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CARACTERÍSTICAS DOS ANOS 50 – GOVERNO JK
1) Escreva as principais características do Plano de Metas. (Plano de Meta da página
150 ou a pesquisa sobre o governo JK – valdirsteffen.net)
Resposta:
2) Principais características da construção de Brasília. (Pesquisa sobre o governo JK –
valdirsteffen.net)
Resposta:
3) Defina as grandes mudanças ocorridas no Brasil:
a. Rádio no Brasil:
Resposta:
b. Televisão:
Resposta:
c. Grande apresentador brasileiro, o Chacrinha:
Resposta:

ANOS REBELDES - A CONTRACULTURA
4. Principais características da Contracultura. (Anos rebeldes da página 168)
Resposta:
5. Principais características do movimento Hippie. (Contestação da página 169)
Resposta:
6. Principais bandeiras de lutas do movimento feminista dos anos 60. (Movimento
feminista da página 173)
Resposta:
7. Quais foram as principais características do movimento negro nos Estados Unidos
nos anos 60. (Movimento negro nos Estado Unidos da página 172)
Resposta:
8. No que o Black Power e os Panteras Negras se diferenciavam na luta contra o
racismo. (Radicalização do movimento negro da página 172)

DITADURA MILITAR NO BRASIL
9) Os empresários brasileiros, militares e o EUA arquitetaram e executaram um golpe
militar no Brasil em 1964. Quais foram as justificativas para a realização desse golpe.
(Ditadura militar no Brasil da página 181)
Resposta:
10)Escreva as principais características dos Atos Institucionais 01 e 05. (Implementação
da ditadura da página 182 e Anos de chumbo: a ditadura plena da página 185)
Resposta:

11)Realizando a leitura da atividade sobre a Ditadura (folha da caça palavras), porque os
artistas brasileiros foram perseguidos naquela época. (Atividade sobre a Ditadura –
valdirsteffen.net)
Resposta:
12)No final da contas, o que foi conseguido com o movimento das Diretas Já.
(Campanha das Diretas Já da página 199)
Resposta:
13)Como ocorreram as eleições presidenciais em 1984. (Eleições presidenciais em 1984)
Resposta:
14) Lendo o primeiro e segundo parágrafo da página 197; porque os militares deixaram
o poder de maneira lenta e gradual para a população civil brasileira.
Resposta:

