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GOVERNO MÉDICI: “O MILAGRE ECONÔMICO”

- “APOGEU” DO REGIME MILITAR.

- CRESCIMENTO ECONÔMICO: 10% A 14%...

• DINAMISMO ECONÔMICO = INDÚSTRIA CRESCE...

• CAPITAL EXTERNO – MULTI’S: MERCADO ATRATIVO.

• EMPRÉSTIMOS DO ESTADO (FEDERAIS & ESTADUAIS)

• CAPITAIS NACIONAIS: BURGUESIA.

• REPRESSÃO DO ESTADO/PROIBIÇÃO DE GREVES.

• EMPRESAS ESTATAIS : SETORES ESTRATÉGICOS.

• NÚMEROS FALSOS DA INFLAÇÃO.

Obs.: “ESPERAR O BOLO CRESCER PARA DIVIDIR”.

MÉDICI: SEGURANÇA & DESENVOLVIMENTO.
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GOVERNO MÉDICI: “O MILAGRE ECONÔMICO”

- BRASIL GRANDE POTÊNCIA.

- OBRAS “FARAÔNICAS”: GRANDES CONSTRUÇÕES: 

* PONTE RIO-NITERÓI.

* TRANSAMAZÔNICA.

* ESTÁDIOS DE FUTEBOL.

- NO PIAUÍ: ALBERTO SILVA:

* ESTÁDIO ALBERTÃO, MATERNIDADE E. ROSA, 

PONTE DO JANDIRA (PARNAÍBA), DIQUE DO POTI, 

MONUMENTO DA BATALHA DO JENIPAPO, ESTRADAS.

MÉDICI: SEGURANÇA & DESENVOLVIMENTO.



6

MÉDICI: REPRESSÃO DO GOVERNO

GOVERNO MÉDICI: 1969-1974 = “ANOS DE CHUMBO”

ÓRGÃOS DE REPRESSÃO LIGADOS AO ESTADO:.

- SNI (SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO)

- OBAN (OPERAÇÃO BANDEIRANTE).

- CCC (COMANDO DE CAÇA AOS COMUNISTAS).

- DOPS (DEP. DE ORDEM PÚBLICA E SOCIAL).

- DOI-CODI (DESTAC. DE OPERAÇÕES DE INFORMAÇÃO –

CENTRO DE OPERAÇÕES DE DEFESA INTERNA).

APOIO: GRUPO ULTRA-GÁS, VOLKS, ANTÁRTICA, EMBRAER...
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CONSEQUENCIAS DO MILAGRE
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“BELÍNDIA”
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MILAGRE?



1. (F. Coelho) Analise a charge.

ZIRALDO. 20 anos de prontidão. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil através da caricatura (1840-2001). Rio de Janeiro: Letras & 

Expressões, 2001.

Pela análise da charge, pode-se associar ao Regime 

Militar:

a) pluripartidarismo x soberania popular.

b) abertura econômica x soberania nacional.

c) redistribuição de renda x igualdade social.

d) crescimento econômico x endividamento externo.

e) economia em crescimento x riqueza redistributiva.
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A Guerra Fria 1945-1990

EUA   X URSS  

Democracia    X Comunismo 
Capitalismo    X    Socialismo
Liberdades   X Igualdades
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“CORRIDA” 

ARMAMENTISTA ESPACIAL
- BOMBA ATÔMICA :

* EUA (1945).

* URSS (1949).

- BOMBA DE HIDROGÊNIO:

* EUA (1952).

* URSS (1953).

- URSS (1957):

* Satélite Artificial (Sputnik).

* 1º ser vivo (Cadela Laika).

- URSS (1961):

* Yuri Gagárin (espaço)

- EUA :

* Explorer I (1958).

* Homem na Lua (1969).



2. (SAS) Imagem 1

Imagem 2
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Esses fatos estão diretamente relacionados

a) à corrida espacial disputada por EUA e URSS.

b) à busca por vida inteligente em outros planetas.

c) ao conflito ideológico causado pela chegada dos americanos à Lua.

d) à aliança entre EUA e URSS para promoção de pesquisas espaciais.

e) ao Projeto Guerra nas Estrelas, que visava construir uma estação bélica 
espacial.

As imagens apresentam o momento de preparação para colocar em 
órbita ao redor da Terra o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, e o 
primeiro ser vivo a chegar no espaço, a cadela Laika.
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O Estado Absolutista dominava a tal ponto a vida política da
sociedade européia que um rei pôde dizer de si mesmo: “O
Estado sou eu” (Luís XIV, França); PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Existência 

de uma 

burocracia

Exército

Nacional

Arrecadação 

de impostos

O povo é 

considerado 

súdito 

Concentração 

do poder  

político  nas 

mãos dos reis.

Unificação 

da Moeda 

REGIME ABSOLUTISTA
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Contexto: antigo regime

ABSOLUTISMO MONÁRQUICO
ESTADO INTERVENTOR

SOCIEDADE DE ORDENS
PRIVILÉGIOS SOCIAIS
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MOV. POLÍTICO, INTELECTUAL/FILOSÓFICO, ECONÔMICO

CARACTERÍSTICAS:

iluminisMO

ABSOLUTISTA 
ANTI      CLERICAL 

MERCANTILISTA

PRIVILÉGIOS SOCIAIS
COMBATE       INTOLERÂNCIA: FÉ

TRADICIONALISMO

LIBERDADES (CIVIL, POLÍTICA, ECONÔMICA)
DEFESA DIREITO À FELICIDADE, PROPRIEDADE...

RACIONALISMO (RAZÃO: LUZ DOS HOMENS)
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- Alcançar o conhecimento (“luz/esclarecimento) = RAZÃO.
- Ideia de que o progresso humano (ilimitado): material/mental.
- Tolerância religiosa e Liberdade de expressão: felicidade.

• Combater:
- ignorância, preconceitos, tradição.
- fanatismo religioso, superstição. FRUTOS DA
- autoridade/autoritarismo = absolutismo.         IRRACIO-
- privilégios de nascimento (sociais). NALIDADE..
- intervenção do Estado na economia.

Movimento iluminista



3. (UNICISAL 17) Analise a tirinha.
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A tirinha retrata um aspecto do estado francês chamado de Antigo Regime,
caracterizado

a) pelo domínio do terceiro estado, que usufruía de privilégios enquanto a população

passava fome

b) pela significativa integração dos três estados e pelo equilíbrio de forças na Assembleia

dos Estados-Gerais.

c) por uma sociedade controlada por rigorosa constituição, que definia as obrigações de

todos, inclusive do rei.

d) pela extinção dos privilégios feudais, pela limitação da influência do clero e pela

centralização do poder na mão do rei.

e) pelo absolutismo, sustentado por uma sociedade de privilégios e por uma população

empobrecida e excluída politicamente.
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CONTEXTO SOCIAL

FAMÍLIAS ABASTADAS (RICAS): PODERES + DOMÍNIO OLIGÁRQUICO 
x

SERTANEJO/CAMPONESES: MISÉRIA + OPRESSÃO + EXPLORAÇÃO



SOCIAL: REPÚBLICA VELHA

* A QUESTÃO SOCIAL É UM CASO DE POLÍCIA.
- REPRESSÃO VIOLENTA ÀS GREVES E MANIFESTAÇÕES...

* REVOLTA DA VACINA (1904):
- REFORMA AUTORITÁRIA DO RIO DE JANEIRO.
- SANEAMENTO URBANO (BOTA ABAIXO) E SOCIAL.
- LEI DA VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA.
- REVOLTA POPULAR CONTRA A SITUAÇÃO DE MISÉRIA...

* REVOLTA DA CHIBATA (1910):
- MARUJOS VÍTIMAS DE PRECONCEITO E MAUS-TRATOS.
- CASTIGOS FÍSICOS COMO PUNIÇÃO AOS MARUJOS...



REVOLTA DA VACINA



Bem no braço do Zé Povo

Chega o tipo e logo vai

Enfiando aquele troço

A lanceta e tudo o mais

Mas a lei manda que o povo

E o coitado do freguês

Vá gemendo na vacina

Ou então vá pro xadrez.

E os doutores da higiene

Vão deitando logo a mão

Sem saberem se o sujeito

Quer levar o ferro ou não

Seja moço ou seja velho

Ou mulatinha que tem visgo

Homem sério, tudo, tudo,

Leva ferro que é servido.

4. (Anglo) Uma canção de autoria desconhecida assim se

referia à Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro em

1904:
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Aponte a crítica mais explícita contida nos versos:

a) A vacinação era feita sem os mínimos cuidados com a higiene.

b) A vacinação priorizava os mais velhos, desprezando a população jovem.

c) Os médicos tinham preconceito contra os mais pobres, negros e mestiços.

d) A vacinação obrigatória era muito cara para as posses da maioria da população.

e) Foi autoritarismo do governo obrigar a população a vacinar-se sem fornecer

esclarecimentos prévios sobre a vacina.
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CRISE DAS OLIGARQUIAS

* DÉCADA DE 1920:
- MAL ESTAR EM PARTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA.

* NOVOS GRUPOS SOCIAIS:
- BURGUESIA INDUSTRIAL.
- PROLETARIADO URBANO/OPERÁRIOS.
- CLASSE MÉDIA URBANA.
- TENENTISMO: OFICIAIS DO EXÉRCITO.

* MOVIMENTOS TENENTISTAS:
- MORALIZAR A COISA PÚBLICA, COMBATER A CORRUPÇÃO.
- CONTRA: CAFÉ COM LEITE, CORONELISMO...



5. (UFRN/2000) "Na década de vinte, o tenentismo é o centro mais importante de

ataque ao predomínio da burguesia cafeeira, revelando traços específicos, que não

podem ser reduzidos simplesmente ao protesto das classes médias. Se sua

contestação tem um conteúdo moderno, expresso em um tímido programa

modernizador, a tática posta em prática é radical, e altera as regras do jogo, com a

tentativa aberta de assumir o poder pelo caminho das armas. Sob este aspecto,

embora inicialmente isolado, o movimento tenentista está muito à frente de todas

as oposições regionais, ao iniciar a luta, em julho de 1922.“

FAUSTO, B. A revolução de 1930: historiografia e história. São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 113.
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a) Expressou aspirações nacionalistas contrárias às imposições do capitalismo

internacional.

b) Representou a única forma de oposição ao regime político oligárquico da

República Velha.

c) Propunha uma reforma institucional, com a implantação da "política do

café-com-leite".

d) Visava à derrubada do governo federal e ao estabelecimento da moralidade

político-administrativa.

Sobre o tenentismo, movimento de que trata o texto acima,

pode-se afirmar que
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O texto contém a descrição de um bem cultural que foi reconhecido pelo IPHAN (Instituto
do patrimônio histórico Artístico Nacional) como patrimônio imaterial, pois representa

a) uma manifestação artística antiga e de abrangência nacional.
b) uma técnica culinária com valor comercial e atratividade turística.
c) um símbolo da vitalidade dessas mulheres e de suas comunidades.
d) um modo de fazer e viver ligado a uma identidade étnica e regional.
e) uma fusão de ritos das diferentes heranças e tradições religiosas do país.

6. (Enem/2012/Prisional) O Oficio das Baianas de acarajé constitui um
bem cultural de natureza imaterial, inscrito no Livro dos Saberes em 2005,
que consiste em uma prática tradicional de produção e venda, em
tabuleiro, das chamadas comidas de baiana, feitas com azeite de dendê e
ligadas ao culto dos orixás, amplamente disseminadas na cidade de
Salvador, Bahia.

(http://portal.iphan.gov.br)
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7. (F. Coelho)

"Foi em 1930
que à frente da Revolução
Getúlio Vargas assumiu
a Presidência do Brasil.
Era um tempo novo que se abria
o desenvolvimento industrial
as leis trabalhistas ele cria
é a Previdência Social

Eram anos de conquista
e de grande agitação pelo poder
de 32 a 37,
Aquele estadista
reprimiu os paulistas
comunistas e integralistas.
Mas não há quem esconda
seu valor de idealista,
basta falar em Volta Redonda, (...) “

(GOMES, Dias e GULLAR, Ferreira. "Dr. Getúlio: sua vida e sua 
glória". São Paulo, Civilização Brasileira, 1968. p.10-11.) 
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Dominando a política nacional por 15 anos (Era Vargas: 1930-
1945), Getúlio imprimiu um governo personalista com viés
paternalista, nacionalista e autoritário.
Uma característica e uma consequência desse período estão
em:

a) Democratização política e cultural – Apoio dos artistas.

b) Liberdade de expressão e de opinião – Censura proibida.

c) Promoção da reforma agrária – Oposição dos latifundiários.

d) Alinhamento ideológico com a URSS – Perseguição aos fascistas.

e) Fortalecimento do poder central – Controle de movimentos sociais.
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PRESSÃO CONTRA O 
TRÁFICO NEGREIRO





* SOLUÇÃO PARA A CRISE DO ESCRAVISMO.
* LUCROS PARA OS CAFEÍCULTORES.
* MENTALIDADE ELITISTA: BRANQUEAR A SOCIEDADE.

1ª CORRENTE MIGRATÓRIA: 
- PARCERIA = IMIGRANTE PAGA VIAGEM, 

ALIMENTOS... MAUS-TRATOS...
- REVOLTA DOS IMIGRANTES EM IBICABA/SP.

2ª CORRENTE =  SUBVENCIONADA + COLONATO (SUL). 
- VIAGENS PAGA PELO ESTADO + SALÁRIOS + 

PARTICIPAÇÃO ... 
--- SUL = TERRAS





8. (Enem) A cessação do tráfico (negreiro) lançou sobre a escravidão uma sentença
definitiva. Mais cedo ou mais tarde estaria extinta, tanto mais quanto os índices de
natalidade entre os escravos eram extremamente baixos e os de mortalidade, (muito)
elevados. Era necessário melhorar as condições de vida da escravaria existente e, ao
mesmo tempo, pensar numa outra solução para o problema da mão de obra.
(Emília V. Costa)

Em 1850, a lei Eusébio de Queirós determinou a extinção do tráfico transatlântico de
cativos (escravos) e colocou em evidência o problema da falta de mão de obra para a
lavoura. Para os cafeicultores paulistas, a medida que representou um solução efetiva
desse problema foi o (a)

38



a) incentivo à imigração europeia.

b) escravização das populações indígenas.

c) valorização dos trabalhadores nacionais livres.

d) busca por novas fontes fornecedoras de escravos.

e) desenvolvimento de uma economia urbano-industrial.
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9. (Enem/2012/Prisional) No contexto da polis grega, as leis comuns 
nasciam de uma convenção entre [ os próprios] cidadãos, definida 
pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a 
ágora, confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade 
de instituições públicas.

(MAGDALENO, F.S. A territorialidade da representação política, 2010)

No texto, está relatado um exemplo de exercício da cidadania associado ao seguinte 
modelo de prática democrática:
a) Direta.
b) Sindical.
c) Socialista.
d) Corporativista.
e) Representativa.
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10. (OBJ) Analise a imagem.

Debret - Loja de barbeiros, 1821

A ilustração acima apresenta

a) africanos livres em trajes de festa.
b) serviçais urbanos e suas moradias.
c) negros alforriados em seu dia de folga.
d) “escravos de ganho” e suas atividades.
e) trabalhadores administrativos dos 
engenhos.
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O “MUNDO DO AÇÚCAR”



O “ENGENHO DO AÇÚCAR”

Benedito Calixto de Jesus - Moagem de Cana 
Fazenda Cachoeira - Campinas, 1830, 

Acervo do Museu Paulista da USP
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SOCIEDADE AÇUCAREIRA:
- PATRIARCAL – Sr. Engenho: respeito, comando, poder de vida e de morte... 

- MACHISTA – Mulher tem posição inferior/obediência.

- RURAL – concentra-se nas “FAZENDAS”.

- ARISTOCRÁTICA – “NOBREZA” da terra.

- RELIGIOSIDADE FORTE – mística, conservadora.

- PRECONCEITUOSA – COR, RELIGIÃO, TRABALHO.

- EXCLUDENTE: NEGROS, ÍNDIOS, JUDEUS....

- ESCRAVOCRATA (ÍNDIOS, AFRICANOS)...

O “MUNDO DO AÇÚCAR”



SOCIEDADE DO AÇÚCAR
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TRABALHO ESCRAVO (NEGRO AFRICANO)
* PEQUENA POPULAÇÃO NA EUROPA (POR).
* IDEIA DE SUPERIORIDADE DO EUROPEU.
* DEPRECIAÇÃO COM O TRABALHO MANUAL.
* “PROTEÇÃO” AOS ÍNDIOS:  PADRES JESUITAS.
* RESISTÊNCIA CULTURAL DOS ÍNDIOS (“PREGUIÇA”)
* ALTA MORTALIDADE DOS NATIVOS (ÍNDIOS)...
* NEGROS: “DESCENDENTES DE CAIM”.
* DIFICULDADES DOS NEGROS EM FUGIR!
* COMÉRCIO DE ESCRAVOS = MUITOS LUCROS (TRÁFICO).
PRINCIPAIS ETNIAS “FORNECEDORAS”: BANTOS + SUDANESES.

O “MUNDO DO AÇÚCAR”



47

O TRÁFICO NEGREIRO 
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NAVIOS NEGREIROS
“TUMBEIROS”



Desembarque de Escravos Negros vindos da África, 
RUGENDAS, Johann Moritz. Mercado de Escravos, rua do Valongo, Rio de Janeiro. Debret. 1820

MERCADO DE ESCRAVOS
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- LADINOS: ACULTURADOS, CONHECIAM A LINGUA etc.

- BOÇAIS: RECÉM-CHEGADOS DA ÁFRICA.

- CRIOULOS: NEGROS NASCIDOS AQUI NO BRASIL.

- MESTIÇOS: FILHOS DE NEGROS COM BRANCOS/ÍNDIOS.

- DO CAMPO (“EITO”): TRABALHO NA LAVOURA.

- DOMÉSTICO (CASA GRANDE): CUIDADOS DA CASA GRANDE...

- DE “GANHO”: ARTESANATO, VENDEDORES DE QUITUTES etc.

- PRETOS FORROS: ALFORRIADOS (LIVRES) / LIBERTOS.

- DE “ALUGUEL”: “EMPRÉSTIMOS” DE ESCRAVOS A OUTRO SR.

- AMAS DE LEITE: AMAMENTAR CRIANÇA ALHEIA...

DENOMINAÇÕES DOS NEGROS



SENZALAS



SENZALAS



ESCRAVOS DE GANHO



ESCRAVOS DE GANHO



11. (F. Coelho) Analise o quadrinho.

Fonte: http://historiaemquadrinhosblog.blogspot.com.br/, acesso em 04.09.2017.
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a) Contribuições oferecidas livremente pelos servos ao senhor feudal.

b) Obrigações que os servos tinham que cumprir na sociedade feudal.

c) Pagamentos realizados pelos cristãos à grandeza do Império do Ocidente.

d) Doações realizadas pelos fiéis à Igreja Católica nos momentos de tragédia.

e) Impostos em dinheiro pagos pelos servos ao senhor feudal pelo uso da terra.

Relativos à sociedade feudal na Idade Média, os termos Corveia, 
Talha, Banalidades e Dízimo, referem-se a que?
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FEUDALISMO

DIVISÃO DO FEUDO (SENHORIO)

• Manso Senhorial: terras de uso pelo Sr. 

Feudal, o “dono do feudo”.

• Manso Servil: local onde viviam os servos 

(trabalhadores) e produziam para sobreviver.

• Terras Comunais: áreas de uso comum ao 

Sr. Feudal e ao servo (pântanos, bosques, áreas 

de pastagem, florestas...).



FEUDALISMO

• OBRIGAÇÕES SERVIS:

- CORVÉIA = TRABALHO GRATUITO

- TALHA = PARTE DA PRODUÇÃO

- BANALIDADES = USO DE INSTRUMENTOS

- FORMARIAGE = POR CASAMENTO

- TOSTÃO DE PEDRO = DÍZIMO

- CAPITAÇÃO = PER CAPITA

- PEDÁGIO = IMPORTAR

OBS.: DIREITO DE PRIMA NOTCHE.



11. (F. Coelho) [...] É bem verdade que Lutero não pretendia deflagrar um
movimento com as 95 teses, antes, esclarecer uma questão que afetava
diretamente a espiritualidade de seus paroquianos: a indulgência. O
reformador só queria como teólogo e cura d’almas, zelar pela correta doutrina
e pregação da Igreja. Contudo, abalou os fundamentos medievais de seu
tempo e abriu novos horizontes na política, na economia, na educação [...].

http://bibotalk.com/textos/wittenberg-e-azusa-na-volta-as-origens/acesso em 21.06.2018
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a) desagregando a sociedade feudal, ao incentivar revoltas da burguesia contra a
monarquia, a nobreza e o clero.

b) implantando um modelo social participativo e democrático, característico das
“Igrejas Protestantes”.

c) estimulando o rompimento do papado com as monarquias europeias,
fortalecendo a Igreja Católica.

d) estabelecendo a unicidade dos dogmas religiosos, resultando no monopólio da
cristandade na Europa.

e) questionando dogmas medievais, o que permitiu novos horizontes nos campos da
ciência e da economia.

A ação de Lutero ao lançar as 95 Teses abriu caminho para a
Reforma Protestante,
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PRÉ-HISTÓRIA DA AMÉRICA

http://1.bp.blogspot.com/-F6UHgxDRHzQ/Uf0jwVPjIwI/AAAAAAAAAjc/GWVEOBuj0RQ/s1600/prim+pobl+americanos.png


PRÉ-HISTÓRIA DA AMÉRICA

TEORIAS SOBRE O POVOAMENTO DA AMÉRICA.

- Teoria do Estreito de Bering.

* Achados em Clóvis (EUA).

* Cultura Clóvis (+- 11 mil anos)

* Migrações Mongolóides.

- Teoria do Autoctonismo.

* Ideia de que o processo de evolução

teria ocorrido na América. 

* Florentino Ameghino. 



PRÉ-HISTÓRIA DA AMÉRICA

TEORIAS SOBRE O POVOAMENTO DA AMÉRICA.

- Teoria das Múltiplas Migrações.

* Descobertas arqueológicas na América do Sul:

- Argentina, Chile, México, Brasil.

- Descobertas no Brasil:

* Lagoa Santa (Minas Gerais).

* Fóssil de LUZIA (Negróide)

* Datação: 12 mil anos.

* Pesquisador: Walter Neves.



SERRA DA CAPIVARA - PIAUÍ



12. (F. Coelho) Mapa referente às teorias sobre a origem do homem 
das Américas.

Fonte: https://historiablog.org/2008/10/02/pre-historia/, acesso em 05.02.2018.
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a) a hipótese “A” se justifica com os achados negroides, como o fóssil de Luzia, encontrado

em Minas Gerais.

b) o mapa corrobora a hipótese de o homem americano não ser autóctone, ou seja, surgido

no próprio continente.

c) a semelhança entre os indígenas e as populações asiáticas “mongóis” tem contribuído

para justificar a teoria de múltiplas migrações.

d) as características da “cultura Clóvis” comprovam a teoria do “estreito de Bering”,

atestando a hipótese indicada na migração “C”.

e) o achado de “Luzia”, ancestral negroide encontrado no Brasil, anulou a hipótese referente

à corrente mongoloide ter penetrado pelo “estreito de Bering” (“A”).

Baseando-se na análise do mapa e no conhecimento das teorias de 
povoamento do Continente americano, pode-se inferir que
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