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01. A questão aborda o Encilhamento que ocorreu no governo de Deodoro da Fonseca, 1889-1891. O ministro Rui Barbosa criou uma 
política de crédito com o objetivo de estimular a industrialização. O Encilhamento não foi bem-sucedido e contribuiu para o desemprego, 
infl ação, especulação fi nanceira, desvalorização da moeda, entre outros. As demais alternativas estão incorretas. Não teve um enorme 
fl uxo da capital britânico no Brasil. Não fortaleceu os setores médios e populares urbanos. O café não foi substituído pelo açúcar.  

Resposta: A

02. Ao assumir o poder político no Brasil mediante uma revolução em 1930, Vargas mudou o modelo econômico do país. Substituiu 
uma economia agrária exportadora para uma indústria de substituição de importação através de uma forte presença do Estado, 
principalmente durante a o período da ditadura do “Estado Novo”, 1937-1945. Getúlio Vargas criou as indústrias de bases, estatais, 
para produzir principalmente aço para as indústrias nacionais. Entre as estatais estão a Companhia Vale do Rio Doce e a Siderúrgica 
Nacional de Volta Redonda.

Resposta: B

03. O Plano de Metas de JK – baseado no slogan “50 anos em 5” – previa investimentos em infraestrutura e industrialização, a partir do chamado 
modelo nacional-desenvolvimentista, que contava com aportes do Governo Federal e de empréstimos do exterior.

Resposta: C

04. A resposta da questão já esclarece os fatores que estimularam o crescimento do consumo no Brasil entre 1950 e 1975. Merece destaque 
o período correspondente ao do “Milagre Econômico” (entre 1969 e 1973), no qual se verifi ca uma euforia consumista entre setores 
médios da população favorecidos pelas facilidades de crédito e elevação de alguns salários. 

Resposta: D

05. Na  Nova República que começou com o governo de Sarney, em 1985, o ministro Dílson Funaro e sua equipe criaram o Plano Cruzado 
I em primeiro de março de 1986. O plano consistia em conciliar crescimento econômico e combate à infl ação. As principais medidas 
foram: nova moeda, o cruzado com o valor do cruzeiro cortando três zeros, congelamento de preços por um ano visando o combate 
à infl ação, congelamento de salários, o gatilho salarial vinculado automaticamente ao aumento do salário com a infl ação, entre outras 
medidas.

Resposta: C
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