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DITADURA MILITAR (1964 – 1985)  2ª SÉRIE – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Semana 29 – Atividades 

 
Caros alunos,  
 

Nesse tempo em que o calor está consumindo nossa energia vital e nossas esperanças e orações estão 
dedicadas à rainha Elsa de Arendelle, proponho que façamos os seguintes exercícios com o propósito de 
treinar o que vimos em nossas aulas. Observem que a maior parte das questões foi retirada do ENEM 
justamente por ser um tema relevante neste certame.  
 

Clamando por chuva e quase derretendo, 
 

Prof. Macedo =D 
___________________________________________________________________________________ 
 
01. (ENEM) 
 

Falavam em fuzilamentos, em gente que era embarcada nos aviões militares e atirada em alto-
mar. Havia muita confusão. Sempre que há mudança violenta de poder, a regra dos entendidos é 
sumir, evaporar-se, não se expor, nos primeiros momentos da rebordosa, um sargento qualquer pode 
decidir sobre um fuzilamento. Depois as coisas se organizam, até mesmo a violência é estruturada, 
até mesmo o arbítrio. Mas quem, no meio tempo, foi fuzilado, fuzilado fica. 

 

CONY, C. H. Quase memória. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 
 
A narrativa refere-se ao seguinte aspecto da segurança nacional durante a Ditadura Militar: 
a) Institucionalização da repressão como política estatal. 
b) Normatização da censura como mecanismo de controle. 
c) Legitimação da propaganda como estratégia psicossocial. 
d) Validação do conformismo como salvaguarda do consenso. 
e) Ordenação do bipartidarismo como prerrogativa institucional. 

 
02. (ENEM) 

 
ZIRALDO. 20 anos de prontidão. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil através da caricatura (1840-2001).  

Rio de Janeiro: Letras & Expressões, 2001. 
 

No período de 1964 a 1985, a estratégia do Regime Militar abordada na charge foi caracterizada pela 
a) priorização da segurança nacional.     b)  captação de financiamentos estrangeiros. 
c) execução de cortes nos gastos públicos.   d)  nacionalização de empresas multinacionais. 
e) promoção de políticas de distribuição de renda. 
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03. (ENEM)  
 

PSD - PTB - UDN 
PSP - PDC - MTR 
PTN - PST - PSB 
PRP - PR - PL - PRT 
Finados  

 

FORTUNA. Correio da Manhã, ano 65. n. 22 264, 2 nov. 1965. 
 

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. 
e) valorização da representação parlamentar. 

 
04. (ENEM)  

A gente não sabemos escolher presidente 
A gente não sabemos tomar conta da gente 
A gente não sabemos nem escovar os dentes 
Tem gringo pensando que nóis é indigente 
Inútil 
A gente somos inútil 

 
MOREIRA, R. Inútil. 1983 (fragmento). 

 
O fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização política. A 
canção foi censurada por estar associada 
a) ao rock nacional, que sofreu limitações desde o início da ditadura militar. 
b) a uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia a escolha popular do 

presidente. 
c) à falta de conteúdo relevante, pois o Estado buscava, naquele contexto, a conscientização da 

sociedade por meio da música. 
d) à dominação cultural dos Estados Unidos da América sobre a sociedade brasileira, que o regime 

militar pretendia esconder. 
e) à alusão à baixa escolaridade e à falta de consciência política do povo brasileiro. 

 
05. (ENEM)  

Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968 
 

Art. 10 – Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança 
nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 
Art. 11 – Excluem–se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato 
Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

 

Disponível em: http://www.senado.gov.br. Acesso em: 29 jul. 2010. 
 

O Ato Institucional nº 5 é considerado por muitos autores um "golpe dentro do golpe". Nos artigos do 
AI–5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso 
significava 
a) a substituição da Constituição de 1967. 
b) o início do processo de distensão política. 
c) a garantia legal para o autoritarismo dos juízes. 
d) a ampliação dos poderes nas mãos do Executivo. 
e) a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 1964. 
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06. (ENEM) 
 

A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares 
que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do Brasil (e do Paraguai 
de Stroessner), foi a vez da Argentina (1966), Bolívia (1966 e 1971), Uruguai e Chile (1973) e Argentina 
(novamente, em 1976). Em todos os casos se instalaram ditaduras civil-militares (em menor ou maior 
medida) com base na Doutrina de Segurança Nacional e tendo como principais características um 
anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças 
Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. 

 
PADRÓS, E. S. et al. Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985). história e memória. Porto Alegre: Corag, 

2009 (adaptado) 
 

Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar a 
a) modificação de limites territoriais.     b) sobrevivência de oficiais exilados. 
c) interferência de potências mundiais.    d) repressão de ativistas oposicionistas. 
e) implantação de governos nacionalistas. 

 
07. (UERJ) 

 

 
 

Passeata dos Cem Mil no Rio de Janeiro, junho de 1968. 
 

 
 

Protesto em Paris, maio de 1968.  
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Em 1968, vários países foram palco de movimentos que expressaram insatisfações em relação ao 
sistema estabelecido. Tanto no Brasil quanto na França, estudantes e intelectuais se destacaram nas 
manifestações públicas de protesto. Dois objetivos que esses grupos pretendiam alcançar estão 
apontados em:  
a) Valorização da contracultura e supressão dos organismos políticos; 
b) Democratização de instituições vigentes e crítica à cultura dominante; 
c) Recuperação das propostas stalinistas e contestação ao mundo burguês; 
d) Unificação dos movimentos sociais por meio da luta armada e combate às estruturas 

burocratizantes;  
 
08.  O torturador maluco, vítima de uma perversão, é em geral um produto de fantasia política. Permiti-

lhe ter à mão a tese da insanidade do agente para salvar a honra do regime se algum dia a oposição 
conseguir provar suplícios e identificar torcionários. Essa construção acrobática esteve nas palavras 
do general Adyr Fiúza de Castro, fundador do CIE: “Eu não admito a tortura por sadismo ou vingança. 
Para obter informações, acho válida. Os hipócritas dizem que não, mas todo mundo usa. (...) Isso é 
uma contingência natural da humanidade. Nunca permiti (...)”.  

 

GASPARI, Elio. Ditadura escancarada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.   
 

À luz do fragmento de texto acima, redija um parágrafo sucinto que explique como se operou 
o terrorismo de estado ocorrido no Brasil durante o regime civil-militar (1964-1985).  

 


