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CRISE, GOLPE E DITADURA MILITAR 2ª SÉRIE – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Semana 27 – Atividades 

 
Caros alun@s,  
Agora voltaremos a ter nossos encontros semanais, não é mesmo? Pois é justamente na alegria desta 

mudança e também das notícias que tem sido divulgadas nas últimas semanas quando ao declínio da 
pandemia de COVID-19, que proponho que façamos as atividades a seguir. Divirtam-se!  
 

Um abraço, 
Prof. Macedo =D 

___________________________________________________________________________________ 
 
01. 
 

 
 

Considerando a manchete do jornal acima, responda à seguinte questão: Qual foi a solução 
encontrada para a crise político-institucional aberta após a renúncia de Jânio Quadros?  

 
 
OS DOCUMENTOS A SEGUIR DEVEM SER UTILIZADOS PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 2 E 3.  
 

 
 

João Goulart cumprimenta apoiadores no Comício da Central do Brasil em 13/03/1964. 
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Capa do Jornal do Brasil no dia seguinte ao Comício da Central do Brasil. 
 
02. Considerando as fotografias reproduzidas acima e os múltiplos aspectos por elas suscitados, responda 

à seguinte questão: O que eram as Reformas de Base defendidas pelo presidente Jango no 
comício mencionado pelos documentos acima?  

 
03. À luz dos documentos apresentados, responda à seguinte questão: Qual foi a estratégia política 

utilizada pelo presidente Jango para conseguir realizar as reformas?  
 
04. 

 
 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Fonte: CPDOC/JB 
 

No dia 19 de março de 1964, os conservadores brasileiros reagiram ao Comício da Central do Brasil 
com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Este evento marcou a articulação civil em defesa 
da deposição de João Goulart. Considerando a fotografia e as informações apresentadas, responda à 
seguinte questão: Qual era a justificativa defendida pela direita política para a realização 
destes atos e para pedir a derrubada de Jango?  
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05. 

 
 

No dia 31 de março de 1964, os tanques do Exército foram às ruas para depor o presidente João 
Goulart. No dia 1º de abril de 1964, Goulart ainda vislumbrava alguma chance de resistir junto ao 
Terceiro Exército lotado no Rio Grande do Sul, mas com a adesão do Segundo Exército ao golpe civil-
militar, à época liderado pelo general Amaury Kruel, a resistência tornou-se impossível. No dia 2 de 
abril, o Congresso Nacional consolidou o golpe.  

 
À luz das informações apresentadas e a partir da manchete trazida pelo jornal O Globo, responda à 
seguinte pergunta: Qual foi a decisão tomada pelo Congresso Nacional na sessão conjunta do 
dia 2 de abril de 1964?  

 
06. 

ATO INSTITUCIONAL Nº 1, DE 9 DE ABRIL DE 1964 
 

À NAÇÃO 
É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova 

perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver neste momento, não só no espírito 
e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica 
revolução.  A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz, 
não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação. A revolução vitoriosa 
se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. 
Esta é a forma mais expressiva e mais radical do Poder Constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, 
como Poder Constituinte, se legitima por si mesma. 

 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm. Aceso em 16/09/2020. 
 

Após a leitura do fragmento de texto acima, explique sucintamente o que os militares fizeram, 
justificados pelo AI – 1, após a tomada de poder em abril de 1964 
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07. (ENEM/2017) No período anterior ao golpe militar de 1964, os documentos episcopais indicavam para 
os bispos que o desenvolvimento econômico, e claramente o desenvolvimento capitalista, orientando-
se no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria o problema da miséria rural e, 
consequentemente, suprimiria a possibilidade do proselitismo e da expansão comunista entre os 
camponeses. Foi nesse sentido que o golpe de Estado, de 31 de março de 1964, foi acolhido pela 
Igreja. 

MARTINS, J. S. A política do Brasil: lúmpen e místico. São Paulo: Contexto, 2011 (adaptado). 
 

Em que pesem as divergências no interior do clero após a instalação da ditadura civil-militar, o 
posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica de que 
o(a) 
a) luta de classes é estimulada pelo livre mercado. 
b) poder oligárquico é limitado pela ação do Exército. 
c) doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior. 
d) espaço político é dominado pelo interesse empresarial. 
e) manipulação ideológica é favorecida pela privação material 

 
08. (UECE) Atente ao seguinte excerto: “[...] Várias figuras importantes tiveram seus direitos políticos 

cassados. Muitas prisões, apreensões e queima de livros considerados subversivos foram feitos pelos 
órgãos repressivos. Reformas na máquina administrativa e mudanças nas leis trabalhistas foram 
promovidas logo no início do governo Castelo Branco: as greves foram praticamente proibidas e os 
salários arrochados, isto é, mantidos em níveis bastante baixos”. 

 

Antônio Pedro e Lizânias de Souza Lima. História sempre presente. v. 3. 1ª ed. São Paulo, FTD, 2010. p. 280. 
 

O momento da História Republicana do Brasil a que o excerto acima se refere é 
a) Implantação do Estado Novo, em 1937, quando o regime ditatorial se fez notar com todas as suas 

características. 
b) O início do período da Nova República, em 1985, marcado pela liberdade de mercado e pelo forte 

controle social por parte do Estado. 
c) O início do período dos Governos Militares instalados após o Golpe de 1964 que depôs o Presidente 

João Goulart e que durou até 1985. 
d) O período posterior à morte do Presidente Getúlio Vargas, em 1954, quando forças opositoras 

alcançaram o poder e impuseram sua política. 
 


