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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo consta no caderno do estudante e também no 
site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS - VOLUME 4 
 
UNIDADE 4: De Juscelino Kubitschek (JK) à Ditadura 
 
OBJETIVOS 
 
Identificar no governo de Jânio Quadros as promessas, realizações e as razões da 
sua renúncia. 
Diferenciar a forma de governo parlamentarista do presidencialismo e identificar as 
reformas de Jânio e Jango. 
Identificar os chefes de Estado durante a Ditadura Militar e suas características 
principais. 
 

ATIVIDADES 
 
Assista o vídeo Industrialização. Pág.105. 
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Xspwi0V8cY0> Acesso em: 30 
abr.2020. 
 
1.Comente: Você concorda com a afirmação de que o Brasil é um país que tem muitos 
desafios pela frente? Justifique.  
 

Leitura do texto “O governo de JK (1956-1961) ”. Pág.103-105. 
Leitura do texto “O governo de Jânio Quadros (1961) ”. Pág. 106-107. 
Leitura do texto “O governo de Jango (1961-1964). Pág.107-109. 
 



2.Relacione os fatos ocorridos durante o Período Democrático Brasileiro (1946/1964) 
e seus respectivos presidentes: 
 
 

 

 

A.Juscelino Kubitschek 

 

B.Jânio Quadros 

 

C.João Goulart 

( )”Reformas de base” (agrária, 

bancária,fiscal,urbana,educacional). 

 

(   )Na campanha eleitoral adotou uma 

vassoura e governou por sete meses. 

 

(   )Adotou o Plano de metas (“50 anos 

em 5”). 

 

(   )Construção de Brasília. 

 

(   )Político personalista e carismático. 

 

 

3.A imagem a seguir mostra operários que se deslocaram do Nordeste para o Centro 

–oeste na construção de Brasília. Inicialmente, o termo tinha conotação pejorativa, 

mas, foi ressignificado, adquirindo sentido positivo, indicando pessoas lutadoras, 

corajosas e dignas. O termo em questão é: 

 

 

 

 

 

A.Fandangos. 

B.Calangos. 

C.Candangos. 

D.Calungas. 

 

 

 



Leitura do texto “As características da ditadura” Pág. 114-115. 
4.Relacione os fatos ocorridos durante a Ditadura Militar Brasileira e seus respectivos 

presidentes: 

 

 

 

 

A.Castelo Branco (1964/1967) e Costa 

e Silva (1967/1969) 

 

B.Médici (1969/1974) 

 

C.Geisel (1974/1979) 

 

D.Figueiredo (1979/1985) 

( )Declarada a anistia geral e 

campanha das Diretas Já. 

 

(   )O processo de redemocratização 

política foi qualificado pelo regime 

como uma abertura “lenta, gradual e 

segura”. 

 

(    )O auge da repressão se deu a partir 

do final de 1968,quando o Ato 

Institucional n°5 (AI-5) suspendeu 

todos os direitos previstos na 

Constituição. 

 

( )As liberdades políticas foram 

restringidas e foi imposto um conjunto 

de decretos que criava normas e 

determinava as decisões políticas dos 

militares.  

 
5.Assinale as alternativas corretas, quanto as características da ditadura militar 

brasileira: 

A.Durante mais de 20 anos, o Brasil viveu sob uma ditadura comandada pelos 

militares e apoiada por diferentes setores da sociedade. 

B.A imprensa foi censurada, assim como qualquer manifestação cultural que 

criticasse o regime. 

C.Os métodos violentos que a ditadura empregou para se impor foram respaldados 

por uma Constituição promulgada em 1967 pelo Congresso. 

D.Havia dois partidos: ARENA (Aliança Renovadora Nacional) partido da situação 

(segmentos dominantes) e MDB (Movimento Democrático Brasileiro) partido da 

oposição.  

Leitura do texto “As Diretas Já e o retorno da democracia”. Pág.123-124. 

6.Assinale a alternativa correta: 

A campanha por eleições diretas para presidente ficou conhecida por: 

A.Prá Frente Brasil. 

B.Brasil, Ame-o ou Deixe-o. 

C.Diretas Já. 

D.Ninguém segura este País. 



Leia o texto e responda as questões: 

 

Diz o artigo 5° da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brasil, 

que: “ninguém será submetido à tortura ou castigo cruel, desumano ou degradante”. 

Em vinte anos de regime militar, esse princípio foi ignorado pelas autoridades 

brasileiras. A pesquisa do projeto “Brasil Nunca Mais” (1964-1979) mostrou quase 

uma centena de modos diferentes de tortura mediante agressão física, pressão 

psicológica e utilização dos mais variados instrumentos, aplicadas aos presos políticos 

brasileiros. 

Instrumentos de tortura como “pau-de-arara”, o choque-elétrico, o “afogamento”, a 

“geladeira”, a “cadeira do dragão”, o uso de “produtos químicos” etc. 

Durante a ditadura militar, a tortura foi utilizada em pessoas de todas as idades, sexo 

ou situação física e psicológica. Assim, crianças foram sacrificadas na frente dos pais, 

mulheres grávidas perderam seus filhos, esposas sofreram para incriminar seus 

maridos. 

O emprego da tortura foi peça essencial da engrenagem repressiva posta em 

movimento pelo regime militar que se implantou em 1964. 

 

                                                                      D. PAULO EVARISTO ARNS 

   Brasil: Nunca Mais – Um Relato Para a História. Petrópolis: Vozes, 1985. 

 

                                                                                 

7.Qual foi a peça essencial da engrenagem repressiva posta em movimento pelo 

regime militar de 64?  

8.Indique alguns exemplos. 

9.Elabore o seu parecer sobre o período da Ditadura Militar Brasileira. 

Leitura do texto “Momento Cidadania”. Pág.125-126. 

10.Comente: A Constituição de 1988, também ficou conhecida por “Constituição 

Cidadã”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


