
 
 

1. Em relação ao Golpe Militar de 1964 no Brasil, pode-se dizer: 

 

I- Foi fruto de uma conspiração civil-militar alarmada com os rumos nacionalistas do governo João Goulart. 

II- Foi a forma encontrada pelos comandos militares para garantir a posse do novo presidente. 

III- Representou a repulsa de setores da sociedade brasileira à tentativa de João Goulart de aumentar a 

presença do capital estrangeiro no país. 

IV- Evitou a tentativa do Partido Comunista Brasileiro, de sindicatos de trabalhadores e de setores do Partido 

Trabalhista Brasileiro de exigir do presidente, a implementação imediata das “reformas de base”. 

Estão corretas as frases: 

 

a) III e IV.     b) III e V.     c) I, II e III.     d) I, IV.     e) II, III e IV. 

 

2. (Faap) O Ato Institucional nº 5, editado durante o governo do General Costa e Silva, permitiu a 

esse presidente da República, entre outras medidas: 

 

a) convocar uma Assembléia Nacional Constituinte 

b) criar novos ministérios e empresas estatais 

c) decretar o recesso parlamentar e promover cassações de mandatos e de direitos políticos 

d) contratar maiores empréstimos no exterior 

e) promover uma reformulação do sistema partidário 

 

3. (Imed 2015) A Ditadura Militar Brasileira (1964-1985) teve como último Presidente o General: 

 

a) Costa e Silva. 

b) João Figueiredo. 

c) Ernesto Geisel. 

d) Castelo Branco. 

 

4. Escreva 6 características do governo militar no Brasil. 

 

5.  (Ufrgs 2015) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre os episódios 

relativos ao golpe civil-militar de 1964 e ao posterior regime ditatorial no Brasil. 

 

(          ) No dia 19 de março de 1964, foi realizada, em São ·Paulo, a Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade, como resposta às reformas de base anunciadas pelo Presidente João Goulart. 

(          ) Após a mobilização das tropas do General Olímpio Mourão Filho, e seu deslocamento para o Rio de 

Janeiro, em 31 de março de 1964, o Congresso Nacional votou pela permanência de João Goulart na 

presidência. 

(          ) Durante o governo de Artur da Costa e Silva, implementou-se, em 13 de dezembro de 1968, o Ato 

Institucional n°. 5, que fortaleceu a chamada “linha dura” do regime militar com cassação de mandatos 

parlamentares e repressão aos movimentos sociais de resistência. 
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(          ) Após a ampla participação popular no movimento das “Diretas Já”, a ditadura chegou ao fim em 

1985, com as eleições diretas que elegeram para a presidência da república a chapa encabeçada por Tancredo 

Neves e José Sarney. 

 

6. Escreva sobre o programa de desenvolvimento denominado como Milagre Econômico. 

 

7. Escreva sobre os movimentos de Cultura e Contracultura do início da década de 60 no Brasil. 

 

8. Ufjf 2011) As imagens abaixo simbolizam dois momentos da República Brasileira. São dois 

períodos distintos da nossa história 

 
Qual é a principal diferença entre estas propagandas do ponto de vista político? Analise a primeira 

propaganda política e escreva o ela significa. 

 

9. Escolha um presidente militar e escreva sobre o seu governo. 

 

10. Faça um resumo do capítulo. 
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