
A impressão deste material não é obrigatória. 

DITADURAS MILITARES DO CONE SUL  9º ANO – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Semana 28 – Atividades 

 
Caros alun@s,  

 

Na esperança de que muito em breve nos reencontraremos, proponho estes breves exercícios 
sobre as ditaduras do Cone Sul, tema que estamos estudando nas últimas semanas.  

 
Um abraço, 

 
Prof. Macedo = D 

___________________________________________________________________________________ 
 
01. A ditadura militar [brasileira] estava economicamente robusta. Num regime de pleno emprego, a 

economia crescia, na média, a. taxas de quase 7% ao ano. Também tinha prestígio internacional. 
Faltava só a Argentina para que toda a América do Sul abaixo do Equador fosse governada por 
generais. Em março de 1976 uma junta instalou-se na Casa Rosada, e acabou-se a exceção. [...] Os 
militares empossaram uma junta encabeçada pelo general Videla, trancaram Isabelita numa mansão 
e fizeram terra arrasada das instituições do país, dando início a um processo que chamaram de 
“Proceso de Reorganización Nacional”. 

GASPARI, Elio. A ditadura encurralada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.  
 

O fato de toda a América do Sul, a partir de 1976, ser governada por generais aponta para a sucesso 
da ___________________________, a qual revela a grande influência estadunidense na América do 
Sul.  

 
Marque a opção que completa corretamente a lacuna na assertiva acima.  
a) Doutrina de Convivência Pacífica 
b) Política de Apaziguamento 
c) Doutrina de Segurança Nacional 
d) Política de Contenção das Armas Nucleares 
e) Política Externa Independente 

 
02. Leia o fragmento de texto a seguir e responda à questão subsequente.  
 

Em 1973, com Allende no governo e Nixon na Casa Branca, o secretário de estado, Henry 
Kissinger, defendera uma política pragmática e gradualista: “Se as violações de direitos humanos não 
forem tão ofensivas a ponto de não podermos conviver com elas, vamos fazer o que pudermos para 
aumentar nossa influência no país”.  

GASPARI, Elio. A ditadura encurralada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.  
 

O teor da fala do secretário de estado estadunidense aponta para o fato de que o governo dos Estados 
Unidos, à época comandado pelo presidente Nixon, estava disposto a endossar práticas que violassem 
os direitos humanos desde que colaborassem com o(a)  
a) Intervencionismo econômico 
b) Keynesianismo ortodoxo 
c) Contenção do comunismo 
d) Segurança nacional chilena 
e) Cultura soviética 

 
03. Assista à reportagem a seguir, produzida pela TV Brasil, sobre os 25 anos da eleição de Nelson Mandela 

como presidente da África do Sul. Em seguida, responda à seguinte questão: A abolição do 
Apartheid significou a plena emancipação da população negra sul-africana? 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=zkMZyb-pa6U. 
 


