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 O Golpe Civil-Militar de 1964 
 
1.  (Enem 2014) TEXTO l 
“O presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os avanços econômicos 
obtidos naqueles vinte anos, mas, ao justificar sua adesão aos militares em 1964, deixava clara 
sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia.” 

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 1 set. 2013 (adaptado). 

 
TEXTO II  
“Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada 
de bom quando se aceita uma solução autoritária.” 

FICO, C. A educação e o golpe de 1964. Disponível em: www.brasilrecente.com. Acesso em: 4 
abr. 2014 (adaptado). 

 
Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 1964 
divergem ao focarem, respectivamente:  

a) Razões de Estado – Soberania popular.    
b) Ordenação da Nação – Prerrogativas religiosas.    
c) Imposição das Forças Armadas – Deveres sociais.    
d) Normatização do Poder Judiciário – Regras morais.    
e) Contestação do sistema de governo – Tradições culturais.    

  

2. (Enem 2010) “Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores 
ao golpe militar de 1964. A diminuição da oferta de empregos e a desvalorização dos salários, 
provocadas pela inflação, levaram a uma intensa mobilização política popular, marcada por 
sucessivas ondas grevistas de várias categorias profissionais, o que aprofundou as tensões 
sociais. “Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras” do 
modelo econômico juscelinista.” 

MENDONÇA, S. R. A industrialização Brasileira. São Paulo: Moderna, 2002 (adaptado) 
 
Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 1960 decorreram 
principalmente:  

a) Da manipulação política empreendida pelo governo João Goulart.    
b) Das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista.    
c) Do poder político adquirido pelos sindicatos populistas.    
d) Da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves.    
e) Da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista.    
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