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O governo Médici (1969-1974) 

“O general Emílio Garrastazu Médici deu poucas declarações durante seu governo, mas, 

todas as vezes em que o fez, disse coisas memoráveis. Em 22 de março de 1973, por 

exemplo, comentou: "sinto-me feliz, todas as noites, quando ligo a televisão para assistir ao 

jornal. Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e conflitos em várias 

partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo ao desenvolvimento. É como se eu tomasse 

um tranquilizante após um dia de trabalho.” 

BUENO, Eduardo. Brasil: uma história. 2 ed. rev. São Paulo: Ática, 2003, p.393. 

 

 

1) O general de quatro estrelas Emílio Garrastazu Médici assumiu o governo com a 

incumbência de: 

a) Incentivar a ditadura 

b) Eliminar a ditadura 

c) Eliminar a luta armada contra a ditadura 

d) Auxiliar a luta armada 

 

2) Seu governo caracterizou-se por crescimento econômico, o chamado “milagre”, 

pela censura, pela propaganda do regime e pela: 

a) Desarticulação dos principais focos de resistência armada ao governo  

b) Repressão aos negros 

c) Defesa do meio ambiente 

d) Política social  
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3) Aproveitando a estrutura repressiva dos governos anteriores, Médici ampliou a 

capacidade de sua administração de produzir informações pela coordenação de 

vários departamentos de informações federais e estaduais, bem como das: 

a) Operações de Defesa 

b) Forças Armadas 

c) Fronteiras 

d) Exportações e importações 

 

4) Chamava-se de “milagre” o vigoroso crescimento econômico que o Brasil viveu 

de 1968 a 1973, quando o PIB cresceu em média 11,2% ao ano. As glórias 

desse crescimento foram em grande medida atribuídas a Delfim Netto, que 

transformara o Estado em responsável pelo: 

a) Desenvolvimento político e social do país 

b) Cenário econômico externo 

c) Processo de reformas econômicas 

d) Desenvolvimento capitalista do país 

 

5) Em 1972, ainda no governo de Médici, teve início a construção da Usina Nuclear 

Angra I, em Angra dos Reis. No entanto, o Brasil ainda não tinha: 

a) Tecnologia necessária para a construção de reatores nucleares 

b) Apoio político  

c) Reservas econômicas suficientes 

d) Capacidade para lidar com novas tecnologias 


