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01. A crise do encilhamento foi provocada pela política econômica não bem-sucedida de Rui Barbosa, Ministro da Fazenda Deodoro da 
Fonseca, que adotou uma política baseada em créditos livres aos investimentos industriais garantidos pelas emissões monetárias. Teve 
como principais consequências o crescimento da infl ação, dos salários, falências de empresas e especulação fi nanceira.

 Resporta: B

02. Conhecido como funding loan (empréstimo consolidado), o acordo fi nanceiro com os credores em que o o governo brasileiro renegociou 
a dívida externa. 

 Resposta: C

03. Em 1930, a Aliança Liberal liderada por Vargas perdeu a eleição para Júlio Prestes. Vargas liderou um movimento em 1930 e tomou 
o poder. Diante do impacto da Crise de 1929, Vargas mudou o modelo econômico, de agrário exportador para uma indústria de 
substituição de importação. Nem por isso o café deixou de ser importante para a economia do Brasil e nem mesmo os barões do café 
deixaram de ter peso na política nacional.  

 Resposta: D

04. O governo Dutra foi marcado pela abertura da economia brasileira a investimentos e empresas estrangeiras, algo como o caminho 
contrário feito por Vargas (Nacionalismo Econômico). Essa postura contribuiu para o aumento da dívida externa e da infl ação.  

 Resposta: E

05. O governo de JK entre 1956-1960 foi caracterizado pela junção do capital nacional com o capital internacional para o país crescer 50 
anos em apenas 5 anos de governo. JK abriu a economia do Brasil para o capital estrangeiro dando facilidades para as multinacionais 
como isenção de impostos. O governo de Getúlio Vargas entre 1930-1945 e depois entre 1950-1954 foi caracterizado pela criação da 
indústria de base como a Vale do Rio Doce e a siderúrgica nacional da Volta Redonda dentro da ditadura do Estado Novo. O governo 
de Vargas defendia que a remessa de lucros para o exterior deveria ser limitada. Vargas era nacionalista e defendia a não abertura da 

nossa economia para o capital externo enquanto JK com seu nacional desenvolvimentismo era favorável à abertura da economia do 
Brasil para o capital externo.  

 Resposta: B

06. A década de 1980 na América Latina conhecida como a “Década Perdida” quando nossas economias viviam uma profunda crise 
econômica produzida por modelos econômicos elaborados durante os governos militares. Não ocorreu um aumento do salário 
mínimo ampliando a renda dos trabalhadores, foi justamente o oposto. No governo de João Baptista Figueiredo, 1979-1985 e Sarney,
1985-1989, o Brasil viveu uma grave crise econômica e política. O modelo econômico denominado de “Milagre Brasileiro” esgotou, 
o FMI, Fundo Monetário Internacional, pressionava o Brasil que não conseguia nem pagar os juros da dívida externa, daí entramos 
em moratória, greves e infl ação estavam na ordem do dia. Durante o governo militar foram criadas empresas estatais aumentando 
o peso da máquina estatal. Ocorreram as crises do petróleo de 1973 e 1979 gerando uma crise mundial do petróleo. Os militares 
emprestaram muito dinheiro para fi nanciar o “Milagre Brasileiro” aumentando a dívida externa.  

 Resposta: C

07. “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 infl ação, elevação dos níveis de emprego, aumento 
do 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: A

08. A entrada do Brasil na industrialização ocorreu de maneira lenta e atrasada. Passamos por alguns processos de substituição de 
importações, como nas décadas de 1920, 1930, 1940 e 1950. Esse processo não ocorreu na década de 1980.  

 Resposta: E
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Resolução – Atualidades

09. A questão remete ao governo de José Sarney no início da “Nova República”. Trata-se do primeiro civil depois da ditadura militar, 

porém não foi eleito diretamente pelo povo e sim pelo “Colégio Eleitoral”. Seu governo foi caracterizado no âmbito político pela 

“Constituinte” e pela Constituição de 1988, era preciso uma nova carta magna com viés mais democrático. No plano econômico, 

foram elaborados vários planos econômicos que congelaram a economia. Estes não tiveram êxito. O governo Sarney recebeu uma 

“herança maldita” dos governos militares no campo econômico. Daí a altíssima infl ação, greves, moratória, etc. Em março de 1986 foi 

criado o Plano Cruzado que congelou a economia, trocou a moeda cruzeiro para o cruzado, cortou três zeros, entre outras medidas.  

 Resposta: A

10. No contexto de expansão do neoliberalismo e da globalização, houve grande preocupação em integrar o Brasil à dinâmica dos mercados 

internacionais, aliado à visão de desenvolvimento dos Estados Unidos. A nova moeda nasceu paritária com o dólar, ou seja, um real valia 

um dólar e essa política de valorização ajustava aos interesses de importadores nacionais, ampliando a oferta de produtos estrangeiros 

a preço mais baixo, ampliando o consumo da classe média e dando à ela a sensação de melhora no nível de vida. Ao mesmo tempo 

o setor produtivo nacional se manteve estagnado e os investimentos canalizados para o setor fi nanceiro.

Não houve políticas sociais de impacto nesse período e manteve-se os acordos internacionais de pagamentos da dívida externa.

 Resposta: A
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