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CONTEÚDOS:
1. A questão judaico-palestina
2. Ditadura Civil-Militar no Brasil: os Governos Castelo Branco e Costa e Silva
3. Ditadura Civil-Militar: Governo Médici

Módulo 24: A questão judaico-palestina
1. Identifique e comente as origens históricas da questão judaico-palestina destacando a principal causa
desse processo ainda na Antiguidade.
2. Explique o que foi o movimento sionista e sua importância para a criação do Estado de Israel.
3. Contextualize os movimentos de resistência da Palestina destacando o que representaram:
a) a Liga Árabe:
b) a OLP:
4. Quais as principais consequências da Guerra dos Seis Dias para a questão judaico-palestina?

Módulo 25: Ditadura Civil-Militar no Brasil: os Governos Castelo Branco e Costa e Silva
5. Contextualize a influência norte-americana na América Latina e, especificamente no Brasil, no
contexto da Guerra Fria e estabeleça uma relação com o Golpe Militar de 1964.
6. Os Atos Institucionais foram estabelecidos pelos militares de forma que pudessem governar sem
precisar de aval da sociedade ou da classe política. Identifique os principais tópicos do AI-1 e do AI2, estabelecidos durante o governo de Castelo Branco.
7. O que foi o Paeg e quais as principais medidas desse plano?
8. O Presidente Costa e Silva (1967-1969) assumiu o poder num momento de grande insatisfação
popular. Quais as causas dessa insatisfação e quais medidas adotadas para superá-la?
9. Identifique o objetivo do movimento Frente Ampla (1966) e a reação dos militares a esse movimento.
10. Qual a importância do ano de 1968 no cenário de lutas contra a ditadura militar no Brasil?
11. “Com a publicação do AI-5 os militares realmente implantaram a ditadura”. Explique essa afirmação.

Módulo 26: Ditadura Civil-Militar: Governo Médici
12. Caracterize o chamado “Milagre Econômico” ocorrido durante o governo de Médici.
13. Identifique as contradições do Milagre Econômico em quais bases ele foi gerado.
14. Quais as consequências desse período de euforia da economia brasileira?
15. Descreva como, em 1970, o governo Médici fortaleceu o discurso nacionalista da ditadura militar e
identifique os dois principais slogans do governo naquele período.
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