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Atividade avaliativa

Questão 1 - Em relação ao Golpe Militar de 1964 no Brasil, pode-se dizer:
I- Foi a forma encontrada pelos comandos militares para garantir a posse do novo presidente.
II- Foi fruto de uma conspiração civil-militar alarmada com os rumos nacionalistas do governo João Goulart.
III- Representou a repulsa de setores da sociedade brasileira à tentativa de João Goulart de aumentar a presença do
capital estrangeiro no país.
IV- Evitou a tentativa do Partido Comunista Brasileiro, de sindicatos de trabalhadores e de setores do Partido Trabalhista
Brasileiro de exigir do presidente, a implementação imediata das “reformas de base”.
Estão corretas as frases:
a) I e II
b) II e IV
c) I, II e III
d) I, IV
e) II, III e IV.
Questão 2 - A prisão e a morte do jornalista Wladimir Herzog e do operário Manoel Fiel Filho, a bomba no show de
primeiro de maio no Riocentro, a carta-bomba enviada à Ordem dos Advogados do Brasil, episódios ocorridos nos
governos dos generais Ernesto Geisel e João Figueiredo revelam:
a) O recrudescimento da guerrilha urbana de esquerda no Brasil.
b) São episódios isolados uns dos outros, sem nenhuma inter-relação.

c) A luta entre duas facções militares, uma de extrema direita e outra de extrema esquerda, esta chefiada pelo capitão
Carlos Lamarca.
d) Uma política deliberada dos generais-presidentes de perseguição aos jornalistas, operários, artistas e advogados.
e) Uma tentativa da chamada linha dura militar para desestabilizar o processo de abertura política.
Questão 3 - Leia atentamente o texto abaixo:
A política externa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva caracterizou-se, em termos econômicos, por sua preocupação
em ___________e, em termos políticos, pela busca de apoio para que o Brasil passe a ser membro permanente do
____________.
As expressões que completam corretamente as lacunas do texto, na ordem em que aparecem, são:
a) aprovar a ALCA; Grupo dos 8 (G–8).
b) aproximar-se do NAFTA; Conselho da OEA.
c) ampliar as exportações; Mercosul.
d) fortalecer o Mercosul; Conselho de Segurança da ONU.
e) aproximar-se da União Europeia; Fórum Social Mundial.
Questão 4 - Manifestações de repúdio ao Governo Goulart precederam o movimento militar que golpeou as instituições
do país a partir de 31 de março de 1964. Nos protestos veiculavam soluções salvacionistas sobre a pátria, a ordem
democrática, a liberdade, Deus e a família, habilmente articuladas por forças políticas de direita, membros da Igreja
Católica, grandes proprietários rurais, banqueiros e empresários nacionais e estrangeiros, que visavam a adesão do
povo. Ao final de 1965, estava na praça a seguinte peça musical de Zé Queti:
"Marchou com Deus pela democracia, agora chia, agora chia (...)".
Com base no texto:
a) esclareça o rumo que os militares, detentores do poder, imprimiram ao regime instalado;
b) a partir da expressão "agora chia", procure indicar a quem o autor da composição dirigia sua sátira.
Questão 5 - Responda com base na charge e no texto abaixo:

A campanha das Diretas Já, iniciada no final de 1983, tinha como objetivo pressionar os políticos e o governo a
aceitarem a emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente.
Estabeleça a relação entre o resultado das eleições de 1982 para governadores e o início da campanha das Diretas Já.

Questão 6 – Observe a imagem:

http://www.fisconet.com.br/user/agenda/tabelas_praticas/moedas/moedas.htm

Em janeiro de 1986 o presidente Sarney lança o Plano Cruzado e seu famoso congelamento de preços. Juscelino é
reabilitado. Um carimbo na velha nota de 100 mil cruzeiros marca o novo valor, Cz$ 100,00 cruzados. Ela foi lançada em
abril do mesmo ano.
EXPLIQUE o que foi o Plano Cruzado e IDENTIFIQUE duas de suas medidas.
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