


2

•DATA: 01 DE NOVEMBRO.

•CONTEÚDO:
•DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL (1964-1985)

•OBJETIVOS:
-Discutir os efeitos da ditadura militar no Brasil;
-Relacionar assuntos do presente com a evolução 
histórica brasileira;
-Exercitar o pensamento crítico e a tomada de posição 
acerca de questões contemporâneas;
-Identificar, no universo pessoal, aspectos do processo 
histórico
- Desenvolver a argumentação.



O QUE É DITADURA?
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 No dia 1º de abril de 1964 tropas
do exército sediadas em Minas Gerais
marcham para o Rio de Janeiro.

 No Congresso Nacional o cargo de
Presidente da República era
declarada vago mesmo com a
presença de João Goulart em
território nacional.
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01. (UNIRG TO/2018)
A resistência ao regime implantado pela ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985)
ocorreu de muitas formas. Uma delas foi a guerrilha rural. A mais importante
guerrilha desse período ocorreu na região do Araguaia, nas fronteiras entre os
estados do Tocantins e do Pará. Segundo a análise do pesquisador Rodrigo Peixoto,
“a execução de Walquíria, a última guerrilheira, no campo de concentração que foi
a base militar de Xambioá, marcou o fim da guerrilha, mas não das operações
militares, que se seguiram com a ocultação dos cadáveres. As prováveis operações
de ‘limpeza’ foram realizadas de diversas maneiras, a confiar nos relatos colhidos
pela ouvidoria do Grupo de Trabalho Tocantins, criado pelo Ministério da Defesa…”

PEIXOTO, Rodrigo C. D. Memória social da Guerrilha do Araguaia e da guerra que veio depois. 
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi – Ciências Humanas. vol. 6, n. 3, set./dez., 2011.
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Assinale a alternativa correta acerca desse conflito:

A)Os guerrilheiros que se reuniram na região do Araguaia eram ex-militares que haviam
desertado das forças armadas, o que justifica tanto a estrutura criada para sua repressão
quanto o grau de violência exercida, o que incluiu a ocultação de cadáveres.
B)O objetivo principal dos guerrilheiros do Araguaia foi, inspirados pela estratégia de
comunistas como Mao Tsé Tung e Ernesto “che” Guevara, transformar o Brasil em um
estado socialista.
C)A execução dos guerrilheiros aprisionados na região do Araguaia foi possível porque o
Ato Institucional n. 5 (AI-5) havia autorizado a pena de morte para crimes graves contra a
pátria e contra o erário público, a exemplo dos que foram praticados naquela região.
D)Os guerrilheiros que foram para a região do Araguaia tinham como objetivo básico
criar um estado independente do governo brasileiro, no qual a democracia seria
reestabelecida.



7

Como terminou (resultados)

As tropas militares brasileiras saíram vitoriosas, pois
conseguiram reprimir o movimento guerrilheiro em
1975. Como resultado, 59 militantes do PCdoB
morreram, além de 19 agricultores que lutaram ao
lado da guerrilha. Do lado das tropas militares foram
20 mortos (número estimado).

O filme retrata a vida do líder negro que
participou da guerrilha do Araguaia e foi um dos
homens mais procurados pelo regime militar no
final da década de 1960 e início de 1970. Direção:
Ana Petta.
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02. (IFBA/2018)

A ditadura implantada desde 1964 até
1985 se autoproclamava como uma
revolução que retomou a democracia no
Brasil, ameaçada pelo comunismo, pela
corrupção e pela inflação. No entanto, os
historiadores caminham para um
entendimento de que o que aconteceu
em 1964 foi um golpe de Estado de
caráter “Civil-Militar”. Por quê?
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A)Porque, como toda revolução, não pode ser feita sem a participação do povo,
apoiando a tomada de poder.
B)Porque pretendia devolver o governo para os civis assim que o “inimigo interno”
fosse vencido.
C)Porque parte dos militares golpistas estavam na Reserva.
D)Contou com o apoio de toda a sociedade que saiu às ruas em marchas contra o
comunismo e silenciou-se frente a tortura de militantes contrários à ditadura.
E)Porque setores do alto empresariado, associados a empresas internacionais, e
grandes proprietários de terra financiaram e organizaram associações
conspiratórias e desestabilizadoras durante o governo João Goulart e depois dele
apoiaram o regime.
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02. (Mackenzie SP/2018)

“Como o Brasil e como a própria democracia, a Constituição de 1988 também é

imperfeita. Envolveu movimentos contraditórios e embates formidáveis entre forças

políticas desiguais, e inúmeras vezes errou de alvo. (…). Mas a Constituição de 1988 é a

melhor expressão de que o Brasil tinha um olho no passado e outro no futuro e estava

firmando um sólido compromisso democrático”.

Lilia M. Schwarcz e Heloísa M. Starling. Brasil: Uma biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015, pp. 488-489
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Dentre as contradições da Constituição de 1988, aponta-se:

A) a manutenção do voto obrigatório e a idade mínima de dezoito anos para
participação política, de um lado, e a concessão do direito de elegibilidade e o
voto aos analfabetos maiores de idade, residentes no Brasil, de outro lado.

B) a manutenção da inelegibilidade e a ausência do direto de voto direto aos
analfabetos, de um lado, e o estabelecimento da demarcação de terras
indígenas e o amplo projeto de reforma agrária radical, aos mais necessitados,
de outro lado.
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C) a manutenção da autonomia das Forças Armadas para definir assuntos de seu
interesse, de um lado, e o aprofundamento de mecanismos de investigação e a
punição aos envolvidos em atos de tortura e o cerceamento de liberdades durante a
ditadura civil-militar, de outro lado.
D) a conservação do tempo de mandato de cinco anos, com direito à reeleição, de
um lado, e à criação de mecanismos mais democráticos e imparciais em processos
de afastamento de presidentes acusados de crime de responsabilidade, de outro
lado.
E) a conservação da estrutura agrária e a manutenção da inelegibilidade de
analfabetos, de um lado, e o reconhecimento de direitos de minorias e o empenho
em prever meios e os instrumentos constitucionais legais para a participação
popular direta, de outro lado.
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04. (UNCISAL AL/2018)

A ditadura no Brasil, até pelo longo período que durou, foi uma construção
histórica. É impossível compreendê-la sem trazer à tona suas bases políticas e
sociais – múltiplas e diferenciadas. A partir dos anos 1980, foram elaboradas, em
nome da conciliação nacional, “versões e memórias apaziguadoras”, deixando de
lado o debate acerca das bases sociais que sustentaram o regime.

REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura e democracia no Brasil: do 
golpe de 1964 à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Zahar, 

2014. p. 128 (Adaptado).
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Considerando o debate historiográfico sobre o período de 1964 a 
1985 no Brasil, assinale a alternativa correta.

A) A economia desse período foi marcada por fortes depressão e flutuação cambial,
frutos do capitalismo liberal implementado pelos presidentes militares.
B) Esse período foi marcado por uma grande efervescência cultural, como o
movimento tropicália e o cinema novo, que foi fruto de políticas do Estado como o
Ato Institucional 5.
C) Foi um período em que a liberdade política prevaleceu, sendo marcado por uma
multiplicidade de partidos políticos, como MDB, ARENA, PSOL, PT, PSDB.
D) O início desse momento histórico foi marcado por uma série de manifestações (ou
"marchas") organizada principalmente por setores do clero, por entidades femininas
e por políticos conservadores, intitulada Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
E) Foi um período marcado por presidentes advindos do exército brasileiro, como
João Goulart e José Sarney.
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05. (UECE/2018)
De 1964 até o final da década de 1970, as produções e manifestações artísticas
brasileiras bem como os movimentos culturais foram marcados

A)por um processo crescente de censura, que objetivava o fim da liberdade de
expressão artística e impunha às massas uma cultura de concordância com o regime
militar.
B)pela produção livre de todo e qualquer conteúdo artístico-cultural, e pelo incentivo do
Estado e dos meios de comunicação de massa para sua veiculação ao grande público.
C)pela inexistência de uma arte de contestação, uma vez que toda a comunidade da
cultura e das artes estava imbuída do ideal de país apresentado pelos governos do
período.
D)pelo grande incremento da cultura popular de contestação ao governo, através do
apoio irrestrito dos grandes meios de comunicação de massa, como as emissoras de
rádio e TV.
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06. O processo de redemocratização do Brasil que marcou a 
transição para o governo civil, entre 1974 e 1985, foi:

A) conflitivo, marcado pela existência de expressiva pressão política por parte de
movimentos sociais e da oposição liberal, mas conduzido pelos militares, que
impuseram eleições indiretas, ao fim desse período de transição.
B) imposto pelo setor moderado das Forças Armadas e apoiado pelos partidos liberais,
resultando na completa neutralização dos grupos armados de esquerda que lutavam
contra o regime militar.
C)compactuado pelos diversos setores das Forças Armadas e pelas elites civis, mas
marcado por restrita mobilização operária, o que contribuiu para a decretação de uma
Lei de Anistia que inocentava tanto as ações dos grupos guerrilheiros como os
torturadores.
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Um documento da CIA, a agência de inteligência
americana, afirma que o ex-presidente Ernesto
Geisel manteve a política de execuções de pessoas
consideradas subversivas pela ditadura.
O documento também associa os assassinatos a outro
ex-presidente, João Figueiredo, na época, chefe do SNI,
o Serviço Nacional de Informações.
O documento da agência central de inteligência dos
Estados Unidos afirma que ele autorizou a
continuidade dos assassinatos de presos políticos.
O memorando de 11 de abril de 1974 foi enviado pelo
diretor da CIA, William Colby, para o secretário de
Estado americano na época, Henry Kissinger, e descreve
um encontro que aconteceu em 30 de março daquele
ano, 15 dias após o general Geisel assumir a Presidência.

Data da Matéria: 11/05/2018
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