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01. No que se refere à divisão do poder no Brasil, verificamos que, no caso do poder executivo, temos na esfera federal o 
Presidente da República, os Governadores nos estados e os Prefeitos nos municípios. Como o Brasil é uma república 
federalista e presidencialista, o Presidente da república responde tanto pela chefia de Estado (o mais alto representante 
público de um Estado-Nação) como pela chefi a de Governo (controla o poder executivo), embora aos estados seja assegurado 
constitucionalmente sua autonomia (federalismo). Note que no parlamentarismo a chefia de governo fica a cargo do
1° Ministro, indicado a partir da maioria do parlamento. Ao poder legislativo cabe, em primeiro plano, a elaboração das leis que a nível 
federal é atribuição do Congresso Nacional formado pelos 513 Deputados Federais e pelos 81 Senadores, que também têm função 
de fi scalizar o poder executivo. Nos estados, cabe aos deputados estaduais, e nos municípios, aos vereadores, realizar tais funções. De 
acordo com a legislação em vigor, os deputados federais são eleitos por estados. Cada estado tem uma representação proporcional 
à sua população, defi nida por lei complementar, porém com o número mínimo de oito e máximo de setenta deputados por estado. 
No entanto, perceba que no Senado todas as 26 unidades da Federação e o Distrito Federal possuem a mesma representatividade, 
com três senadores cada, renovados a cada 4 anos, intercaladamente na proporção 1/3 e 2/3, e com mandatos de 8 anos. Importante 
atribuição para o equilíbrio entre os poderes tem o Judiciário (Superior Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal 
de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais e nos Estados, o Tribunais de Justiça e Juízes de Direito), sua função geral 
é zelar pelo cumprimento das leis e que a sua interpretação seja uniforme. Vale lembrar ainda que no Brasil existem os segmentos 
específi cos da justiça, como, por exemplo, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar.

 Resposta: B

02. Logo após a independência, seguem-se os debates sobre a estruturação do poder no Brasil. A tentativa da aristocracia rural brasileira 
de limitar o poder do Imperador levou à dissolução da Assembleia Constituinte de 1823. Convocado o Conselho de Estado, este 
oferece um projeto que foi prontamente outorgado pelo Imperador, pois coadunava com seus anseios e propósitos centralizadores. 
Entre as novidades da Constituição de 1824 estava a tetrapartição do poder com destaque especial para o Poder Moderador, que 
pelo artigo 98° era prerrogativa exclusiva do Imperador. Dessa forma, muito embora o texto constitucional mantivesse o executivo, 
legislativo e judiciário, o artigo 99° garantia poderes excepcionais ao monarca. Destaca-se ainda que o voto censitário com critério 
fi xado na riqueza do indivíduo favorecia especialmente aos portugueses. Essa postura excessivamente centralizadora suscitou reações 
por parte da aristocracia, como se observa, por exemplo, na Confederação do Equador em 1824. 

 Resposta: B

03. Prioridades em textos constitucionais, a questão do voto e da divisão dos poderes foi tratada de maneiras bem diferentes nas nossas 
7 constituições, em especial as que antecedem a atual de 1988. A primeira, em 1824, ainda na época da monarquia, propunha voto 
censitário e tetrapartição do poder. A proclamação da república, carregada de esperanças, restringiu o voto apenas aos homens 
maiores de 21 anos e alfabetizados e promoveu a tripartição do poder. Em 1934, o voto secreto e universal foi novidade, além do 
forte conteúdo social com destaque para a legislação trabalhista, que fazia parte da estratégia de Vargas, dentro da lógica populista, 
para se aproximar da massa trabalhadora, manteve-se neste projeto a tripartição do poder. Em 1937, a Constituição promove uma 
hipertrofi a do poder executivo favorecendo as pretensões ditatoriais de Vargas, que podia, amparado juridicamente na Constituição, 
fechar o legislativo, assumindo suas atribuições, estabelecer a censura prévia, decretar estado de emergência. A Constituição de 1946, 
que se segue ao término do Estado Novo, garantiu liberdades democráticas e incorporou conquistas sociais e políticas, consagrando 
eleições diretas em todos os níveis, embora tivesse também contradições, pois continha dispositivos que permitiam colocar partidos 
políticos na ilegalidade (PCB), bem como intervir em sindicatos e promover a censura. A crise do populismo ,que resultou no golpe 
civil-militar no Brasil, foi legitimada pela Constituição de 1967, que legitimava as ações restritivas à liberdade e à expressão. 

 Resposta: C

04. O Brasil teve ao longo de sua história sete projetos constitucionais. Na questão, dois desses projetos dispõem sobre o mesmo tema: o 
direito de greve. Em 1937, Vargas decreta a ditadura do Estado Novo e legitima esse regime com a Constituição de 1937, apelidada 
de “polaca” devido a sua semelhança com o regime semifascista da Polônia. A simples leitura do art. 139, oferecido no texto da 
questão, demonstra claramente sua posição em relação a esse direito, considerando-o recurso antissocial. Ao término do Estado Novo, 
em 1946, o direito de greve foi parcialmente restabelecido, sendo novamente suspenso durante o regime militar nas décadas de 60, 
70 e 80. Já em 1988, o Brasil pretendia consolidar a abertura política iniciada em 1985 que encerrou o regime militar. A Constituição 
de 1988, que se tornaria símbolo desse momento, foi promulgada por uma Assembleia Constituinte e apelidada de constituição 
cidadã, garantindo os direitos e as liberdades individuais e coletivas, tais como o direito de greve, assegurado a todas as categorias 
de trabalhadores. Para chegar à resposta correta, no caso a letra “C”, o aluno, após a leitura atenta dos textos, deveria considerar o 
papel das lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. 

 Resposta: C

05. As origens do movimento operário no Brasil remontam a primeira república, especialmente a partir da greve geral de 1917, um marco 
do movimento que embora tenha obtido algumas conquistas importantes (redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho 
infantil e aumento salarial). Ressalte-se que neste período não havia regulamentação das relações de trabalho que se faziam sem a 
ingerência do Estado que assumia na maioria das vezes uma postura repressiva como se observa na afi rmação historicamente atribuída 
ao presidente Washington Luís em que a “questão social é um caso de polícia”. Com a revolução de 1930 e a ascensão de Vargas 
ao poder adotou-se o populismo com a criação de várias leis trabalhistas como forma de controle do proletariado urbano e o Estado 
assume a função de mediador das relações entre patrões e empregados. Os padeiros do Rio de janeiro lutavam para assegurar os 
direitos recém-adquiridos no início dos anos 1930 como salário-mínimo, jornada de trabalho não superior a oito horas, proibição do 
trabalho de menores de 14 anos, férias anuais remuneradas, indenização na demissão sem justa causa etc.

 Resposta: B
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Resolução – Atualidades

06. A ampliação do papel da mulher nas sociedades contemporâneas tem sido alvo de inúmeros estudos. A mulher atualmente aparece como 
chefe de família, exercendo profi ssões outrora monopolizadas por homens, em cargos de chefi a em grandes empresas, nas casas legislativas e 
até na presidência da República. Mas a realidade do presente é resultado de um longo processo. A questão chama atenção para a trajetória das 
mulheres no período republicano e para tanto devemos lembrar que o surto industrial nos primeiros anos da república e em especial durante a 
I Guerra Mundial exigia novos braços. A Entrada da mulher no mercado de trabalho, muito embora, juntamente com a exploração do trabalho 
infantil, tenha contribuído para o aviltamento dos salários, permitiu às mulheres um maior grau de autonomia frente a um universo forjado 
por homens e para homens. Outro momento de destaque é o reconhecimento do direito de cidadania às mulheres, quando da aprovação 
da Lei Eleitoral de 1932, que trazia como novidade o voto secreto e extensivo às mulheres, confi rmado posteriormente na Constituição de 
1934. Finalmente a Constituição brasileira de 1988 garante e amplia os direitos da mulher como a ampliação da licença-maternidade e a 
igualdade no exercício da mesma profi ssão. Destaque-se que o próprio homem, não obstante ao predomínio dos valores machistas, tem 
mudado seu comportamento, dividindo por vezes as tarefas domésticas e a criação dos fi lhos com as mulheres, mas infelizmente, os dados 
mais recentes apontam que a mulher ainda sofre com desníveis salariais, falta de representatividade política e até mesmo com a violência 
doméstica, e por isso ainda não podemos afi rmar que houve o fi m das formas de opressão e dominação masculina. 

 Resposta: D

07. A questão aborda o fi m da monarquia e o início da República no Brasil. Apesar desta mudança na política, praticamente nada mudou 
no campo social e na questão da cidadania. A constituição brasileira de 1824 que foi a base legal da monarquia brasileira excluiu a 
grande maioria da população devido ao voto censitário, ou seja, só os ricos votavam. A constituição de 1891 que vigorou ao longo 
da República Velha estabeleceu que para exercer a cidadania era necessário ser alfabetizado, ou seja, a grande maioria (sobretudo 
pobres) fi cou novamente fora do processo eleitoral. As demais alternativas estão incorretas.

Resposta: B

08. Eram características do Estado Novo um regime autoritário, com forte presença do Estado na economia incentivando a indústria 
nacional, centralização administrativa e o sindicato pelego.

 Resposta: B

09. Com características liberais como a divisão dos três poderes, eleições diretas para os cargos do executivo e legislativo nas esferas federal, 
estadual e municipal, a constituição trazia algumas contradições como a possibilidade de restringir a atuação de partidos, como foi o 
caso do PCB, colocado na ilegalidade em 1947.

 Resposta: A

10. A Constituição de 1988 não só garantiu, mas também ampliou os direitos aos trabalhadores, sendo considerada a mais democrática 
de nossa história.

 Resposta: B
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