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Ditadura Militar Brasileira: Geisel e 
Figueiredo 
 
1. (Cesgranrio) O conjunto de fatos relacionados abaixo dizem respeito ao processo de abertura 
democrática iniciado pelo presidente Geisel, com EXCEÇÃO de um. Assinale-o. 

a) A demissão do Ministro da Guerra Sílvio Frota e o movimento de anistia; 
b) A liberdade para criação de novos partidos políticos, como UDN e PTB, e o pluralismo 

sindical; 
c) A eleição de Tancredo Neves e o fim da Lei de Segurança Nacional; 
d) A promulgação da Constituição de 1988 e a eliminação da censura; 
e) A Campanha das Diretas-Já e a criação de novos partidos políticos como, entre outros, o 

PFL, o PMDB e o PDT. 
 
 
2. (Fatec) O período compreendido entre a Redemocratização de 1945 e o início das "aberturas 
democráticas" pelo ex-presidente Ernesto Geisel apresentou diferentes momentos com relação às 
políticas econômicas adotadas.Assim, podemos dizer que: 

a) João Goulart tentou, durante seu governo, retomar o crescimento econômico do Brasil com 
o Plano Salte (que visava ao pagamento de nossa dívida externa e o combate à inflação), o 
que lhe daria amplo apoio dos grupos financeiros internacionais. 

b) No governo de Jânio Quadros, o apelo nacionalista de grande impacto sobre a classe 
média urbana levou ao desenvolvimento da capacidade produtiva dos setores ligados à 
energia e aos combustíveis, sendo exemplo disso a fundação da Petrobrás. 

c) Juscelino Kubitschek, com seu Plano de Metas, possibilitou o desenvolvimento industrial 
em função de um vigoroso monopólio nacional dos chamados setores de ponta de nossa 
economia e, para tal, obteve forte apoio da burguesia nacional. 

d) O período compreendido entre 1970 e 1973 representou o apogeu do conhecido "milagre 
brasileiro", que se baseava no investimento de capitais estrangeiros, na participação do 
Estado nos chamados setores básicos e na expansão do sistema de crédito ao 
consumidor. 

e) O populismo do governo de Getúlio Vargas tentou orientar a política econômica no sentido 
de favorecer as classes agrárias, que constituíram o segmento político mais expressivo 
naquele momento. 

 
 
3. (Fuvest) A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970 

a) não teve qualquer repercussão no campo político, por se tratar de um acontecimento 
estritamente esportivo. 

b) alentou o trabalho das oposições que deram destaque à capacidade do povo brasileiro de 
realizar grandes proezas. 

c) propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista 
ao regime autoritário. 

d) favoreceu o projeto de abertura do general Geisel, ao criar um clima de otimismo pelas 
realizações do governo. 
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e) alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de comunicação não tinham a eficácia 

que têm hoje. 
 
 
4. (UFMG) A Política de Distensão, levada a cabo pelo General Ernesto Geisel, visava 

a) amainar a tensão política entre Governo e Oposição. 
b) ampliar a base de apoio do Governo junto às Forças Armadas. 
c) anular as ações políticas de seu antecessor, General Médici. 
d) garantir a sobrevivência do Milagre Econômico. 
e) retomar decisões estratégicas definidas pela Junta Militar. 

 
 
5. (PUC) O "milagre econômico" fez da economia brasileira, na década de 70, a oitava economia 
do mundo capitalista. O PIB - produto interno bruto, teve notável crescimento e o ufanismo 
chegou até a "slogans" como: "Brasil, ame-o ou deixe-o"; "Ninguém segura este país". O 
Presidente Médici era aplaudido quando entrava no estádio do Maracanã. 
O "milagre" apoiou-se em algumas colunas básicas, entre as quais não está incluído: 

a) A empresa nacional - apoiada por subsídios e por uma política de arrocho salarial. 
b) A prática do liberalismo econômico - com livre jogo nos mercados, de produtos nacionais e 

importados, tendo os últimos baixas taxas alfandegárias. 
c) O capital estrangeiro - em forma de empréstimos e investimentos diretos, que afluíam 

abundantemente. 
d) Conjuntura favorável do capitalismo mundial, incluindo preços baixos do petróleo 

árabe/venezuelano. 
e) A empresa estatal - com numerosas atribuições, respondendo por 50% do PIB em 1970. 

 
 
6. (UFF) "Brasil, ame-o ou deixe-o" foi um dos célebres 'slogans' do regime militar, em torno de 
1970, época em que o Governo Médici divulgava a imagem do "Brasil Grande" e proclamava o 
"Milagre Econômico" que faria do país uma grande potência. Assinale a opção que melhor 
caracteriza a política econômica correspondente ao chamado "Milagre". 

a) Fusão do capital industrial e do bancário, gerando monopólios capazes de impor preços 
inflacionários, dos quais resultaram o crescimento econômico e o aumento do mercado 
consumidor nos grandes centros urbanos. 

b) Desenvolvimento de obras de infraestrutura, a exemplo de hidrelétricas e rodovias, com 
base na poupança nacional e no investimento de bancos públicos. 

c) Crescimento econômico e aquecimento do mercado de bens duráveis ancorados em 
políticas salariais redistributivas e na indexação de rendimentos do mercado financeiro. 

d) Elevados investimentos no setor de bens de capital e na indústria automobilística 
combinados a uma vigorosa agricultura comercial de médio porte. 

e) Incentivo à entrada maciça de capitais estrangeiros combinada ao arrocho salarial, 
resultando em elevados índices de crescimento econômico e inflação baixa. 
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