


Quando a emenda constitucional que propunha eleições
diretas para presidente foi rejeitada pelo Congresso
Nacional, em 1984, um dos líderes do movimento que
incendiara o país em defesa do voto livre sentiu que
chegara sua hora. Mesmo tendo de concorrer no Colégio
Eleitoral, composto em sua maioria por deputados e
senadores do governista Partido Democrático e Social ,
Tancredo Neves lançou-se candidato pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, de oposição. Venceu
em 15 de janeiro de 1985, data que simboliza o fim de mais
de vinte anos de ditadura militar.

O FIM DO REGIME MILITAR
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3. (MACKENZIE) Segundo o historiador José Honório Rodrigues, seu estilo foi autoritário,
duro, personalista, alemão demais para um povo tão pouco germânico. Contudo, o
governo Ernesto Geisel foi responsável:

a) pelo recrudescimento da repressão e apogeu do modelo econômico implantado após
1964.
b) pelo início da Abertura Política, extinção do AI-5 e enfrentamento da linha dura.
c) pelo milagre econômico, marcado por intenso consumismo das classes médias
urbanas.
d) por medidas que impediram casuísmos que prejudicassem o crescimento da oposição.
e) por concessões políticas à "linha dura" que terminaram por indicar o sucessor do
presidente, o general Silvio Frota.
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4. (MACKENZIE) Nos últimos meses do governo do General João Figueiredo, a
população saiu às ruas para dar seu apoio e sensibilizar deputados e senadores
a votarem uma emenda constitucional, de autoria do deputado Dante de
Oliveira. A campanha decorrente desse movimento ficou conhecida por:

a) Movimento pela Anistia.
b) Campanha pelas Diretas Já.
c) Movimento pelos Direitos Humanos.
d) Campanha do Colégio Eleitoral.
e) Movimento da Frente Pró Tancredo.
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5. (UFMG) A reforma partidária, que implantou o pluripartidarismo no Brasil, no
governo Figueiredo, tinha por objetivo

a) consolidar os resultados das eleições de 1974 que deram ampla vitória ao partido
do governo, o PDS.
b) levar os liberais, concentrados no PP, para engrossar as fileiras do PRS e fortalecer o
apoio ao governo.
c) quebrar o monopólio que o MDB exercia na oposição fragmentando-o em inúmeros
partidos e evitando a sua ascensão ao poder.
d) revigorar o PDT para que esse pudesse enfrentar o PT nas eleições majoritárias.
e) utilizar os antigos militantes da UDN nos quadros da ARENA para que essa,
fundindo-se com o PDS, vencesse as eleições para governadores
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BRASIL: NOVA REPÚBLICA 
GOVERNOS:

- JOSÉ SARNEY: 1985-1990

- FERNANDO COLLOR: 1990-1992 *

- ITAMAR FRANCO: 1992-1994.

- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (FHC): 1995-2003.

- LULA: 2003-2010.

- DILMA: 2010-2014. * IMPEACHMENT (2016)

- TEMER: 2016/19.

- JAIR BOLSONARO: 2019...
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POLÍTICA:
• Nepotismo
• Uso do poder em benefício próprio
• Corrupção 
• Falta de ética

ECONOMIA:
• Privatizações
• Globalização

NOVA REPÚBLICA 
1985 - 2019 
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DESTAQUES:

- PRESENÇA DE POLÍTICOS BENEFICIADOS NO REGIME MILITAR.

- CRISES ECONÔMICAS ANOS 1980 - ESTABILIDADE: PLANO REAL (ANOS 1990).

- ELEIÇÕES DIRETAS PARA TODOS OS CARGOS.

- ETERNA ESPERANÇA DO POVO BRASILEIRO: MELHORIAS, CONQUISTAS...

- CONSTITUIÇÃO CIDADÃ (1988): GARANTIA DE MUITOS DIREITOS.

- CONQUISTA DE DIREITOS POLÍTICOS, CIVIS E SOCIAIS.

- MANUTENÇÃO: GRANDES DISPARIDADES SOCIAIS, ECONÔMICAS, REGIONAIS.

- DEMOCRACIA: EDIFÍCIO COMPLICADO EM CONTRUIR E MANTER.

- SURGEM NOVAS LIDERANÇAS POLÍTICAS NO PAÍS.
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