
A impressão deste material não é obrigatória. 

GOLPE DE 64 9º ANO – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Semana 30 – Atividades 

 
01.  “Organizadas em oposição a João Goulart, as Marchas da Família se transformaram em forte apoio 

ao governo militar, reunindo uma massa de civis, nas capitais e interior do país.”  
 

(REVISTA DE HISTÓRIA DA BIBLIOTECA NACIONAL. Ano 1, n. 8, fev./mar. de 2006. p. 60.) 
 

Relacionando o fragmento acima ao golpe militar no Brasil, é correto afirmar: 
a) As torturas e as perseguições políticas são matérias para ficção, pois o Brasil sempre foi um país 

estável politicamente. 
b) Havia receio dos setores mais progressistas do Brasil de que os norte-americanos invadissem o 

país. 
c) O medo, em relação ao comunismo, não existia no meio social, posto que o país, em especial suas 

elites, sempre foi simpático às ideias comunistas. 
d) Por ocasião do golpe houve um movimento civil conservador, inicialmente organizado em oposição 

ao governo do presidente trabalhista João Goulart, manifestado nas Marchas da Família com Deus 
pela Liberdade. 

e) Não houve exílio de brasileiros, pois a Constituição de 1967 garantia a liberdade de expressão 
política. 

 
02. Em 31 de março de 1964, os militares brasileiros, apoiados pelos Estados Unidos e por parcelas da 

classe política e empresarial do país, assumiram o controle do Estado por meio de um golpe. A 
justificativa para esse golpe de Estado baseava-se na proteção contra: 
a) o comunismo internacional, visto como ameaça às instituições democráticas no panorama de 

polarização política pós 2ª guerra. 
b) as ditaduras fascistas em franco processo de expansão no continente sul-americano, já instaladas 

na Argentina e no Chile. 
c) a tentativa dos partidos de esquerda de implantar um regime parlamentarista, considerado 

estranho à tradição brasileira. 
d) a violação dos direitos individuais garantidos na Constituição que vinha sendo praticada desde a 

renúncia de Jânio Quadros. 
e) a hiperinflação que paralisava a economia do país, e cuja origem estava no endividamento externo 

do período Vargas. 
 


