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01. Nos anos que se seguiram ao golpe de 1964, não obstante à institucionalização do autoritarismo, havia espaços, ainda que com 
restrições, para manifestações de oposição ao regime instituído, onde se destacava o movimento operário e o movimento estudantil. 
Em 1968 as tensões se acirraram devido a atuação destes e de outros grupos. Episódios como a morte de um estudante secundarista 
(Edson Luís) em confronto com a polícia, a Marcha dos Cem Mil, o fechamento da UNE (União Nacional dos Estudantes) com a prisão 
dos estudantes que se reuniam clandestinamente (capa da Revista Veja usada como mote na questão) são exemplos deste momento 
de tensão. Nesse contexto de avanço das oposições o governo tendo à frente o gal. Costa e Silva resolve assumir sua face mais 
autoritária ao decretar em 13 de dezembro de 1968 o famigerado AI-5. Trata-se do maior instrumento jurídico-político que permitia 
ao presidente, pela hipertrofia do poder executivo, usar de todos os artifícios para manter o status quo.

Resposta: D

02. Durante o Regime Militar tiveram destacada atuação como resistência ao modelo instituído a partir de 1964, o movimento operário e 
o movimento estudantil. Percebendo a crescente manifestação dos grupos de oposição, o governo que até então buscava “mascarar” 
o autoritarismo, resolve assumir o caráter autoritário. Símbolo maior deste novo momento a que alguns convencionam chamar de 
“Anos de chumbo” foi a decretação do AI-5 em 1968 que legitimava ações repressoras do Estado. Parlamentares cassados, Congresso 
suspenso, líderes sindicais presos foram algumas ações resultantes deste dispositivo. Mesmo depois de aprovado o AI-5 continuavam 
existindo resistências ao regime, o que gerou controvérsia, pois muitos eram contra a luta armada como forma de resistência ao governo. 
Observou-se a atuação de grupos de esquerda nas guerrilhas no campo e na cidade. Assaltos a banco e sequestros de personalidades 
que pudessem funcionar como moeda de troca de companheiros presos eram algumas das ações promovidas por esses grupos. 

Resposta: E

03. Para muitos especialistas o governo Médici entre os anos de 1969 e 1973 marcou o auge do autoritarismo. Nele observamos o Milagre 
Econômico e o acirramento da luta armada.

 Pesquisas apontam que esse período foi o mais violento devido à atuação de órgãos como Doi-Codi, SNI, Dops, entre outros, que sob a 
alegativa de manter a ordem pública e respaldados pelo A.I-5, combatiam aos grupos que buscavam enfrentar o governo empunhando 
armas, resultando em um grande número de presos, torturados, mortos e desaparecidos.

Resposta: A

04. O governo Médici entre os anos de 1969 e 1973 marcou o auge do autoritarismo em que ocorreram mortes, desaparecimentos, torturas 
etc, respaldados pelo AI-5, maior instrumento jurídico de repressão aprovado em 1968. Essa fase ficou historicamente conhecida como 
“os anos de chumbo”. Boa parte destas questões ficaram encobertas pelo trabalho executado pela propaganda oficial que exaltava o 
sucesso do país no campo do esporte (futebol com o Tricampeonato Mundial e Fórmula 1, por exemplo) além de alardear os resultados 
do modelo econômico que resultou em um grande crescimento do PIB ficando dessa forma conhecido como milagre brasileiro. 

Resposta: E

05. Historicamente, o Tropicalismo foi um movimento que sofreu várias influências e realizou profundas críticas ao tradicionalismo dos 
costumes da sociedade brasileira. Paralelamente se aliou ao movimento estudantil nas críticas ao Governo Militar, tendo muitos de 
seus intérpretes perseguidos e exilados. 

Resposta: B

06. Os 17 Atos Institucionais do período de exceção dos governos militares se constituíram nos instrumentos de exercício a ferro e a fogo 
do poder discricionário e a extrapolar totalmente qualquer sentido de exercício moderado e equilibrado do poder. O Ato Institucional 
nº 5 foi decretado no governo do presidente e marechal Costa e Silva, num momento de radicalização extrema e de ideologização 
absoluta do governo militar. A constituição de 1967, outorgada pelo presidente Castelo Branco, foi bruscamente jogada na “lata do 
lixo” pelos defensores do endurecimento do regime em 1968.  

Resposta: D

07. A bossa nova foi um movimento que ficou associado ao crescimento urbano brasileiro, impulsionado pela fase desenvolvimentista 
da presidência de J.K. em meados dos anos 50, e para os especialistas é uma fusão do samba brasileiro com o jazz americano.  
Não obstante a incorporação de recursos musicais estrangeiros a bossa nova tornou-se produção artística intrinsecamente identificada 
com a cultura nacional. Na década seguinte – 1960, contando inclusive com a participação de elementos ligados a bossa nova, surgem 
as canções de protesto que atingiram seu auge entre os anos 1964 e 1968, tinham letras com conteúdo engajado e manifestavam 
repúdio ao quadro social de desigualdades marcantes daquele período. A proposta não era a música pela música, como simples forma 
de entretenimento, mas uma forma de expressão política e de contestação ao modelo autoritário. 

Resposta: A
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08. Operação Condor foi o nome pelo qual ficou conhecido o plano integrado de repressão aos opositores, especialmente de 
esquerda, que resistiam aos regimes autoritários que foram implantados na América Latina. Não se tratava apenas de um órgão 
de inteligência, mas de um pacto secreto de cooperação entre países que buscavam eliminar elementos “indesejáveis” da cena 
política. Graves denúncias de práticas abusivas e ilegais como a realização de sequestros e o uso frequente de torturas foram 
utilizadas ainda que em geral os governos negassem a existência de tal acordo conjunto. Com o tempo, foram associados a essa 
repressão inúmeros casos de mortes e desaparecimentos.

Resposta: A

09. Em 1968 após manifestação que culminou com a morte do estudante Edson Luís em confronto com a polícia verificou-se uma 
sensibilização seguida de uma mobilização de significativos setores da sociedade contra o regime tendo entre seus momentos mais 
marcantes a Marcha dos Cem Mil. Diante deste quadro, verificou-se uma tendência à radicalização por parte do governo que culminou 
com a edição em 13 de dezembro de 1968 do AI-5, que garantia plenos poderes ao presidente, inaugurando os chamados anos de 
chumbo da nossa história. Note que a capa da revista não é capaz de oferecer elementos que permitam com clareza a referência a 
esse caso, sendo portanto a negativa dos outros itens a forma de encontrar a resposta correta.

Resposta: A

10. Os princípios que marcaram o modelo econômico durante o regime militar desde o governo Castelo Branco encontraram seu apogeu 
no governo Médici (1969 a 1973) quando pelo fantástico crescimento da atividade econômica ficou conhecido como a fase do Milagre 
Brasileiro. O projeto foi conduzido pelo ministro Delfim Neto que buscava justificar suas medidas na conhecida “teoria do bolo”,  
onde por suas palavras “primeiro era preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo”, ele justificava a necessidade de sacrifícios por 
parte da sociedade em face a uma visão otimista de futuro com a divisão das riquezas produzidas. Divisão que de fato nunca aconteceu, 
pelo contrário, neste período, devido à política de arrocho salarial, acentuou-se a concentração de renda.

Resposta: E
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