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Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 7

1. (Mack) O presidente acusava as misteriosas “forças ocultas” como responsáveis pelo seu ato. 
Hoje, há poucas dúvidas de que a renúncia fazia parte de uma estratégia golpista. Minoritário no 
Congresso, criticados duramente por Carlos Lacerda, o presidente esperava voltar nos braços do 
povo, fato que não se confirmou. A que fato o texto se refere?
a) Suicídio do presidente Getúlio Vargas.
b) Impeachment do presidente Collor de Mello.
c) Queda do governo Goulart.
d) Deposição de Carlos Luz.
e) Renúncia de Jânio Quadros.

2. Assinale a alternativa que melhor representa o governo de Juscelino Kubitschek.
a) Mudança da capital do país para o Planalto Central.
b) Rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética.
c) Em 1951, a inflação caiu e houve superávit comercial.
d) O direito de greve foi reconhecido aos trabalhadores pela Constituição de 1946.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

3. (Mack) Em 6 de janeiro de 1963 realizou-se o plebiscito que reuniu os votos de mais de 12 mi-
lhões de cidadãos. Após o resultado do plebiscito, Goulart assumiu plenamente o poder presiden-
cial. Que questão foi discutida no plebiscito?
a) A validade da eleição de João Goulart.
b) A implementação das reformas de base por Jango.
c) O sistema de governo (presidencialista X parlamentarista).
d) A renuncia do presidente Jânio Quadros.
e) A Lei de Remessa de Lucros, reforma urbana e tributária.

4. Leia atentamente.

 A justificativa do golpe militar de 1964 foi livrar o Brasil do comunismo. Mas quando os 
militares deixaram o poder, em 1985, legaram uma economia soviética. A ditadura começou com 
medidas duras para debelar a inflação vinda ainda do governo JK, para, em seguida, expandir os 
tentáculos do Estado pela economia, em nome de um Brasil grande, cuja melhor expressão eram 
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obras gigantescas e caras, cujos resultados muitas vezes são questionáveis, como no caso da 
Transamazônica. “Os militares chocaram o ovo da serpente.” 

O Globo, Especial 80 anos. Rio de Janeiro, 24 set. 2005. Economia, p. 8 (fragmento).

Agora responda.
a) O que os governos militares queriam garantir no âmbito da economia?
b) De onde vieram os recursos para os investimentos no país?
c) Qual foi a consequência desse contexto?

5. Complete a tabela com itens da Reforma de Base do governo João Goulart.

PROPOSTAS DO GOVERNO JOÃO GOULART

Nacionalizar as empresas prestadoras de serviços públicos e a indústria 
farmacêutica.

6. Leia atentamente:

“No aniversário de 42 anos do golpe militar de 1964, a ordem do dia do Exército, lida para cerca 
de 200 mil soldados em quartéis de todo o país ontem, exalta sua atuação ao dizer que “esse 
Exército orgulha-se do passado”. Diz ainda que o golpe ajudou a “alicerçar”, em cada brasileiro, a 
convicção perene de que preservar a democracia é dever nacional.”

Folha de S.Paulo. 1º de abr. 2006 (fragmento). 
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Agora responda.
a) De acordo com o texto, atualmente qual a visão das forças armadas com relação ao golpe de 
1964?
b) Indique qual o objetivo dos Atos institucionais.
c) Quais foram as táticas militares para “manter a ordem” nos anos de chumbo? Explique.

7. Complete com V (verdadeiro) e F (falso), sobre o movimento musical da Jovem Guarda no pe-
ríodo no regime militar.
a) Em 1965, estreou na TV Globo um programa chamado Jovem Guarda. (     )
b) Dentre os cantores que faziam parte da Jovem Guarda temos Roberto Carlos e Ângela Maria. 
(     )
c) A intelectualidade e os mais politizados desprezavam as canções e rimas leves que falavam de 
amor, típicas desse movimento. (     )
d) Os setores de esquerda acusavam seus músicos de serem alienados, por não se posicionarem 
contra a ditadura. (     )
e) Esse estilo musical era voltado para os mais velhos e tinha influência de bandas como Ramo-
nes e Beatles. (     )

8. Complete a cruzadinha.
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1. Partido que elegeu Jânio Quadros.
2. Nome do movimento e da lei que permitiram o retorno ao Brasil dos exilados políticos.
3. Legislação que tornou facultativo o voto para eleitores entre 16 e 18 anos.
4. Lei feita pelos militares que proibia a livre propaganda política no rádio e na televisão.
5. Migrantes nordestinos que construíram Brasília.
6. Plano que previa o congelamento dos preços e dos aluguéis.
7. Nome do arquiteto que idealizou Brasília.
8.  Plano criado no governo JK, que previa atingir 30 objetivos em 5 anos subsequentes.

9. Numa tentativa de romper com a permanência da inflação, que corroía os salários dos brasilei-
ros, o presidente José Sarney lançou, em fevereiro de 1986, o Plano Cruzado. Indique o que esse 
plano previa.

10. João Figueiredo foi o sucessor de Geisel. Indique e explique quais foram os principais aconte-
cimentos de sua gestão.


