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01. A questão se refere à primeira constituição do Brasil, outorgada em 1824. Por meio dela o Brasil tornou-se um Estado unitário,
monárquico e hereditário, com voto direto, censitário (de acordo com a renda) e aberto. Estabeleceu o Padroado e o Beneplácito, ou
seja, a Igreja católica era submissa ao Estado. Não havia independência da Igreja diante do Estado, isto surgiu apenas na constituição
brasileira de 1891.
Resposta: C
02. O sistema eleitoral brasileiro estabelecido a partir de 1891 adotava o voto universal masculino, que dava direito de voto a todos os
homens, maiores de 21 anos e alfabetizados. A abolição do voto censitário ampliou o universo de votantes no país, ainda que a
exigência da alfabetização deixasse uma parcela da população excluída do voto.
Resposta: A
03. A Constituição brasileira de 1891, a primeira do período republicano, excluía os analfabetos do direito à cidadania e à participação
política através do voto.
Resposta: A
04. A questão remete a Era Vargas, 1930-1945. Neste contexto histórico, o Brasil passou por inúmeras transformações na área social,
política, econômica e cultural. No social, rompeu com a ideia de que a questão social é uma questão de polícia. Para Vargas, a questão
social é uma questão de Estado, daí a criação da CLT, as leis trabalhistas. Adotou um nacionalismo na busca da construção de uma
identidade nacional. Na constituição de 1934 foi inserido o voto secreto e feminino e as leis trabalhistas.
Resposta: C
05. A Constituição de 1937 legitimou o Estado Novo (1937-1945), fase ditatorial da Era Vargas no Brasil, com feições notadamente
fascistas e que podem ser percebidas nas formulações de Francisco Campos no texto como as críticas à democracia e a defesa do
poder centralizado na figura do líder.
Resposta: E
06. A questão remete a Era Vargas, 1930-1945. Neste contexto histórico, o Brasil passou por inúmeras transformações na área social,
política, econômica e cultural. Na política aumentou o poder do Estado, executivo, culminando na ditadura do Estado Novo, 19371945.
Resposta: A
07. Com a redemocratização se formaram novos partidos, que tiveram atuação destacada no período subsequente, como por exemplo, o
PTB e PSD (ligados ao varguismo) e a UDN e PSP, (antivarguistas). Ao final da ditadura, restabeleceu-se uma Constituição e organização
democrática do Estado, enfraquecendo o sindicalismo corporativista e que eliminou o sistema de interventorias.
Resposta: C
08. A alternativa correta da questão já sintetiza de maneira precisa os mecanismos de legitimação do regime de exceção, instalado pelos
militares no Brasil entre 1964 e 1985. Dentre os Atos Institucionais, destaca-se o Nº 5 (AI-5), considerado o “golpe dentro do golpe”
por fortalecer ainda mais a autoridade do Estado ao anular as garantias dos direitos individuais.
Resposta: A
09. A Constituição Brasileira de 1988 previa a convocação de um plebiscito para que os brasileiros escolhessem a forma de governo que
queriam (república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo). Tal plebiscito foi votado no ano de 1993.
Resposta: D
10. A Constituição brasileira de 1824 restringia a participação da população ao voto: renda mínima (critério censitário), voto masculino,
eleição indireta e voto separado em dois graus (eleitor de província sendo eleito para eleger deputados e senadores) eram características
do voto no Primeiro Reinado.
Resposta: C
11. A única alternativa que retrata uma situação vivida pelo Brasil após a independência. Apesar de obter a liberdade, o país ficou sob
o governo de um monarca português, D. Pedro I, herdeiro do trono de Portugal que, com o apoio da elite portuguesa residente no
Brasil e ligada ao comércio, deu um golpe, fechou a Assembleia Constituinte, prendeu diversos deputados e impôs uma Constituição
centralizadora e autoritária ao país.
Resposta: A
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12. A questão remete a primeira constituição da República Brasileira que foi promulgada em 1891. Esta importante Magna Carta estabeleceu
o Estado Laico, o presidencialismo e o federalismo. O federalismo consiste em dar maior autonomia para os estados, ou seja, o poder
estava descentralizado, pulverizado nas mãos dos coronéis. Foi no período da República Velha, 1889-1930, que ocorreu a Política do
Café com Leite através da aliança política entre os dois estados mais ricos da federação, São Paulo e Minas Gerais.
Resposta: B
13. A questão faz referência ao governo provisório da Era Vargas (1930-1934) e a fase Constitucional (1934-1937). Ao assumir o poder
em 1930 mediante uma revolução, Vargas foi aumentado o poder do Estado com um processo de centralização do poder que acabou
culminando no golpe do Estado Novo em 1937 quando foi implantada uma ditadura política no país. Mudou o modelo econômico do
Brasil substituindo a agricultura exportadora para uma política industrial denominada de “indústria de substituição de importações”.
Em 1934 foi aprovada uma nova constituição que estabeleceu, entre outras medidas, o voto secreto, o voto feminino e os direitos
trabalhistas. Vargas era nacionalista e não se identificava com o comunismo. Com a centralização do poder nas mãos do presidente
foi se diluindo a ideia de federalismo, isto é, autonomia para os estados da federação.
Resposta: A
14. Desde o “governo provisório” iniciado em 1930 já se podia perceber o caráter autoritário e centralizador do governo Vargas.
A Constituição de 1937, apelidada de “polaca”, outorgada por Vargas, deu início ao Estado Novo, período ditatorial da História.
Resposta: A
15. Somente a proposição [D] está correta. A questão remete a constituição brasileira de 1988 e a aprovação do projeto de reeleição para
o executivo no ano de 1997. A Constituição de 1988 é denominada de “Cidadã” e estabeleceu o segundo turno para as eleições do
executivo. Desde a eleição de 1989, todos os presidentes foram eleitos no segundo turno das eleições, exceto Fernando Henrique
Cardoso eleito em primeiro turno em 1994 e 1998. Foi no mandato presidencial do tucano FHC, em 1997, que foi aprovado o projeto
da reeleição. O PSDB planejava permanecer no poder, fato que se confirmou. Hoje, dentro da “Reforma Política”, discute-se a questão
da reeleição para o executivo.
Resposta: D
16. A primeira eleição direta para presidente da República no Brasil aconteceu em 1989, quase 30 após a vitória da Jânio em 1960. Este
pleito eleitoral de 1989 ficou polarizado entre Collor de Melo e Lula com a vitória do político alagoano. A Nova República começou
após 21 anos de ditadura militar com a vitória do político mineiro Tancredo de Almeida Neves que acabou falecendo e, seu vice,
José Sarney governou todo o mandato. A constituição de 1988 intitulada de “Cidadã” foi liderada pelo doutor Ulysses Guimarães
trazendo em seu texto direitos civis importantes como o direito à greve, crime inafiançável para a prática de racismo, entre outros
pontos importantes.
Resposta: C
17. Constituição de 1824 foi imposta pelo imperador e reflete a elitização política. Seu componente mais importante foi o voto censitário,
ou seja, baseado na renda indivíduo. Dessa forma penas aqueles que tivessem renda proveniente da terra – os fazendeiros – ou do
comércio (geralmente indivíduos de origem portuguesa) tiveram garantidos o direito político de votar.
Resposta: D
18. O Poder Moderador foi uma criação da Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, e dava ao imperador o controle sobre as
estruturas políticas e judiciais do país, caracterizando seu governo como centralizador e autoritário.
Resposta: A
19. Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado. Aqui, deve-se entender Estado não apenas como o governo
federal, mas como poder público, abrangendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A Lei n. 8.080/90 (BRASIL, 1990)
determina, em seu artigo 9º, que a direção do SUS deve ser única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal,
sendo exercida, em cada esfera de governo, pelos seguintes órgãos:
I. no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
II. no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente;
III. no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Cabe a União através do Ministério da Saúde o repasse de verbas.
Resposta: B
20. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, acabou ficando conhecida como a constituição cidadã, por ser considerada a mais democrática
entre as constituições brasileiras, tendo como destaque os vários aspectos que garantem o acesso à cidadania. Nesses aspectos seus
principais avanços são: Direito de voto para os analfabetos; Voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos; Eleições em dois turnos
(para os cargos de presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores); Os direitos trabalhistas passaram
a ser aplicados, além dos trabalhadores urbanos e rurais, também aos domésticos; Direito à greve; Diminuição da jornada de trabalho
de 48 para 44 horas semanais; Licença-maternidade de 120 dias; Abono de férias; Décimo terceiro salário para os aposentados;
Seguro-desemprego; Férias remuneradas com acréscimo de 1/3 do salário.
Resposta: E
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