
                                                                                           

RESUMÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS 

Prof. Gênesis 
 

Os Atos Institucionais eram leis criadas pelo 

presidente da república sem consultar o Congresso 

Nacional. Estes Atos foram responsáveis pelo 

endurecimento do regime militar iniciado em 1964. Os 

quatro primeiros Atos foram criados no primeiro 

governo militar, o de Castelo Branco. Estes Atos 

geraram reação da população contra a ditadura militar. 

AI 1: suspendeu a eleição direta para presidente da 

republica, deu ao presidente o poder de fechar o 

Congresso Nacional, de cassar mandatos e suspender 

direitos políticos de qualquer pessoa por 10 anos. 

AI 2: instituiu o bipartidarismo, ou seja, só poderiam 

existir dois partidos no país: o Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB partido de oposição) e a Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA partido do governo). 

AI3: suspendeu as eleições diretas para governadores 

de estados e prefeitos de capitais. 

AI 4: reabriu o Congresso Nacional (já havia sido 

fechado pelo governo militar) e convocou Assembleia 

Nacional Constituinte para a elaboração de nova 

constituição. 

AI 5: o mais rigoroso de todos os Atos: suspendeu o 

habeas-corpus (direito dos presos de responderem as 

acusações em liberdade), tornou rigorosa a censura 

sobre os meios de comunicação, proibiu 

manifestações e aglomerações nas ruas, deu ao 

presidente o poder de decretar o estado de sítio.  

Exercícios 

1. (Enem cancelado 2009)  “Boicote ao militarismo”, propôs o 

deputado federal Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB), em 2 de setembro de 1968, conclamando o povo 
a reagir contra a ditadura. O clima vinha tenso desde o ano 
anterior, com forte repressão ao movimento estudantil e à primeira 
greve operária do regime militar. O discurso do deputado foi a ‘gota 
d’água’. A resposta veio no dia 13 de dezembro com a 
promulgação do Ato Institucional nº- 5 (AI 5).  
 

Ditadura descarada. In: Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de 
Janeiro, ano 4, nº- 39, dez. 2008 (adaptado). 

 
Considerando o contexto histórico e político descrito acima, o AI 5 
significou  
a) a restauração da democracia no Brasil na década de 60.    

b) o fortalecimento do regime parlamentarista brasileiro durante o 
ano de 1968.    

c) o enfraquecimento do poder central, ao convocar eleições no 
ano de 1970.    

d) o desrespeito à Constituição vigente e aos direitos civis do país 
a partir de 1968.    

e) a responsabilização jurídica dos deputados por seus 
pronunciamentos a partir de 1968.    

   
2. (Udesc 2009)  Entre as décadas de 1970 e 1980 aconteceu uma 

série de questões que marcou a história do passado recente 

brasileiro. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao conjunto de 

questões e acontecimentos que caracterizaram este período.  

a) É possível observar a existência de dois processos de 
redemocratização no Brasil neste período: um a partir do próprio 
governo militar, que passou a prever a impossibilidade de 
manter o autoritarismo e as leis de exceção no longo prazo; e 
outro com foco na sociedade civil, que reuniu diferentes atores e 
organizações na luta pela democracia.    

b) Em 1985, Fernando Collor de Mello venceu a eleição para 
presidente da República e foi o primeiro presidente civil depois 
de 21 anos de regime militar.    

c) A Lei de Anistia (1979), embora sancionada pelo regime militar, 
foi sobretudo resultado da campanha pela Anistia promovida por 
diversos setores da sociedade civil brasileira que se opunham 
ao governo militar, ocorrida no período conhecido como de 
redemocratização.    

d) A campanha Diretas Já marcou o período de redemocratização 
no Brasil, mas a eleição para presidente em 1985 ainda seria 
decidida pelo Colégio Eleitoral e não pelo voto popular.    

e) A Constituição de 1988, ao expressar a organização de uma 
sociedade democrática, marcaria definitivamente o fim do 
autoritarismo do regime militar no Brasil.    

   
3. (Ufrgs 2008)  Considere os acontecimentos a seguir, referentes 

ao processo de abertura política no Brasil. 
 

1 - Campanha das Diretas Já 

2 - eleição indireta de Tancredo Neves à presidência da República 

3 - fim do AI-5 e promulgação da Lei de Anistia 

4 - fundação da Central Única dos Trabalhadores 

5 - Pacote de Abril 

6 - tortura e morte de Vladimir Herzog 

 

A sequência cronológica em que esses fatos ocorreram é  

a) 3 - 2 - 1 - 4 - 5 - 6.    
b) 5 - 4 - 6 - 3 - 2 - 1.    
c) 5 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1.    
d) 6 - 5 - 3 - 4 - 1 - 2.    
e) 6 - 4 - 3 - 5 - 1 - 2.    
   
4. (Ufrgs 2008)  Considere as seguintes características, referentes 

ao Regime Militar no Brasil. 

 

1 - restrição das liberdades constitucionais e fixação da Lei de 

Segurança Nacional 

2 - adoção de políticas econômicas visando ao desenvolvimento 

de um parque industrial dinâmico 

3 - expansão do comércio exterior e ampliação da dívida externa 

4 - início da construção da Transamazônica, em nome da 

Integração Nacional 

 



                                                                                           

Essas características se referem ao período  

a) da instalação do Regime.    
b) da distensão do Regime.    
c) do "milagre econômico brasileiro".    
d) da "transição democrática".    
e) da crise do Regime.    
   
5. (Ifsul 2015)   

 
 
As manifestações públicas que vêm ocorrendo no Brasil nos 
últimos meses levaram às ruas grupos que defendem a volta do 
regime militar. Provavelmente, eles não têm conhecimento do Ato 
Institucional nº 5 (AI 5), instituído nesse período, o qual alterou a 
vida de milhões de brasileiros ao  
a) radicalizar o poder gerado pelo golpe político-militar de abril de 

1964, com a anuência e o fortalecimento do Congresso 
Nacional.    

b) aumentar o volume de impostos e a consequente falência de um 
grande número de pequenas e médias empresas.    

c) produzir um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros, 
dando poder de exceção aos governantes para punir 
arbitrariamente os que fossem inimigos do regime.    

d) obrigar a transmissão, por todas as emissoras de rádio, do 
programa "A Voz do Brasil" e do horário eleitoral gratuito no 
rádio e na TV.    

   

6. (Uemg 2014)  Texto I 

 

 
 

 

 

 

 

Texto II  

 

 
 

Texto III  

 
GERAÇÕES 4  

 
Ouço um tropel atrás de mim.  
Muitos alaridos.  
Eles querem passar. Passem.  
Mas, por favor, não destruam as pontes  
as fontes  
pois podem delas precisar  
quando exaustos de tanto avanço  
quiserem  

      — recomeçar.  
(Sísifo desce a montanha)  
 
A Passeata dos Cem Mil (1968) foi um movimento que marcou a 
resistência da população brasileira frente à ditadura militar 
instalada no Brasil. Em 2013, eclodiu pelo País uma série de 
manifestações que chamaram a atenção da opinião pública e das 
autoridades, em vista de sua força de mobilização.  
 
Considerando-se o contexto histórico e as características dessas 
manifestações, é CORRETO afirmar que  

a) os dois movimentos, alvos de repressão militar com força 
desproporcional, apresentaram questionamentos semelhantes, 
pois lutavam contra governos autoritários que impediam a 
liberdade de expressão.     

b) a Passeata dos Cem Mil sofreu forte repressão, ao passo que o 
movimento de 2013 não sofreu nenhuma, pois a primeira 
aconteceu em um período ditatorial, e a segunda ocorreu em 
um período democrático, com manifestações pacíficas.     

c) as manifestações de 2013, em meio a protestos violentos, 
desejavam a derrubada da presidente da república, considerada 
culpada pelos problemas do País, ao passo que a Passeata dos 
Cem Mil reivindicava mudanças nas regras eleitorais.     

d) os dois movimentos, surgidos em contextos políticos diferentes, 
tiveram grande participação de jovens, principalmente 
estudantes, que acreditavam poder mudar o País através de 
grande mobilização popular.    

   
 
 
 
 
 
 



                                                                                           

7. (Unesp 2014)   

 
 
A charge caracteriza o Ato Institucional n.º 5, de dezembro de 
1968, como  
a) uma forma de estimular o aumento dos protestos da classe 

média contra o regime militar.    
b) uma medida dura, mas necessária para o restabelecimento da 

ordem e da tranquilidade no país.    
c) um instrumento de coersão, que limitava os direitos e a 

capacidade de defesa dos cidadãos.    
d) uma tentativa de frear o avanço dos militares, que haviam 

assumido o controle do governo federal.    
e) um esforço de democratização e reformas sociais, num 

momento de crise e instabilidade econômica.    
   
8. (Uerj 2010)   

 

 

A cena retratada pelos quadrinhos só se tornou possível na história 

recente do país com o fim do Ato Institucional nº 2 (AI-2) em 1979. 

A reforma partidária, assim como outros eventos do processo de 

restabelecimento do estado de direito no Brasil, contudo, 

permitiram ao regime militar controlar o ritmo da abertura política. 

Indique a principal mudança produzida pela reforma partidária de 

1979 e justifique sua aplicação no contexto da abertura “lenta, 

gradual e segura” promovida pelo regime militar.  

   
9. (Uem 2015)  Sobre a Ditadura Militar brasileira (1964-1985), 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).  

01) A Ditadura Militar extinguiu os partidos políticos até então 
existentes, instituiu o bipartidarismo, com a criação de duas 
novas legendas: A Aliança Renovadora Nacional – ARENA, e 
o Movimento Democrático Brasileiro – MDB.    

02) O Ato Institucional número 5 (AI-5), editado pelo Governo do 
presidente Costa e Silva, foi aprovado por ampla maioria do 
Congresso Nacional, pois era expressão da convicção da 
população que a luta armada precisava ser vencida e que 
deveria haver um controle do Estado sobre a imprensa e sobre 
as publicações em geral.    

04) A partir de 1973, a crise internacional do Petróleo elevou os 
preços das fontes fósseis de energia, impactou negativamente 
a produção industrial brasileira e levou o Governo a instituir um 
programa de substituição da gasolina automotiva pelo uso do 
álcool de cana-de-açúcar.    

08) Entre o final da década de sessenta e o início da década de 
setenta viveu-se o período do “milagre econômico brasileiro”, 
quando o país teve um expressivo crescimento econômico, 
acompanhado de uma expansão do crédito, que possibilitaram 
o crescimento da produção e do consumo.    

16) Na década de 1960, o movimento musical “Jovem Guarda”, 
que se inspirava no rock e usava guitarras elétricas, recebeu 
oposição daqueles que se diziam defensores da autêntica 
música brasileira e contrários ao imperialismo cultural norte-
americano.    

   
10. (Uepa 2015)  Leia o texto para responder à questão. 
 

Tornou-se um lugar comum chamar o regime político existente 
entre 1964 e 1979 (sic), de ‘ditadura militar’. Trata-se de um 
exercício de memória, que se mantém graças a diferentes 
interesses, a hábitos adquiridos e a preguiça intelectual. O 
problema é que esta memória não contribui para a compreensão 
da história recente do país e da ditadura em particular. 
 
(REIS, Daniel Aarão. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.23, 
n.45, p.171-186, jan./jun.2010, citação a página 183. ) 
 
 

As ideias contidas no texto apresentam uma forma diferente de 
abordar o regime implantado no Brasil a partir de 31 de março de 
1964. De acordo com essas ideias, a ditadura foi:  
a) instituída e governada pelos militares até a decretação de 

eleições diretas para governadores.    
b) comandada por militares e civis e encerrada com a extinção do 

AI5 e a decretação da Lei de Anistia.    
c) derrubada pelas greves do ABC paulista, ainda que contasse 

com a participação da sociedade civil.    
d) proclamada pelos militares e comandada pelos civis até ser 

decretado o fechamento do Congresso Nacional.    
e) criticada pela sociedade civil que combateu o autoritarismo até 

derrubá-lo com a campanha das Diretas-já.    
   
11. (Upf 2015)  O AI-5, decretado por Costa e Silva, marcou o 

endurecimento do regime militar, abrindo-se um novo ciclo de 
cassações de mandatos, perda de direitos políticos e censura aos 



                                                                                           

meios de comunicação, e, na época, a tortura passou a constituir-
se como um dos métodos de ação do governo. 
 
Sobre essa conjuntura, é correto afirmar que:  

a) a guerrilha urbana expandiu-se por todo o Brasil, tendo êxito 
comprovado em todas as suas ações.    

b) os principais órgãos de tortura do regime militar foram a OBAN e 
os DOI-CODI.    

c) a sociedade brasileira apoiou o foco guerrilheiro do Araguaia, 
em 1973.    

d) os torturadores foram punidos e presos depois da Lei da Anistia, 
em 1979.    

e) o habeas corpus foi amplamente utilizado em favor dos presos 
políticos.    

   
12. (Pucrj 2013)   

 
 
É CORRETO afirmar que o evento caracterizado na capa da 
Revista Veja é a expressão:  
a) do contexto político do Governo Médici, com a instituição da 

ditadura e a proibição de qualquer manifestação política de 
oposição.    

b) do clima libertário, relacionado ao movimento hippie 
internacional, que era compartilhado pelos estudantes 
brasileiros, compreendido como desregramento moral pelo 
governo brasileiro.    

c) de manifestações violentas de estudantes, vinculados à União 
Nacional dos Estudantes, posta na ilegalidade desde o governo 
João Goulart, em 1962.    

d) do acirramento das tensões políticas que gerou mobilização da 
sociedade contra as medidas autoritárias do governo e que 
culminou, no final de 1968, no decreto do AI-5.    

e) da intolerância do regime militar a qualquer manifestação 
política, razão pela qual o Congresso Nacional ficou fechado 
desde 1964.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
O Ato Institucional nº 5 (AI-5) foi o quinto de uma série de decretos emitidos 
pelo regime militar brasileiro nos anos seguintes ao Golpe militar de 1964, 
visando legitimar as ações de exceção no Brasil. O ato sobrepunha-se à 
Constituição de 1967, bem como às constituições estaduais, dava poderes 
extraordinários ao Presidente da República e suspendia várias garantias 
constitucionais.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B]   
 
Resposta da questão 3: 
 [D]   
 
Resposta da questão 4: 
 [C]   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
As ditaduras como o regime autoritário militar e civil que vigorou entre 1964 
e 1985 no Brasil censuram os meios de comunicação, inibem a liberdade 
de expressão e reprimem com violência opositores políticos. Em regimes 
autoritários, manifestações de rua como as verificadas no Brasil entre 2013 
e 2015 seriam severamente reprimidas pelo Estado. 



                                                                                           

 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
O AI-5 foi instituído no dia 13 de dezembro de 1968 no governo do general 
militar Costa e Silva, foi considerado um golpe dentro do golpe ao fechar o 
congresso, cassar mandato de parlamentares, acabar com a liberdade de ir 
e vir dos cidadãos, entre outras medidas autoritárias estabelecidas por este 
ato. Estava começando os anos de chumbo no Brasil, um período de muita 
truculência e violação aos direitos humanos. Muitos cidadãos que pedem 
intervenção militar diante desta crise econômica e política em que vive o 
Brasil certamente desconhecem as implicações de um regime militar. O 
desafio do século XXI é conciliar crescimento econômico com uma matriz 
energética mais limpa possível e resolver os problemas sociais, políticos e 
econômicos dentro de um regime democrático. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia] 
O AI-5 correspondeu a uma manobra autoritária do governo ditatorial no 
Brasil. Pedir, de forma democrática, o retorno da ditadura militar 
corresponde a uma contradição política, dado que tal regime ditatorial nega 
exatamente a liberdade de expressão.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. Questão muito bem montada 
comparando duas grandes manifestações populares. A “passeata dos cem 
mil” ocorreu em 1968, no contexto da Ditadura Militar, que através de sua 
truculência matou lideranças políticas e estudantis. A morte do estudante 
Edson Luis no Rio de Janeiro em 1968 gerou manifestação contra a 
violência praticada pelos militares. Participaram deste movimento muitos 
jovens estudantes que defendiam a mudança do país, o fim da ditadura 
militar e a implantação de um modelo democrático. O Brasil foi 
surpreendido em junho de 2013 por uma série de manifestações em plena 
realização da “Copa das Confederações”. Começou com o movimento do 
“Passe livre” em São Paulo e se propagou pelo Brasil com uma pautada 
bem diversificada. Participaram destas manifestações muitos jovens 
estudantes que se organizaram através das redes sociais. Estas 
manifestações apontam para o esgotamento do modelo político brasileiro. 
As demais alternativas estão incorretas. As duas manifestações possuem 
semelhanças (críticas ao governo e participação de jovens) e diferenças (a 
de 1968 o Brasil era uma ditadura militar e a de 2013 impera uma 
democracia). Ocorreu repressão nas manifestações de 2013.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. O AI-5, Ato Institucional Número 5, 
criado no dia 13 de Dezembro de 1968 no governo de Costa e Silva, pode 
ser considerado um golpe dentro do golpe. Caracteriza o auge da ditadura 
militar fechando o congresso por tempo indeterminado, cassou mandatos 
de políticos, lideranças políticas e estudantis foram exiladas, foi abolido o 
Estado de Direito. São os “anos de chumbo” caracterizado pelo “ame-o ou 
deixe-o”. O governo de Médici, 1969-1974, foi, sem dúvida, o período de 
maior truculência praticado pelo governo militar. As demais alternativas 
estão incorretas. O AI-5 não visava estimular o aumento de protestos 
contra o regime e não foi uma tentativa de frear o avanço dos militares e 
sim de aumentar seu poder.   
 
Resposta da questão 8: 

 Fim do bipartidarismo político, possibilitando o pluripartidarismo. 

O fim do bipartidarismo favorecia o esfacelamento político dos setores de 

oposição, que cresciam, e facilitava a manutenção por parte do governo da 

maioria de votos no Congresso. 

 

Pressionado politicamente, após as expressivas vitórias do MBD 
(Movimento Democrático Brasileiro) partido considerados de oposição, o 
governo militar que vigorava no Brasil nos anos de 1970, buscando 
enfraquecer a oposição, enviou para o Congresso Nacional a Lei Orgânica 

dos Partidos Políticos, sancionada no final de 1979, que entre outras 
medidas restabelecia o pluripartidarismo. 
No lugar do MDB, foi criado o PMDB e no da ARENA (Aliança Renovadora 
Nacional), partido de situação, surgiu o PDS. Algumas correntes dos dois 
partidos optaram por criar outras legendas, ao mesmo tempo em que, da 
sociedade novamente organizada politicamente, surgiam propostas de 
novos partidos.   
 
Resposta da questão 9: 
 01 + 04 + 08 + 16 = 29. 
 
[01] Correto. De 1964 até 1979, dentro do regime militar, havia dois 

partidos: ARENA (governo) e MDB (“oposição”). 
[02] Incorreto. A aprovação do AI-5 em 13 de dezembro de 1968 não 

contou com a adesão do povo brasileiro e sim de alguns militares da 
linha dura que visava reprimir as lideranças de esquerda. 

[04] Correto. A primeira crise mundial do petróleo levou o governo militar a 
criar o projeto “Proálcool”, produzir álcool a partir da cana de açúcar.   

[08] Correto. A famosa política econômica denominada de “Milagre 
Brasileiro” consistiu em crescimento econômico através de grandes 
empréstimos internacionais, estimulou o crédito ao consumidor o que 
contribui para o consumo, porém, este modelo econômico gerou 
desigualdade social bem como um grande aumento da dívida externa 
do Brasil. 

[16] Correto. A “Jovem Guarda” era um estilo musical considerado alienado 
politicamente. Liderado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderleia e 
outros, o grupo não priorizava temas políticos. O refrão símbolo da Jovem 
Guarda é “quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vai 
pro inferno”.   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
Somente a proposição [B] está correta. A questão remete a ditadura militar 
implantada no Brasil entre 1964-1985. O historiador Daniel Aarão Reis 
possui outra interpretação deste regime implantado no Brasil em 1964. Ele 
entende que foi um golpe civil-militar considerando que os militares 
sozinhos não tomariam o poder se não fosse com apoio significativo de 
diversos segmentos da sociedade brasileira que tinha medo das intenções 
populistas do então presidente João Goulart através de sua Reformas de 
Base.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
Somente a proposição [B] está correta. A questão remete ao AI-5 
implantado no Brasil em dezembro de 1968 durante o governo militar de 
Costa e Silva. A partir desta data a ditadura militar fechou as portas para 
qualquer tipo de manifestação contrária ao regime militar. Começaram os 
“Anos de Chumbo” através de vários órgãos de censura como o OBAN e 
os DOI-CODI. Para os inconformados com a truculência dos militares só 
restou a luta armada através das guerrilhas rurais e urbanas.   
 
Resposta da questão 12: 
 [D] 
 
A alternativa [A] está incorreta, pois o Governo Médici iniciou-se em 1969, 
posteriormente ao acontecimento em foco. 
A alternativa [B] está incorreta, pois a prisão dos estudantes está 
relacionada a motivações políticas. A UNE era ilegal e os estudantes se 
manifestaram pelo fim do governo militar. 
A alternativa [C] está incorreta, pois a UNE foi colocada na ilegalidade em 
1964, no governo militar do presidente Castelo Branco. 
A alternativa [E] está incorreta, pois o Congresso Nacional não foi fechado 
em 1964.   
 
: 

 


