americano para a troca por presos políticos. 

 

(    ) na década de 1980 Tancredo Neves foi eleito presidente, mas  morreu  antes  de tomar posse, tendo assumido, como 

vice, Fernando Henrique Cardoso. 

 

(    ) entre o final da década de 1960 e o início da  década de1970 a economia brasileira  apresentou grande crescimento, 

período que  passou a ser conhecido como "milagre econômico". 


