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- CERCEAMENTO DE DIREITOS (INDIVIDUAIS)

- LEGISLATIVO + EXERCÍCIO DO VOTO = LIMITADOS.

- HIPERTROFIA DO EXECUTIVO: FORTALECIDO.

- CENTRAL: POLÍTICO-ADM + FEDERALISMO EXTINTO.

- PERSEGUIÇÕES + PRISÕES + TORTURAS + EXÍLIO.

- REPRESSÃO + CENSURA + SNI + IPM’s + DOPS.
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- CONTROLE DE SINDICATOS, GREVES PROIBIDAS.

- FIM DA ESTABILIDADE NO EMPREGO: F.G.T.S.

- CONCENTRAÇÃO DE RENDA = ABISMO SOCIAL.

- RUMOS DO PÁIS: NAS MÃOS DAS FORÇAS 
ARMADAS.

- ALINHAMENTO COM OS EUA (GUERRA FRIA).
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PASSEATA DOS CEM MIL. 1968 7



- INTELECTUAIS, POLÍTICOS.

- MDB – OPOSIÇÃO “PERMITIDA” 

- GUERRILHEIROS – LUTA ARMADA CONTRA OS 

MILITARES.

- JOVENS ESTUDANTES – UNE.

- AUTORES DE MÚSICA + CANTORES.

* GILBERTO GIL, CAETANO VELOSO, ELIS, GERALDO 

VANDRÉ, TORQUATO NETO, CHICO BUARQUE, RAUL...

- CNBB, OAB, AIB. 8



PASSEATA DOS CEM MIL. 1968
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https://www.youtube.com/watch?v=puF_I0kRGT8
Festivais de MPB (1965-1985) [SUBTITLED]

Festivais de MPB (1965-1985) 
[SUBTITLED]
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REBELDES SEM CAUSA: CLASSE MÉDIA ALTA..

- JUVENTUDE TRANSVIADA.
- CABELOS COMPRIDOS.
- ROUPAS COLORIDAS.
- MISTICISMO.
- ROCK’N ROLL. 
- VIAGENS: MOCHILA NAS COSTAS.
- ORIENTALISMO.
- APARÊNCIA “DESCOLADA”.
- VESTIMENTAS OU NUDEZ...
- USO FREQUENTE DE DROGAS (PSICODÉLICAS). 11



- Paz e Amor X Guerra.

- Contestavam: tabus morais/culturais; costumes e padrões vigentes.

- Novas maneiras: pensar, sentir, agir.

- Criava-se outro universo com regras e valores próprios. 12
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https://www.youtube.com/watch?v=G-3Po1rDPB4
Juventude e Mobilização nos anos 60 e 70 - Saraiva (corrigido) 12/04
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PROFESSOR: 

DISCIPLINA: 

CONTEÚDO: 

AULA: 



O CASO DO DEPUTADO MOREIRA ALVES

- BOICOTE AO 7 DE SETEMBRO.

O AI-5 (13 DE DEZEMBRO DE 1968):

- INICIAM OS “ANOS DE CHUMBO”

- DITADURA ESCANCARADA.

• FECHAMENTO: CONGRESSO/LEGISLATIVOS.

• INTERVENÇÃO: ESTADOS/MUNICÍPIOS

• FIM DO HABEAS CORPUS + ESTADO DE SÍTIO.

• CENSURA COMPLETA + PENA DE MORTE. 

• PERMISSÃO: LEIS, CASSAR, DEMITIR, PRENDER...

• ABUSOS E VIOLÊNCIA: LEGALIZADOS
19



1. (Mackenzie) O ano de 1968 foi crucial. O movimento estudantil se espalhou por
todo o país, sofrendo violenta repressão do governo. Diante das pressões da
sociedade, o governo militar reagiu, decretando:
a) a deposição do Presidente João Goulart, cujo modelo populista de governo dava
sinais de esgotamento.
b) o Ato Institucional nº 5, que conferia ao Presidente Costa e Silva poderes totais
para reprimir as oposições.
c) a Abertura Democrática, lenta e gradual, que reconduzia o país à democratização.
d) a Anistia, que embora não fosse irrestrita, permitiu o retorno de muitos exilados
políticos.
e) a solução parlamentarista, que possibilitou controlar a grave crise institucional em
que vivia o país.
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2. (Cefet MG) Os anos 60 foram de mudança de comportamento da
juventude. A revolta estudantil de maio de 1968 na França inspirou
movimentos de rebeldia e de contracultura, em vários outros países. A
juventude estudantil brasileira, influenciada por esses movimentos,
defendia a

a) atuação dos opositores ao regime político vigente no país.
b) expansão da oferta de vagas nas universidades privadas.
c) ação de diversos grupos religiosos na educação pública.
d) difusão dos princípios da democracia racial nas escolas.
e) divulgação dos valores consumistas na sociedade.
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3. (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 Assembleia 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.
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4. (Uece 2017) O Ato Institucional Nº 5, ou AI-5, de 1968, caracterizou, a partir de sua
emissão, os governos brasileiros durante o regime militar. Sobre o AI-5, é correto afirmar que
a) marcou uma distensão dos governos militares, promovendo direitos sociais, liberdade de
manifestação e representação política, além da garantia plena dos Direitos Humanos.
b) representou o estabelecimento das metas de reformas estruturais do governo do
presidente João Goulart, o que conduziria o país ao golpe militar que implantaria um governo
ditatorial.
c) promoveu a transição, lenta e gradual, do regime autoritário e ditatorial para o regime
democrático chamado Nova República, uma vez que estabeleceu eleições diretas para
presidente para o ano de 1970.
d) iniciou a fase mais dura do regime militar, pois deu, aos presidentes militares, poderes
como decretar o recesso do congresso, cassar mandatos de parlamentares e suspender o
direito ao habeas corpus para alguns crimes
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GOVERNO MÉDICI: “O MILAGRE ECONÔMICO”

- CRESCIMENTO ECONÔMICO: 10% A 14%...

• DINAMISMO ECONÔMICO = INDÚSTRIA CRESCE...

• CAPITAL EXTERNO – MULTI’S: MERCADO ATRATIVO.

• EMPRÉSTIMOS DO ESTADO (FEDERAIS & ESTADUAIS)

• CAPITAIS NACIONAIS: BURGUESIA.

• REPRESSÃO DO ESTADO/PROIBIÇÃO DE GREVES.

• EMPRESAS ESTATAIS : SETORES ESTRATÉGICOS.

Obs.: “ESPERAR O BOLO CRESCER PARA DIVIDIR”.
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GOVERNO MÉDICI: “O MILAGRE ECONÔMICO”

- BRASIL GRANDE POTÊNCIA.

- OBRAS “FARAÔNICAS”: GRANDES CONSTRUÇÕES: 

* PONTE RIO-NITERÓI.

* TRANSAMAZÔNICA.

* ESTÁDIOS DE FUTEBOL.

- NO PIAUÍ: ALBERTO SILVA:

* ESTÁDIO ALBERTÃO, MATERNIDADE E. ROSA, PONTE DO

JANDIRA (PARNAÍBA), DIQUE DO POTI, MONUMENTO DA

BATALHA DO JENIPAPO, ESTRADAS.
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https://www.youtube.com/watch?v=DuXniCZsU5M
Governo Médici (1969-1974)
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5. (Famerp 2017) O chamado “milagre brasileiro”, ocorrido durante o regime
militar (1964-1985), foi marcado
a) pela implantação da indústria de base, impulsionada pelo ingresso de fortes
investimentos norte-americanos e europeus.
b) pelo crescimento econômico acelerado, associado ao aumento da
desigualdade social e ao endividamento externo.
c) pela superação da hiperinflação, que corroía os salários dos trabalhadores e
inviabilizava novos investimentos.
d) pela queda das atividades industriais, que provocou uma retração na
produção e no consumo de bens duráveis.
e) pelo apoio à produção de café voltada à exportação, estimulada pela
ampliação dos mercados consumidores na Europa. 27



GOVERNO GEISEL (1974/79) :

• ABERTURA LENTA, GRADUAL E SEGURA.

• REVOGAÇÃO DO AI-5 (1978).

• INÍCIO DAS GREVES NO ABC = LULA.

• RENASCIMENTO DO MOVIMENTO SINDICAL.

• SINDICALISMO COMBATIVO (LUTA SALARIAL).

• ABRANDAMENTO NA CENSURA.

• CERTAS LIBERDADES À IMPRENSA.

• CRÍTICAS: OAB, CNBB, AIB, IGREJA, IMPRENSA...
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As greves dos metalúrgicos no ABC 

paulista no fim da década de 70 atraíram a 

atenção do país para uma nova liderança 

operária, Lula
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- EMENDA DANTE DE OLIVEIRA

- PROPOSTA DE ELEIÇÕES DIRETAS PARA PRESIDENTE.

- PARTIDOS: PMDB, PT, PTB, PDT...

- APOIO DA “FRENTE LIBERAL” DO PDS.

- EMENDA DERRUBADA EM BRASÍLIA, NO CONGRESSO NACIONAL.

- AS ELEIÇÕES DE 1985 FORAM INDIRETAS.

- PAULO MALUF (PDS) x TANCREDO NEVES (PMDB)

- VITÓRIA DE TANCREDO NEVES – OPOSIÇÃO AO PRES. FIGUEIREDO.

- MORTE DE TANCREDO - POSSE DE JOSÉ SARNEY.
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CAMPANHA DIRETAS JÁ!

EU QUERO VOTAR PRA PRESIDENTE! 31



https://www.youtube.com/watch?v=Vxj83eC_Z9c
Globo Repórter - Tancredo o homem das Diretas Já
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PAULO MALUF x TANCREDO NEVES
33
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SUPLÍCIO E MORTE DE 
TANCREDO NEVES

TANCREDO É INTERNADO UM DIA 

ANTES DA POSSE... 14. MARÇO.1985
TANCREDO MORRE EM 21 DE ABRIL DE1985
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6. (Pucrj) No dia 25 de janeiro de 1984, milhares de pessoas gritavam “um, dois,
três, quatro, cinco, mil, queremos eleger o presidente do Brasil”, durante o
comício realizado na Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo. O movimento
ficou conhecido como “Diretas Já”. Sobre este acontecimento, assinale a
alternativa INCORRETA:

a) Foi um movimento que reivindicava eleições diretas para presidente da
República e convocava a primeira eleição para 15 de novembro de 1984.
b) A campanha pelas “Diretas Já” representou a maior mobilização contra a
Ditadura Militar, com a participação de artistas, intelectuais, das forças armadas e
de representantes de diversas organizações civis.
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c) A Emenda Constitucional Dante de Oliveira, que visava restabelecer as
eleições diretas, não foi aprovada no Congresso Nacional.
d)Um ano após a campanha das “Diretas Já”, Tancredo Neves,
representando a coligação de partidos da oposição ao regime militar, foi
eleito presidente da república por meio de voto indireto pelo Colégio
Eleitoral.
e) Participaram ativamente da campanha as seguintes lideranças políticas:
Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando
Henrique Cardoso, Tancredo Neves e Dante de Oliveira.
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7. (FGV) O Movimento "Diretas Já", que promoveu em 1984 uma intensa
mobilização popular a favor da eleição direta para Presidente da República,
teve como resultado imediato:
a) a eleição de um governo popular e democrático chefiado por José Sarney;
b) a eleição do candidato da oposição, Tancredo Neves, pela via indireta;
c) a primeira eleição direta do Presidente da República, a primeira em quase
trinta anos, com a vitória de Fernando Collor de Mello;
d)a anti-candidatura de Ulysses Guimarães e a convocação da Assembleia
Nacional Constituinte;
e) a revogação dos Atos Institucionais, apesar da derrota da emenda das
Diretas.
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8. (Enem 2016) Batizado por Tancredo Neves de “Nova República”, o período que marca o
reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu quinto
ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela
euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação
e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente
em 29 anos. (O álbum dos presidentes: a história vista pelo JB. Jornal do Brasil. 15 nov. 1989.)

O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica
anterior. Uma dessas continuidades consistiu na
a) representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo.
b) detenção de lideranças populares por crimes de subversão.
c) presença de políticos com trajetórias no regime autoritário.
d) prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais.
e) estabilidade da economia com o congelamento anual de preços
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Boa sorte na sua prova (avaliação)!
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