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Ditadura Militar: do Golpe a Castelo Branco 
 
1. (ENEM) 
Opinião 
Podem me prender 
Podem me bater 
Podem até deixar-me sem comer 
Que eu não mudo de opinião. 
Aqui do morro eu não saio não 
Aqui do morro eu não saio não. 
Se não tem água 
Eu furo um poço 
Se não tem carne 
Eu compro um osso e ponho na sopa 
E deixa andar, deixa andar… 
Falem de mim 
Quem quiser falar 
Aqui eu não pago aluguel 
Se eu morrer amanhã seu doutor, 
Estou pertinho do céu 

(Zé Ketti. Opinião. Disponível em: http:/www.mpbnet.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010) 
 
Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964, no Rio de 
Janeiro. O papel exercido pela Música Popular Brasileira (MPB) nesse contexto, evidenciado pela 
letra de música citada, foi o de 

a) entretenimento para os grupos intelectuais. 
b) valorização do progresso econômico do país. 
c) crítica à passividade dos setores populares. 
d) denúncia da situação social e política do país. 
e) mobilização dos setores que apoiavam a Ditadura Militar. 

 
 
2. (Mack-SP) A “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, em março de 1964, na cidade de 
São Paulo, foi: 

a) uma demonstração de forças conservadoras de direita contra o que chamavam de 
esquerdismo e comunismo do governo João Goulart. 

b) uma manifestação de apoio das famílias de trabalhadores brasileiros ao governo do 
presidente Goulart. 

c) uma resposta das massas populares, apoiando as Reformas de Base, após o Comício na 
Central do Brasil (RJ/março de 1964). 

d) uma demonstração de repúdio das classes trabalhadoras a uma possível intervenção 
militar, com apoio norte-americano, ao governo de Goulart. 

e) uma manifestação, de setores conservadores da sociedade brasileira, de revolta contra a 
tentativa de se derrubar o governo constitucional. 
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3. (FGV-SP) Em relação ao Golpe Militar de 1964 no Brasil, pode-se dizer: 
 
I- Foi fruto de uma conspiração civil-militar alarmada com os rumos nacionalistas do governo João 
Goulart. 
II- Foi a forma encontrada pelos comandos militares para garantir a posse do novo presidente. 
III- Representou a repulsa de setores da sociedade brasileira à tentativa de João Goulart de 
aumentar a presença do capital estrangeiro no país. 
IV- Evitou a tentativa do Partido Comunista Brasileiro, de sindicatos de trabalhadores e de setores 
do Partido Trabalhista Brasileiro de exigir do presidente, a implementação imediata das “reformas 
de base”. 
Estão corretas as frases: 

a) III e IV. 
b) III e V. 
c) I, II e III. 
d) I, IV. 
e) II, III e IV. 

 
 
4. (Cftsc) Durante o período do governo militar (1964 a 1985), era comum a utilização dos 
chamados Atos Institucionais, impostos pela repressão aos que fossem contrários ao regime. 
Sobre os Atos Institucionais, é correto afirmar que:  

a) os Atos Institucionais representaram o que houve de mais democrático na República 
Brasileira.  

b) os Atos Institucionais eram aprovados pelo Congresso Nacional.  
c) os Atos Institucionais pregavam a maior participação da população na vida política do 

país.  
d) os Atos Institucionais tiveram apoio total de todas as classes políticas do país.  
e) o mais famoso foi AI-5 (Ato Institucional nº 5), decretado no governo do Presidente Costa e 

Silva, que dava amplos poderes ao presidente da República de governar, bem como, de 
suspender várias garantias individuais.  

 
 
5. (Upe) 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.  
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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.  

 
 
6. (Ufmg) Considerando-se os fatores que contribuíram para a longevidade do regime militar no 
Brasil, é correto afirmar que foi de grande relevância:  

a) A combinação entre a ordem constitucional, amparada pela Constituição de 1967, e a 
arbitrariedade, expressa em sucessivos Atos Institucionais.  

b) A manutenção de um sistema político representativo, com eleições indiretas em todos os 
níveis, exceto para a Presidência da República.  

c) O desenvolvimento econômico-social do País, acompanhado de um constante crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB).  

d) O rodízio de lideranças políticas entre as Forças Armadas, por meio de eleições indiretas 
no âmbito do Comando Supremo da Revolução.  

e) O apoio de Cuba e da URSS contribuíram para dar estabilidade e continuidade ao regime 
militar. 
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