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• DATA: 25 DE SETEMBRO

• CONTEÚDO:
- REDEMOCRATIZAÇÃO NO BRASIL;
- GOVERNOS: Sarney; Collor; Itamar Franco;
FHC; LULA e Dilma Rousseff.
- GLOBALIZAÇÃO;
- NEOLIBERALISMO NO BRASIL.
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01. (ENEM-2015) Analise a imagem abaixo:
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O diálogo entre os personagens da charge evidencia, no 
Brasil, a(s)

A) reinserção do país na economia globalizada.

B) transformações políticas na vigência do Estado Novo.

C) alterações em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país.

D) suspensão das eleições legislativas durante o período da Ditadura Militar.

E) volta da democracia após um período sem eleições diretas para o

Executivo Federal.
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02. (PUC-SP) Após duas décadas de governos militares e de intensa campanha
popular pelas diretas em 1984, as eleições presidenciais de 1985 foram:

A) diretas, vencidas por José Sarney, candidato do PDS (Partido Democrático Social),
que apoiava o regime militar.

B) diretas, vencidas pelos partidos de esquerda que nasceram após a anistia política de
1979: PT (Partido dos Trabalhadores) e PDT (Partido Democrático Trabalhista).

C) indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo, da Arena (Aliança Renovadora
Nacional), que se tornou o último presidente militar do Brasil.

D) indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB (Partido do
Movimento Democrático Brasileiro), de oposição, e setores dissidentes do PDS.

E) indiretas, vencidas pelo PFL (Partido da Frente Liberal), que apoiara o regime militar
e que, após a redemocratização, passou para a oposição.
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03. Por qual nome ficou conhecida a proposta legislativa de alteração constitucional

cujo objetivo era realizar eleições diretas para a presidência da República?

1.Emenda Tancredo Neves

2.Lei Ulisses Guimarães

3.Emenda Dante de Oliveira

4.Emenda Paulo Maluf

5.Lei Antônio Carlos Magalhães.
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04. (Ufg 2010) Em 2010, assiste-se à comemoração dos
cem anos de nascimento de Tancredo Neves, personalidade que marcou o processo de
transição democrática, na década de 1980, ao definir a estratégia política capaz de
superar o impasse do último governo militar, presidido pelo general Figueiredo. Essa
estratégia consistia em

a) reunir uma frente de partidos, sob a liderança do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), exigindo a saída dos militares do poder.
b) liderar a campanha das Diretas Já, confiante no fato de que o regime militar seria deposto
por meio da pressão social advinda das ruas.
c) concorrer à presidência da República, em uma eleição conduzida por um colégio eleitoral,
e, vitorioso, negociar com os representantes do regime militar.
d) vencer a primeira eleição direta para presidente do Brasil e convocar uma nova
constituinte, visando reordenar as forças políticas da sociedade brasileira.
e) organizar partidos políticos com ampla participação popular, esperando que a vitória no
colégio eleitoral adviesse da atuação desses partidos.
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05. (Uerj 2007) Há dois modelos clássicos de organização [do Estado]: o do Estado Unitário
ou centralizado e aquele do Estado Federal. (...) No caso do Brasil, há uma estrutura
federativa pela Constituição. Apesar de ter passado por períodos de maior ou menor
funcionamento como uma federação, todas as Constituições da República definiram a
divisão de poderes e de atribuições das escalas territoriais do Estado.

(adaptado de CASTRO, Iná Elias de. "Geografia e política". Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005).

Dois momentos da História do Brasil nos quais o federalismo adquiriu menor e maior
intensidade, respectivamente, são:
a) República Velha e Estado Novo
b) Regime Militar e Período pós-1988
c) Segundo governo Vargas e Governo Dutra
d) Governo de Juscelino Kubitschek e Período 1930-37
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06. Após 29 anos sem eleger o presidente da República pelo voto direto, os
brasileiros escolheram, com um grande empurrãozinho da mídia, o jovem,
bonitão, esportista Fernando Collor de Mello que prometia ter um plano
para mudar o país. Bem afinado com as técnicas de marketing político, o
presidente tratou de personificar o projeto de modernização. Pilotava
avião, jet sky, fazia cooper e a mídia sempre a postos para alavancar ainda
mais a sua imagem. Frases de efeito e também polêmicas eram seu forte
como quando chamou os automóveis brasileiros de carroças e prometeu
abrir o mercado para aumentar a qualidade e a competitividade dos
veículos.
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A eleição de Fernando Collor, para o cargo de Presidente da Republica
derrotando Luís Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores,
movimentou politicamente o Brasil. O governo de Fernando Collor:

a) surpreendeu pelo equilíbrio do Presidente como estadista bem informado.
b) teve apoio incondicional dos grandes partidos políticos durante seu
governo.
c) prometeu amplas e renovadoras políticas de modernização econômica
d) consolidou a democracia no país, isolando as oligarquias anacrônicas.
e) impediu a entrada do capital estrangeiro nos negócios nacionais.
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07. (Fuvest 2010) A partir da redemocratização do Brasil (1985), é possível
observar mudanças econômicas significativas no país. Entre elas, a

a) exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras.
b) privatização de empresas estatais em diversos setores como os de comunicação e
de mineração.
c) ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria
nacional.
d) implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos
proprietários.
e) continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente aos mercados
africanos e asiáticos.


