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01. A charge de Fortuna publicada no dia 2 de novembro, dia de Finados, satiriza a determinação do governo de fechar todos os partidos 
políticos que atuavam desde a redemocratização como era o caso do PSD, PTB, UDN entre outros. Como parte da estratégia do regime 
militar de mascarar o autoritarismo, foi instituído pelo Ato Institucional número 2 (AI-2) o bipartidarismo, que facilitaria sobremaneira 
o controle da oposição pela cúpula dirigente da revolução. 

Resposta: C

02. A MPB – Música Popular Brasileira – na década de 1960 esteve fortemente identificada com segmentos médios da sociedade e 
assumiu uma importante função nos anos que se seguiram ao golpe militar instaurado no Brasil em 1964. Mesmo diante da forte 
censura introduzida, principalmente a partir da Lei de Imprensa, a MPB denunciava a atuação repressiva do estado e seu interesse de 
se perpetuar no poder. 

Resposta: D

03. O regime militar instaurado em 1964 no Brasil ainda permitia alguns espaços de manifestação da sociedade em oposição ao modelo 
constituído. Em 1968, com o agravamento das tensões resultantes especialmente do movimento estudantil e operário, o governo 
buscou legitimar o aparato repressivo com a edição do AI-5 que garantia ao poder executivo todas as condições, inclusive jurídicas, 
necessárias para a manutenção dos militares no poder. 

Resposta: D

04. A questão faz referência ao modelo econômico desenvolvido durante o regime militar sustentado, entre outros aspectos, pelos 
empréstimos no exterior e pela abertura ao capital estrangeiro no país que propiciou um grande crescimento do PIB nacional que, 
no entanto, traria um quadro de progressivo endividamento e de dependência econômica. Detalhe que convém destacar é que a 
análise atenta da imagem nos permite concluir que no momento de sua publicação (agosto de 1974) o país já sentia os efeitos da 
crise internacional iniciada em 1973 que comprometeria seriamente o que se convencionou chamar de “Milagre Brasileiro”.

Resposta: B

05. Os meios de comunicação sempre tiveram importante papel na construção ou destruição de ideologias. Durante os 21 anos onde 
vigorou o estado de exceção sob o comando dos militares percebemos que foi difundido uma imagem de segurança e estabilidade 
em grande parte resultado da atuação dos órgãos de censura que impediam que chegassem ao grande público notícias que pudessem 
criar um clima de incerteza que resultasse em questionamento das ações dos governantes nesse período. 

Resposta: C
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