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 A Ditadura Militar Brasileira (Costa e 
Silva) 
 
1. (Enem 2ª aplicação 2010)  Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968 
“Art. 10 – Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a 
segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 
Art. 11 –_Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com 
este Ato Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos.” 

Disponível em: http://www.senado.gov.br. Acesso em: 29 jul. 2010. 
 
O Ato Institucional nº 5 é considerado por muitos autores um “golpe dentro do golpe”. Nos artigos 
do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso 
significava: 

a) A substituição da Constituição de 1967.    
b) O início do processo de distensão política.  
c) A garantia legal para o autoritarismo dos juízes.    
d) A ampliação dos poderes nas mãos do Executivo.    
e) A revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 1964.    

  
 
2.  (Upe 2012) A novela Amor e Revolução exibida pelo canal de televisão brasileiro SBT resgata 
os acontecimentos políticos ocorridos no Brasil, a partir de 1964, culminando com um golpe, o 
qual iniciou o longo período da Ditadura Militar.  
 
Sobre esse período histórico, podemos concluir que:  

a) Apesar da repressão, a arte foi utilizada como instrumento de protesto e de denúncias 
políticas, alertando para a situação do país. Foi marcado pelos festivais com as canções de 
protesto de Geraldo Vandré e Chico Buarque, com o cinema de Cacá Diegues e Glauber 
Rocha.   

b) O Golpe de 1964 não conseguiu sufocar completamente as manifestações culturais no 
país, como demonstra a emergência, no plano musical, dos "movimentos conhecidos como 
Tropicália, Reggae e Bossa Nova”.    

c) O Pacote de Abril do presidente Ernesto Geisel instituiu eleições indiretas para os governos 
estaduais e para um terço do senado, criando, pela primeira vez, no Brasil, o sistema 
parlamentarista.    

d) O Ato Institucional nº 5, editado no governo de Castelo Branco, restringiu a liberdade 
individual do cidadão, mas assegurou os mandatos políticos e o direito ao habeas corpus.    

e) O slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o”, divulgava a imagem do “Brasil Grande” por meio da 
política econômica denominada “milagre econômico”, não permitindo a entrada de capital 
estrangeiro no país.    

 
 


