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Exercícios de Ditadura Militar: do golpe a 
Castelo Branco 
 
1. Com a renúncia de Jânio Quadros, setores militares resolveram impedir a posse do Vice-
Presidente João Goulart. O Congresso e vários segmentos sociais, tendo à frente o governador 
Leonel Brizola do Rio Grande do Sul, desencadearam a mobilização popular e, diante da ameaça 
de guerra civil, contornou-se a questão com a emenda parlamentarista. Tais fatos dizem respeito 
a um importante acontecimento histórico dos anos 60, denominado: 
 
a) Campanha das Diretas Já. 
b) Campanha da Legalidade. 
c) Milagre Brasileiro. 
d) Abertura Democrática. 
e) Queremismo. 
 
2. (Cesgranrio) A vitória do golpe militar de 1964 foi fruto da: 
 
a) decisão dos militares de implementarem o programa nacionalista e reformista proposto pelo 
Governo Goulart, desde que o povo não participasse ativamente das decisões políticas. 
b) crise do Estado Populista, da radicalização do movimento de massas exigindo reformas de 
base e da retirada do apoio ao Governo Goulart de significativos setores da burguesia nacional. 
c) incapacidade do Governo Goulart de levar avante a luta anti-imperialista e do compromisso dos 
militares com o programa de nacionalização das empresas estrangeiras, defendido pela burguesia 
nacional. 
d) união dos interesses dos militares e do capital estrangeiro contra a totalidade dos interesses da 
burguesia nacional, defensoras ferrenhas do nacionalismo econômico. 
e) decisão da maioria absoluta do Congresso de votar as reformas de base e do 
descontentamento dos militares, que representavam as forças conservadoras e os interesses 
americanos.   
 
3. O golpe político-militar de 1964 acarretou transformações na economia brasileira originadas 
das mudanças nas relações de trabalho, das novas necessidades do desenvolvimento capitalista 
no país e das mudanças na conjuntura internacional. Todas as alternativas apresentam 
indicadores corretos das transformações na economia brasileira pós-64, EXCETO: 
 
a) A abertura do país às empresas multinacionais a partir da abolição das restrições à remessa de 
lucros para o exterior. 
b) A adoção de uma nova política salarial e a implantação do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) substituindo o sistema de estabilidade no emprego. 
c) A consolidação do setor industrial nacional através da elevação dos salários urbanos e do 
aumento da oferta e do consumo de bens não duráveis. 
d) A elevação do volume de impostos e a consequente falência de um grande número de 
pequenas e médias empresas. 
e) A expansão da indústria petroquímica, siderúrgica e do alumínio, realizada sob o patrocínio do 
Estado, com a participação de conglomerados nacionais e estrangeiros. 
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4. (Uerj)  
A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de Finados de 1965. Sua relação com 
os direitos políticos existentes no período revela a 
 
a) extinção dos partidos nanicos.  
b) retomada dos partidos estaduais.  
c) adoção do bipartidarismo regulado.  
d) superação do fisiologismo tradicional. 
 
5. Os governos militares (1964-1985) adotaram algumas diretrizes políticas e econômicas 
responsáveis pela(o): 
 
a) liberdade sindical e Nacionalismo. 
b) arrocho salarial e subordinação ao capital estrangeiro. 
c) não endividamento externo e estatização das empresas. 
d) redistribuição de renda a maior liberdade às pequenas empresas. 
e) não intervencionismo do Estado na economia. 
 
6. (Ufrs) Considere as seguintes características do Regime Militar instaurado no Brasil em 31 de 
março de 1964.  
 
I - Intervenção do Estado na economia.                                
II - Regime de cunho autoritário, baseado na Doutrina de Segurança Nacional.                                                                
III - Poder controlado pela cúpula militar, órgãos de informação e repressão e burocracia técnica 
do Estado. Quais estão corretas? 
 
a) Apenas I  b) Apenas II 
c) Apenas III  d) Apenas II e III 
e) I, II e III  
 
7. (Ufrs) Quanto aos planejamentos econômicos, após o movimento político-militar de 1964, 
podemos afirmar que: 
 
I - os planos econômicos baseavam-se no binômio "segurança e desenvolvimento".                                            
II - os governos apresentavam um modelo econômico baseado na redistribuição da renda e na 
privatização das empresas estatais.                                                                   III - logo após a 
posse de Castelo Branco, foi apresentado o PAEG - Plano de Ação Econômica Governamental. 
Quais estão corretas? 
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a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e III. 
e) I, II e III. 
 
8. Acerca do regime militar, que assumiu o poder em 1964, com o apoio de uma parcela da classe 
política, de setores da sociedade e do governo dos Estados Unidos, é incorreto afirmar que:  
 
a) procurou reprimir as oposições, formadas por políticos, intelectuais, padres progressistas, 
estudantes e líderes sindicais. 
b) utilizou os chamados atos institucionais, que alteravam a Constituição, tornando legais as 
medidas ditatoriais. 
c) revogou a lei de remessa de lucros e o projeto de reforma agrária aprovados no governo do 
presidente João Goulart. 
d) reconduziu o País à prática democrática de eleições presidenciais diretas. 
e) anunciou que a intervenção militar era por um curto período, necessária apenas para sanear e 
salvar o país do comunismo, da corrupção e da inflação. 
 
9. A respeito do quadro partidário brasileiro, é CORRETO afirmar: 
 
a) Ao final de 1965, os partidos políticos existentes foram extintos pelo regime militar e, no ano 
seguinte, foi estabelecido o bipartidarismo com a formação da Arena e do MDB. 
b) PCB, PC do B, PSB e PDT foram legalizados em 1985, durante o governo de José Sarney. 
c) Em 1980, a formação do PDS, PMDB, PSDB, PT e PTB marcou o retorno do pluripartidarismo. 
d) O processo de fusão entre o PT e o PDT foi proibido pela legislação eleitoral da Ditadura 
Militar, receosa da criação de uma forte agremiação de esquerda. 
e) Com a implementação do pluripartidarismo, estabeleceu-se também a fidelidade partidária, o 
voto distrital e o financiamento público das campanhas partidárias. 
 
10. O período militar brasileiro recente (1964-1985) 
 
a) destacou-se pelo forte crescimento econômico nacional, associado à aplicação de vários 
projetos voltados à diminuição das diferenças sociais e à superação das barreiras entre as 
classes. 
b) ocorreu simultaneamente à presença de ditaduras militares em outros países latino-
americanos, como a Argentina, o Chile e o Uruguai, o que caracteriza uma fase militarista na 
história latino-americana. 
c) caracterizou-se pela preservação da democracia, a despeito da disposição autoritária de alguns 
grupos militares, que desejavam suprimir direitos políticos de membros da oposição. 
d) iniciou-se com o golpe militar que depôs o presidente João Goulart e encerrou-se com as 
eleições presidenciais diretas e a convocação da Assembleia Constituinte ao final do governo 
Médici. 
e) contou com forte presença militar e política dos Estados Unidos, que utilizaram o território 
brasileiro como base para a instalação de mísseis anti-cubanos, dentro do cenário da Guerra Fria. 
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1. B  
2. B   
3. C  
4. C  
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6. E  
7. D  
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