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 A Ditadura Militar Brasileira (Médici) 
 
1. (Enem 2006) Os textos a seguir foram extraídos de duas crônicas publicadas no ano em que a 
seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial de futebol. 
 
“O General Médici falou em consistência moral. Sem isso, talvez a vitória nos escapasse, pois a 
disciplina consciente, livremente aceita, é vital na preparação espartana para o rude teste do 
campeonato. Os brasileiros portaram-se não apenas como técnicos ou profissionais, mas como 
brasileiros, como cidadãos deste grande país, cônscios de seu papel de representantes de seu 
povo. Foi a própria afirmação do valor do homem brasileiro, como salientou bem o presidente da 
República. Que o chefe do governo aproveite essa pausa, esse minuto de euforia e de efusão 
patriótica, para meditar sobre a situação do país. (...) A realidade do Brasil é a explosão patriótica 
do povo ante a vitória na Copa.” 

Danton Jobim. Última Hora, 23/6/1970 (com adaptações). 
 
“O que explodiu mesmo foi a alma, foi a paixão do povo: uma explosão incomparável de alegria, 
de entusiasmo, de orgulho. (...) Debruçado em minha varanda de Ipanema, [um velho amigo] 
perguntava: - Será que algum terrorista se aproveitou do delírio coletivo para adiantar um plano 
seu qualquer, agindo com frieza e precisão? Será que, de outro lado, algum carrasco policial teve 
ânimo para voltar a torturar sua vítima logo que o alemão apitou o fim do jogo?” 

Rubem Braga. Última Hora, 25/6/1970 (com adaptações). 
 
Avalie as seguintes afirmações a respeito dos dois textos e do período histórico em que foram 
escritos. 
 
I. Para os dois autores, a conquista do tricampeonato mundial de futebol provocou uma explosão 
de alegria popular. 
II. Os dois textos salientam o momento político que o país atravessava ao mesmo tempo em que 
conquistava o tricampeonato. 
III. À época da conquista do tricampeonato mundial de futebol, o Brasil vivia sob regime militar, 
que, embora politicamente autoritário, não chegou a fazer uso de métodos violentos contra seus 
opositores. 
 

É correto apenas o que se afirma em: 
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) I e II.    
e) II e III.    

  
 
2. (Uerj 2015) “A vontade de mudar o nome do antigo Colégio Estadual Presidente Emílio 
Garrastazu Médici, em Salvador, não aconteceu por conta da efeméride dos 50 anos do golpe 
militar. Segundo a diretora Aldair Almeida Dantas, essa era uma insatisfação antiga da 
comunidade. “A novidade foi a convergência de intenções e a coincidência com esse período de 
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resgate histórico”, disse a diretora do, agora, Colégio Estadual do Stiep Carlos Marighella. Um 
colegiado escolar, formado pelos funcionários, professores, pais de alunos e pela comunidade, 
entendeu que o lançamento de muitos candidatos ao novo nome criaria confusão. Por isso surgiu 
a ideia de encontrar apenas dois que fossem baianos e representassem o combate ao regime 
militar. Os nomes do guerrilheiro Carlos Marighella e do geógrafo Milton Santos foram os 
escolhidos. “Ambos são da Bahia. Cada um tentou lutar contra a imposição do regime”, analisa 
Aldair.” 

Adaptado de educacao.uol.com.br, 15/04/2014. 

A escolha de nomes de logradouros e de edificações pode representar uma homenagem em 
determinada época, assim como a mudança desses nomes pode indicar transformações 
históricas, simbolizando novas demandas da sociedade. 

A situação apresentada na reportagem exemplifica, para a sociedade brasileira atual, um contexto 
político associado a:  

a) Crítica da opinião pública às heranças autoritárias    
b) Revalorização da memória dos governos ditatoriais    
c) Reforço da gestão democrática de empresas estatais    
d) Renovação de critérios de escolha de heróis nacionais    
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1. D 
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