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01. Durante o governo do Gal. Figueiredo promoveu-se algumas medidas que eram tidas como democratizantes como é o caso da 
reforma partidária que restaurou o pluripartidarismo no Brasil em 1979. O gesto aparentemente democrático escondia o real interesse 
do governo em fragmentar a oposição que se fortalecia no MDB e que portanto tenderia a se diluir nos partidos recém-criados.  
Na interpretação de muitos o governo procurava criar estratégias para evitar um avanço ainda maior da oposição nas eleições de 1982 
que marcariam ainda o retorno do pleito direto para governadores. 

Resposta: A

02. A partir de meados dos anos 1970 o regime militar no Brasil entra em uma fase de declínio. A partir do governo Geisel, colocou-se 
em prática um projeto de distensão que deveria ocorrer de forma lenta, segura e gradual. Neste momento observa-se a uma espécie 
de dualidade onde se alternavam medidas liberalizantes a outras que representavam um retrocesso ao processo de democratização 
do país como é o caso da aprovação da Lei Falcão de 1976, que diante do avanço do MDB, restringia a propaganda político-partidária 
e do pacote de Abril de 1977 que entre outras medidas estabeleceu eleições indiretas de 1/3 das vagas para o senado e ampliou o 
mandato presidencial para 6 anos.

Resposta: E

03. Em 1978 exatamente dez anos depois da edição do Ato Institucional 5 o movimento operário volta a ter destacada importância no 
cenário nacional. A greve na região do ABCD paulista evidenciava as transformações que o país passava. Esse movimento encontrava-se 
engajado na luta pelo fim da tutela do estado e pelo desejo de liberdade de atuação das organizações sindicais e populares.

Resposta: D

04. O governo de José Sarney experimentou duas realidades bem distintas. No início, o sucesso inicial do Plano Cruzado lhe valeu grande 
popularidade, que se refletiu nas eleições de 1986 com grande vitória do seu partido PMDB em nível nacional. A pressão dos empresários 
pelo descongelamento dos preços culminou com a retirada de produtos de circulação provocando uma grave crise de abastecimento 
resultando no fracasso do Plano Cruzado e obrigando o governo a promover mudanças, entre elas novos congelamentos, mudanças 
da moeda (Cruzado Novo) e a decretação da moratória. Os planos seguintes também não tiveram êxito e a inflação disparou.  
Do ponto de vista político seu governo sofreu com escândalos de corrupção que comprovam a permanência de práticas populistas e 
oligárquicas. Desgastado, Sarney ainda teve que enfrentar a pressão de grandes partidos que não queriam arcar com o ônus de ser 
governo em circunstâncias tão delicadas e que viam a vantagem de aproveitar a situação para fazer um discurso de oposição. 

Resposta: C

05. A questão busca fazer uma reflexão crítica sobre a relação do indivíduo com o Estado e a construção da cidadania neste processo.  
Nesta análise foi destacada a função do aparato jurídico-político presente nas constituições brasileiras. O processo de independência política 
do Brasil em 1822 consubstanciou os interesses da aristocracia que pretendia, desde o princípio, restringir ao máximo a participação do 
povo no processo político do país, condicionando o voto à comprovação de renda. O projeto de D. Pedro I presente na Constituição de 
1824 não contemplava direitos sociais aos trabalhadores que na época em sua maioria eram escravos. Proibidas de votar pela Constituição 
de 1891, as mulheres tiveram que esperar ainda mais para ter o direito à cidadania pelo exercício do voto, que só foi obtido em 1932 pela 
reforma eleitoral de Vargas e consagrada na Constituição de 1934. Durante o regime militar, a Constituição de 1967 possibilitou que os 
direitos civis fossem progressivamente cerceados. Somente na Constituição de 1988, que buscava eliminar o “entulho autoritário” do regime 
militar é que os direitos individuais e políticos são restaurados. É nesse contexto que o racismo torna-se crime inafiançável e imprescritível. 
A preocupação em assegurar os direitos do cidadão na nova república manifesta-se de várias formas como na edição do Código de Defesa 
do Consumidor aprovado em 1990.

Resposta: E

06. A questão aborda o mesmo tema embora com temáticas diferentes. A charge de Henfil trata satiricamente do planejamento familiar 
promovendo uma crítica à exploração do trabalho infantil em que crianças têm muitas vezes sua infância subtraída para garantir 
sustento de suas famílias. Já o trecho extraído da Constituição expressa a colocação formal e o papel do Estado quanto ao referido 
tema. 

Resposta: B

07. Como já foi comentado anteriormente, a partir do governo Geisel o regime militar começou uma fase de distensão que segundo 
o governo deveria ocorrer de forma lenta, segura e gradual. Entre as medidas que podem ser consideradas representativas desse 
propósito e que contribuíram para a democratização do Brasil a questão destaca a revogação do AI-5 que houvera sido durante os 
anos de chumbo o principal instrumento de amparo legal para as medidas autoritárias cometidas pelos presidentes e pelos órgãos de 
repressão. 

Resposta: C
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08. A década de 1980 foi um período marcado pelo avanço das manifestações sociais de massa que demonstravam desejo de 
redemocratização do Brasil. Nesse contexto a campanha Diretas Já foi a mais emblemática. Tratava-se de um movimento suprapartidário 
que pretendia mudar a regra para as eleições presidenciais de maneira que o povo escolhesse o presidente de forma direta já em 1985. 
Não obstante a toda a mobilização em todo país a Emenda Dante de Oliveira acabou não alcançando o número necessário de votos 
para alterar a Constituição e restabelecer eleições diretas para presidente que só ocorreria em 1989.

Resposta: C

09. Mesmo diante da frustração pela não aprovação da Emenda Dante de Oliveira que alteraria a Constituição permitindo a eleição direta 
para presidente em 1985, a oposição em especial o PMDB, soube bem explorar o contexto político aproveitando a dissidência resultante 
da indicação de Maluf pelo PDS, para montar a frente denominada de Aliança Democrática (PMDB + PFL) lançando como candidato 
à presidência o moderado Tancredo Neves, considerado um especialista em conciliações políticas que teria como vice José Sarney, 
ex-representante do PDS. Esperava-se que dessa forma, mesmo que por voto indireto (Colégio Eleitoral), que a chapa aglutinasse 
elementos de diversas tendências contrárias à candidatura do PDS.

Resposta: B

10. A crise econômica mundial (crise do petróleo de 1973) que repercutiu no Brasil na fragilização do modelo do milagre econômico, 
favoreceu o crescimento do MDB nas eleições parlamentares a partir de 1974. Preocupado com o avanço da oposição, Geisel promove 
alterações do processo eleitoral evidenciadas na aprovação da Lei Falcão de 1976, que restringia a propaganda político-partidária e do 
pacote de Abril de 1977 que entre outras medidas estabeleceu eleições indiretas de 1/3 das vagas para o senado e ampliou o mandato 
presidencial para 6 anos (apelidados biônicos).

Resposta: D
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