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A charge extraída do Almanaque do Ziraldo, de julho de 1979, e o fragmento retirado do livro  
O filho eterno são referências ao regime militar instalado no Brasil em 1964.  
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   (Nosso Século. São Paulo: abril Cultural, 1980.) 

 
 

“O escritor gosta disso:  parece que os momentos da sua vida 
inteira, da recusa adolescente ao “sistema”, passando pela 
experiência do teatro comunitário, até as concepções políticas 
legais e ilegais que transbordam da longa e burocrática 
ditadura militar brasileira, criaram bolsas de redenção 
revolucionária, utopias avulsas e descontroladas, a pipocar 
aqui e ali em direção a um mundo definitivamente melhor.” 
 

              TEZZA, Cristóvão. O filho eterno. 8. ed. Rio de Janeiro/São 
              Paulo: Record, 2009. p. 87. 
 

 

Em relação ao período do regime militar (1964-1985): 
 

a) Cite um presidente. 
 

b) Escreva sobre um dos temas políticos abaixo relacionados (no máximo, 6 linhas): 
    – Fechamento do Congresso Nacional; 
    – Guerrilha do Araguaia; 
    – Anistia. 
 

c) Escreva sobre um dos temas econômicos abaixo relacionados (no máximo, 6 linhas): 
    – Construção da Transamazônica; 
    – Criação do pro-álcool; 
    – Milagre econômico. 
 

 
 A questão discursiva de História objetivava a avaliação de aspectos econômicos, 

políticos e sociais do regime militar e as suas relações. Foi elaborada com três itens e em 

nível crescente de dificuldades. Com o objetivo de evitar o alto índice de notas 0,00 (zero 

vírgula zero zero), o primeiro item solicitava apenas que fosse citado o nome de um 

Presidente da República que exerceu o cargo durante o regime militar, instalado em 1964. 

Surpreendentemente, foi significativo o número de candidatos que desconheciam o nome 

dos presidentes militares do regime citado acima. Verificou-se, dentre os diferentes nomes 

apontados, que o do Presidente Getúlio Vargas foi o mais citado. Certamente, as 

dificuldades apresentadas estão relacionadas a uma deficiência do ensino de história 

relativo ao período militar. Por outro lado, o primeiro item, exigindo a memorização de um 

nome, tornou a questão mais difícil que o esperado pela banca.  

 Verificou-se, durante a correção da prova discursiva e na análise dos dados 

estatísticos, que os acertos nos demais itens superaram as expectativas da banca. 



Certamente, a possibilidade de análise de vários temas elencados sobre o período militar 

facilitou o alto índice de acertos. 


