Tarefa 09 – Professor Carlos Eduardo
01. Durante o Regime Militar brasileiro foi adotado que tipo de política econômica? A de Vargas ou Jk?
Fundamente sua resposta.
02. Apresente os sucessivos presidentes do Brasil durante o Regime Militar.
03. O suposto nacionalismo dos militares ao governar introduziu um slogan. Apresente-o.
04. Quais foram as grandes construções realizadas durante o Regime Militar.
05. Descreva o “milagre econômico” brasileiro realizado durante o Regime Militar. Apresente uma crítica
referente a esse momento político e econômico do Brasil.
06. Apresente os aspectos positivos e negativos da participação de FHC no governo, tanto como ministro da
Fazenda quanto presidente da República.
07. Na história nacional, o período pós-1964 foi caracterizado por uma relação de interesses mútuos entre os
níveis de capitais aplicados no processo industrial. Sobre esta relação é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

No setor de base − siderúrgicas, petroquímicas e refinarias − prevaleceu o capital nacional associado
ao capital estatal devido ao caráter estratégico dos empreendimentos.
O capital estatal tornou-se predominante em setores de ponta em geral e nos segmentos em que não
havia interesse das empresas estrangeiras ou nacionais.
Formou-se o que se tornou conhecido como o “tripé da indústria”, agrupando em um mesmo cenário o
capital estatal, o capital transnacional e o grande capital nacional.
Ampliaram-se as políticas nacionalistas em defesa do setor de bens de consumo durável, privilegiando
o capital nacional em detrimento do transnacional.
O capital transnacional e o estatal dedicaram-se à produção considerada moderna e mais avançada
tecnologicamente, favorecendo o endividamento externo do país.

08. Leia o trecho que se segue:
“A indústria cresceu bastante, especialmente a de automóveis. As grandes fábricas americanas (General
Motors, Ford e Crysler) até então não investiam na fabricação de carros no Brasil porque, desde 1950, o
governo somente estimulava a fabricação de carros pequenos e pouco lucrativos. Com o regime militar,
passou a ser possível fabricar carros médios. O crédito para compra de automóveis se tornou mais fácil e,
com tudo isso, a produção e as vendas aumentaram bastante.”
(Carlos Fico. O regime militar no Brasil. p. 30.)

No texto acima, aponta-se um aspecto do chamado Milagre Econômico que acabou se mostrando positivo,
por que:
a) Estimulou o crescimento industrial e facilitou o dia-a-dia de parte da população.
b) Permitiu a presença de multinacionais no país e diminuiu a dependência externa.
c) Gerou um sentimento de modernidade e resolveu a questão da integração nacional.
d) Liberou a importação de automóveis de qualidade e aumentou o padrão de vida dos brasileiros.
e) Facilitou o deslocamento dos proletários e concedeu a eles mais tempo para dedicar ao lazer.
09. Sobre as características fundamentais da industrialização brasileira até a década de 1970, é válido afirmar
que
a) Esteve historicamente subordinada ao capital comercial multinacional e aos interesses dos grandes
latifundiários nacionais.
b) Se distinguia pela autonomia nacional nos setores de bens de produção, bens intermediários e bens de
consumo não-duráveis.
c) Se localizava territorialmente sobretudo no Sul e no Sudeste, devido basicamente às políticas de
descentralização industrial realizadas desde o Estado Novo.
d) Esteve marcada pela dependência tecnológica e financeira e pela concentração territorial, ambas
responsáveis pela reprodução do subdesenvolvimento do país.
e) Desenvolveu as tecnologias da 2ª e 3ª revoluções industriais, com base nas pesquisas privadas e
públicas das universidades e laboratórios do país.

