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 Industrialização Brasileira – Governos 
Militares 
 
1. 

 
Entre 1969 e 1973, em função das taxas de crescimento então alcançadas, o momento 
econômico do país ficou conhecido como o do "milagre brasileiro". 
 
Com base no testemunho do movimento operário e na publicidade, pode-se concluir que os 
principais efeitos do "milagre brasileiro" foram: 

a) elevação do PIB - expansão dos sindicatos  
b) nacionalização da indústria - revisão das leis trabalhistas 
c) modernização da tecnologia - qualificação da mão-de-obra 
d) internacionalização da economia - concentração de renda 

 
 
2. “Esse período é resultado de um conjunto de medidas governamentais que elevaram o 
crescimento do Brasil durante o período da Ditadura Militar, mais precisamente durante os anos 
1969 e 1973.” 
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Charge sobre Delfim Netto. 

 
A associação entre o texto e a charge nos remetem a uma fase da economia brasileira chamada 
de: 

a) Década Perdida  
b) Governo Vargas 
c) Impeachment presidencial 
d) Marcha Forçada 
e) Milagre econômico 

 
 
3. 
 
 
 
 

EUSTÁQUIO DE SENE e JOÃO C. MOREIRA 
Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2007. 

 
A importância do Estado na economia de um país varia ao longo do tempo de acordo, dentre 
outros aspectos, com o papel que desempenha na produção de riqueza. 
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No gráfico acima, e possível identificar o período de maior relevância do Estado como agente 
direto do crescimento econômico no Brasil. 
 
Esse período e a correspondente doutrina econômica que fundamentava os seus investimentos 
são identificados como: 

a) Estado Novo – monetarismo 
b) governo JK – protecionismo 
c) Nova República – liberalismo 
d) regime militar – keynesianismo 

 
 
4. Apesar de o Brasil ter atingido um patamar de crescimento econômico significativo com o 
desenvolvimento do setor secundário da economia, as condições de subdesenvolvimento 
continuam castigando a sociedade brasileira. Isso dá ao país um perfil de subdesenvolvimento 
industrializado. 
 
Com base nas informações anteriores e em seus conhecimentos, é correto afirmar que: 

a) o Brasil, mesmo não tendo superado a situação de subdesenvolvimento, industrializou-se, 
apoiado na iniciativa de milhões de trabalhadores e na extensa abertura do mercado 
externo aos produtos brasileiros. 

b) imensa parcela da população brasileira continua excluída da participação na renda auferida 
com a ampliação da produção industrial e do consequente crescimento econômico. 

c) o Brasil possuiu o referido perfil apenas no período pré-industrial, antes que o 
intervencionismo estatal preparasse as bases para a implantação da verdadeira revolução 
industrial brasileira. 

d) a nova industrialização, por causa da atual "vocação agrícola" do Brasil é parcial, pois o 
parque industrial é incompleto e está em processo de sucateamento desde os meados dos 
anos 70. 

e) uma perspectiva nova de desenvolvimento baseado apenas em produtos agrícolas e 
minérios, que estão com preços elevados no cenário internacional. 

 
 
5. “A economia nacional encontrava-se emperrada devido a diversos problemas:  
grande defasagem tecnológica em relação aos países desenvolvidos, aumento da  
dívida externa, pouco financiamento para atividade produtiva e para ampliação da  
infra-estrutura, déficit público elevado e inflação com índices assustadores.”  

(BOLIGIAN, Levon. Geografia: Espaço e Vivência.Volume único / ensino médio.2.  
ed.São Paulo: Atual, 2007, p.521.) 

 
Indique a alternativa que mostre corretamente um fato histórico marcante do período mencionado, 
chamado de “Década Perdida”, e uma medida econômica que tentou contornar a hiperinflação: 

a) Golpe Militar e Plano de Metas 
b) Tricampeonato mundial de futebol e Plano Brasil 
c) Anistia de presos políticos e Plano Nacional de Desenvolvimento 
d) Construção de Brasília e Plano Verão 
e) Fim da Ditadura militar e Plano Cruzado 
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2. E 
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