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A presidência de Eurico Gaspar Dutra (1946-1950) 

Durante o governo do general Eurico Gaspar Dutra, foi criada, em 1948, uma Comissão 

Técnica Mista com o objetivo de promover o desenvolvimento eco-nômico brasileiro atrelado 

aos capitais e interesses norte-americanos. Essa comissão, chefiada pelo economista 

brasileiro Otávio Gouveia de Bulhões e pelo norte-americano John Abbink, produziu em 1949 

um documento conhecido como relatório Abbink. Segundo os princípios do liberalismo, o 

relatório dizia que o crescimento econômico nacio-nal deveria se dar pela dinamização da 

iniciativa privada, pela contenção da especulação imobiliária nos principais centros urbanos e, 

sobretudo, pela expansão e modernização dos meios de transporte e da produção de energia. 
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1) O primeiro fato importante desse governo eleito com o apoio de Vargas foi a: 

a) Estabilização econômica 

b) Promulgação de uma nova Constituição para o país 

c) Elevação dos índices sociais 

d) Liberdade econômica 

 

2) No plano político, o governo de Dutra foi fortemente marcado pelo contexto 

internacional da Guerra Fria. As relações internacionais no pós-Segunda Guerra 

ficaram polarizadas entre: 

a) EUA e União Soviética 

b) A Rússia e a União Soviética 

c) Alemanha e Itália 

d) EUA e Rússia 
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3) A fundação da Escola Superior de Guerra (ESG) sediada no Rio de Janeiro, tinha 

por objetivo qualificar oficiais: 

a) Exclusivamente para a guerra 

b) Para combates muito difíceis 

c) Para o apoio de ideais políticos 

d) Não exclusivamente para a guerra, mas em temas ligados aos estudos 

sociais e à economia  

 

4) No plano econômico, o governo Dutra caracterizou-se pelo que se convencionou 

chamar entre seus opositores de “entreguismo”, isto é: 

a) Aplicação de ideologias iluministas 

b) Instituir o liberalismo econômico 

c) Pela aplicação radical das teses liberais como política econômica  

d) A mesma concepção do comunismo 

 

5) No início de seu mandato, Dutra permitiu que uma equipe de economistas 

estadunidenses analisasse a economia brasileira e apontasse os principais 

obstáculos ao desenvolvimento brasileiro. A Missão Abbink, como ficou 

conhecido esse grupo de economistas, apontou como principais gargalos do 

desenvolvimento econômico brasileiro a: 

a) Inflação e a precariedade da infraestrutura de transportes e geração de 

energia 

b) Falta de planejamento político e social 

c) Falta de saneamento básico e alta taxa de pobreza 

d) Saúde e educação  


