
 

 

 
1. (Udesc 2018) A Constituição de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, foi elaborada por meio de uma assembleia nacional 
constituinte e marca o período que se convencionou chamar “Nova República”.  
 
Analise as proposições, segundo este Texto Constitucional.  
 
I. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas ou manter com eles, ou 

com seus representantes, relações de dependência ou aliança.  
II. São reconhecidos quatro poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador.  
III. Homens e mulheres são iguais, em direitos e obrigações.  
IV. Ninguém será submetido à tortura, ao tratamento desumano ou degradante.  
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.     
e) Somente a afirmativa I é verdadeira.     
   
2. (Fgv 2018) Leia o discurso proferido por Tancredo Neves, no plenário da Câmara dos Deputados, em 15 de janeiro de 

1985. 
 

Brasileiros, neste momento, alto na História, orgulhamo-nos de pertencer a um povo que não se abate, que sabe 
afastar o medo e não aceita acolher o ódio. A Nação inteira comunga deste ato de esperança. Reencontramos, depois de 
ilusões perdidas e pesados sacrifícios, o bom e velho caminho democrático. Não há Pátria onde falta democracia. (...) 

O entendimento nacional não exclui o confronto das ideias, a defesa de doutrinas políticas divergentes, a 
pluralidade de opiniões. Não pretendemos entendimento que signifique capitulação, nem um morno encontro dos 
antagonistas políticos em região de imobilismo e apatia. O entendimento se faz em torno de razões maiores, as da 
preservação da integridade e da soberania nacionais. (...) Esta memorável campanha confirmou a ilimitada fé que tenho 
em nosso povo. Nunca, em nossa história, tivemos tanta gente nas ruas, para reclamar a recuperação dos direitos de 
cidadania e manifestar seu apoio a um candidato. (...) 

Não vamos nos dispersar. Continuemos reunidos, como nas praças públicas, com a mesma emoção, a mesma 
dignidade e a mesma decisão. 
 
http://tancredo-neves.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=68:presidente-eleito-brasilia-15-01-
1985&catid=42:discursos&Itemid=125. Acesso em 18 de fevereiro de 2018. 
 
 
Assinale a alternativa correta:  
a) Tancredo Neves foi o principal líder da oposição política à Ditadura Militar no Brasil e sua eleição indireta em 1985 

representou uma ruptura sem conciliações com os setores que apoiaram os militares, a partir de 1964.    
b) Com perfil moderado, Tancredo Neves, que havia sido primeiro-ministro durante o governo de João Goulart, entre 

setembro de 1961 e junho de 1962, articulou a composição política que instaurou a chamada Nova República em 1985.    
c) A eleição direta de Tancredo Neves em 1985 significou o fim da Ditadura Militar no Brasil e garantiu o pleno 

estabelecimento do regime democrático com a instauração do pluripartidarismo.    
d) Como governador de Minas Gerais, Tancredo Neves liderou o processo de anistia aos presos políticos e exilados 

durante a Ditadura Militar no Brasil e promoveu a campanha pelas eleições diretas em 1985.    
e) Vinculado aos sindicatos de trabalhadores, à esquerda democrática e ao trabalhismo, Tancredo Neves foi o principal 

herdeiro político de Getúlio Vargas e de João Goulart, em cujos governos exerceu o cargo de ministro da Justiça.    
   
3. (Pucrj 2017) Que país é este (Renato Russo – 1987) 
 
“Nas favelas, no Senado 
Sujeira pra todo lado 
Ninguém respeita Constituição 
Mas todos acreditam no futuro da nação 
Que país é esse? (...)” 
 
Brasil (Cazuza, George Israel, Nilo Romero – 1988) 



 

 

 
“Brasil, mostra a tua cara 
Quero ver quem paga 
Pra gente ficar assim 
Brasil, qual é o teu negócio 
O nome do teu sócio 
Confia em mim! (...)” 
 
Acerca dos trechos, destacados acima, de duas canções de sucesso do rock brasileiro, lançadas durante a presidência 
de José Sarney (1985-1990), assinale a alternativa incorreta:  
a) O questionamento, no título da primeira música, foi potencializado quando de seu lançamento, em fins de 1987, pois 

diferentes planos econômicos haviam fracassado em conter a escalada inflacionária. O agravamento da crise aumentou 
o clima de frustração.    

b) O Plano Cruzado, que congelou preços e salários, teve um êxito inicial: controlou a inflação e aumentou o poder de 
compra. O grande aumento de vendas, experimentado, então, por artistas do rock brasileiro, uma expressão cultural do 
período, foi favorecido pela euforia de consumo.     

c) A decepção com a Nova República, encontrada nas duas músicas, ganhou força com a recessão econômica e a 
instabilidade social, vistas em crescentes mobilizações populares, saques a supermercados e desabastecimento 
generalizado. A governabilidade foi corroída.     

d) A questão da ética na política e do uso indevido de bens públicos para proveito próprio ou de favorecidos, presente nos 
trechos destacados, ganhou destaque com a CPI da Corrupção, que acusou o presidente de crimes e pediu o seu 
afastamento, não concretizado.     

e) A linguagem velada e em código das canções de protesto desse contexto é explicada pela censura prévia à cultura e 
às artes, o que impunha aos autores a criação de artifícios para driblar o sistema de repressão, parte estrutural do 
regime.     

   
4. (Mackenzie 2017) A respeito da transição democrática no Brasil, assim escreveu o historiador Marcos Napolitano: 
 
“Se a transição democrática começou contrariando a vontade de milhões de brasileiros que não puderam influenciar no 
destino político do país, os valores democráticos exercitados nos últimos anos pela oposição civil como um todo marcaram 
época e foram o contraponto das dinâmicas políticas do regime. Aquela derrota não poderia apagar a presença de amplos 
setores da sociedade que desejavam participar, após 21 anos de coerção social e política em nome da Segurança 
Nacional”. 
 
Marcos Napolitano. O regime militar brasileiro, 1964-1985. São Paulo: Atual, 1998, p. 99. 
 
 
Assinale a alternativa correta acerca do contexto referido pelo texto.  
a) A Lei da Anistia, de 1979, concedeu liberdade ampla e irrestrita a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, na luta 

contra a Ditadura. Exemplo disso foi a condenação de militares envolvidos em práticas de torturas.     
b) A eleição direta de Tancredo Neves e José Sarney marcou a transição para o regime democrático no Brasil. A morte 

prematura de Tancredo, por sua vez, mergulhou o país em uma crise política institucional.    
c) A derrota das Diretas-Já não impediu a mobilização da sociedade civil. Reflexo disso foi a instalação da Assembleia 

Constituinte, em 1987, resultando na promulgação da “Constituição Cidadã”, no ano seguinte.     
d) A transição democrática foi marcada por intensos debates sobre os artigos da nova Constituição. Exemplo disso foi a 

pressão exercida pelo presidente Sarney para a aprovação da emenda da reeleição.     
e) Apesar de consolidada, a democracia no Brasil passou, desde o início da Nova República, por momentos instáveis. 

Reflexo disso foi a vitória fraudulenta de Fernando Collor de Mello, em 1989.     
   
5. (Unesp 2017) No presidencialismo, a instabilidade da coalisão pode atingir diretamente a presidência. É menor o grau 

de liberdade de recomposição de forças, através da reforma do gabinete, sem que se ameacem as bases de sustentação 
da coalisão governante. No Congresso, a polarização tende a transformar “coalisões secundárias” e facções partidárias 
em “coalisões de veto”, elevando perigosamente a probabilidade de paralisia decisória e consequente ruptura da ordem 
política. 
 
Sérgio Henrique H. de Abranches. “Presidencialismo de coalisão: o dilema institucional brasileiro”. Dados, 1988. 
 
 
Os impasses do chamado “presidencialismo de coalisão” podem ser identificados em pelo menos dois momentos da 
história brasileira:  



 

 

a) nas sucessivas constituintes realizadas entre 1934 e 1946 e na instabilidade política da chamada Primeira República.    
b) nas dificuldades políticas enfrentadas no período de 1946 a 1964 e nas crises governamentais da chamada Nova 

República.    
c) na reforma partidária do final do regime militar e na pulverização dos votos populares nas eleições presidenciais de 

1989 e 1998.    
d) na crise final do Segundo Império e no fechamento político provocado pela implantação do Estado Novo de Getúlio 

Vargas.     
e) nas críticas à política dos governadores implementada por Campos Sales e no golpe militar que encerrou o governo de 

João Goulart.     
   
6. (Puccamp 1997) “Apesar do grande crescimento e diversificação da economia brasileira durante os anos do Regime 

Militar, o país chegou à Nova República com uma difícil herança econômica: (...) uma inflação sem controle e taxa de 

crescimento negativa. (...) Para conter a inflação os governos do período de redemocratização lançam sucessivos planos 

de estabilização e saneamento..." 

 

Em relação aos planos a que o texto se refere pode-se citar os nomes de  

a) André Lara Resende e Jânio de Freitas.    
b) João Paulo dos Reis Veloso e Pérsio Arida.    
c) Octávio Gouvêa de Bulhões e Celso Furtado.    
d) Dilson Funaro e Luis Carlos Bresser Pereira.    
e) Roberto de Oliveira Campos e Antônio Delfim Netto.    
   
7. (Uerj 1997)  Nos barracos da cidade 

 ninguém mais tem ilusão 

 no poder da autoridade 

 de tomar a decisão 

 e o poder da autoridade 

 se pode não faz questão 

 se faz questão não consegue 

 enfrentar o tubarão 

 ôôô ôô gente estúpida 

 ôôô ôô gente hipócrita (...) 

 

  (Gilberto Gil e Liminha - Barracos) 

 

A música de Gilberto Gil é do ano de 1985. Ela representa uma certa desilusão dos segmentos mais pobres da população 

brasileira com o que se convencionou chamar de Nova República. 

Esse sentimento pode ser relacionado com:  

a) o fim do milagre econômico    
b) a continuação da crise econômica    
c) a eleição indireta de Tancredo Neves    
d) a manutenção das medidas de exceção    
   
8. (Uerj 2000) MANIFESTO CONTRA A MODA DE SE FALAR MAL DO BRASIL 

 

Sim, o Brasil tem problemas medonhos e não é um exemplo de desenvolvimento e justiça social, mas, com o perdão da 

má palavra, já ando de saco cheio desse negócio de tudo aqui ser o pior do mundo, ninguém aqui prestar e nada aqui 

funcionar e sermos culpados de tudo o que de ruim acontece na Terra.  Saco cheiíssimo [sic.] de sair do Brasil e enfrentar 

ares de superioridade e desprezo por parte da gringalhada, todos nos olhando como traficantes de cocaína, assassinos 

de índios e crianças, corruptos natos e mais uma vasta coleção de outras coisas, a depender do país e da plateia. (...) 

Chega desse negócio, eu não sou bandido, nós não somos bandidos, nós somos brasileiros, eles que vão se catar, 

enfurnados lá no frio escuro e triste deles. 

 (RIBEIRO, João Ubaldo.  Veja, 31/03/93.) 

 



 

 

Em 1985, com o fim da ditadura militar, surge em segmentos da sociedade brasileira, a esperança de construção de uma 

nova sociedade - a Nova República. 

Contudo, como é ilustrado pelo texto acima, antigos problemas persistem, contribuindo para alimentar uma determinada 

imagem negativa do Brasil. 

Dentre os fatores abaixo, aqueles que indicam, respectivamente, mudança e permanência na ordem político-econômica, 

durante a Nova República, são:  

a) supressão do direito de greve - centralização dos poderes no Executivo    
b) extensão do direito de voto aos analfabetos - pequeno poder de compra dos salários    
c) elaboração de leis referentes ao meio ambiente - restrições à organização dos partidos políticos    
d) extensão dos direitos previdenciários aos trabalhadores do campo - sobrevivência da legislação política de exceção    
   
9. (Ufrgs 2004) Os fatos abaixo apresentam fases do processo de transição ao regime democrático no Brasil 

contemporâneo. Assinale a sequência cronológica correta.  

a) Anistia - Diretas já - Nova República - Constituição de 1988 - Plano Cruzado    
b) Diretas já - Anistia - Eleição do presidente Sarney - Plano Cruzado - Constituição de 1988    
c) Anistia - Plano Cruzado - Constituição de 1988 - Diretas já - Eleição de Collor    
d) Diretas já - Nova República - Plano Cruzado -Constituição de 1988 - Eleição de Collor    
e) Anistia - Plano Cruzado - Eleição de Tancredo Neves - Constituição de 1988 - Diretas já    
   
10. (G1 - cftce 2005) Em relação à Nova República, é COERENTE afirmar que:  

a) o Plano Cruzado, no governo Sarney, marcou o processo de estabilização da economia brasileira, pondo fim à 
especulação financeira e à centralização da renda    

b) no processo eleitoral de 1989, confirmou-se a implantação da democracia no Brasil, com a participação de candidatos 
de várias tendências políticas, em que o vencedor, no final do segundo turno, foi o candidato do PT, Lula, que assumiu 
a presidência pela primeira vez    

c) o Plano Real, lançado no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, deixou o povo brasileiro num período 
de expectativa de consumo; após as eleições de 1998, foi substituído por outro plano que causou grande frustração na 
população, com a perda do poder aquisitivo    

d) o Plano Collor, que ficou marcado pelo confisco das poupanças, tanto garantiu a segurança dos direitos sociais dos 
trabalhadores como rejeitou as imposições neoliberais do FMI    

e) no governo Lula, um dos principais aspectos da política social é o programa Fome Zero, que caracteriza muito 
claramente a preocupação do governo com as camadas mais humildes do país    

   



 

 

Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 

 [A] 
 
A afirmativa [II] está incorreta porque o Poder Moderador não estava presente na Constituição de 1988, e sim na 
Constituição de 1824.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. Durante o regime militar no Brasil, 1964-1985, Tancredo Neves não foi político de 
oposição, também não estava vinculado ao trabalhismo e não atuou no processo de anistia que ocorreu no final da década 
de 1970. Tancredo foi eleito por um colégio eleitoral em 1985, com perfil moderado, representou uma transição pacífica 
do fim do regime militar para o início da Nova República. Após sua morte, o vice-presidente José Ribamar Sarney assumiu 
o governo.   
 
Resposta da questão 3: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. As músicas foram produzidas no início da Nova República, durante o governo 
Sarney, 1985-1990, quando havia a liberdade de expressão no país. As letras tecem críticas duras e diretas a estrutura 
política do Brasil.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
Napolitano expressa no texto que a derrota da mobilização popular na campanha pelas “Diretas Já” não tirou o ímpeto da 
sociedade na busca pela volta da democracia. Assim, a escritura da Constituição de 1988 é resultado dessa busca.   
 
Resposta da questão 5: 

 [B] 
 
A falta de apoio do Congresso ao presidente da República manifestou-se, na história brasileira, nos governos de Vargas 
(1954), Jânio (1961), Jango (1964), Collor (1992) e Dilma (2016).   
 
Resposta da questão 6: 
 [D]   
 
Resposta da questão 7: 
 [B]   
 
Resposta da questão 8: 
 [B]   
 
Resposta da questão 9: 
 [D]   
 
Resposta da questão 10: 
 [E]   
 


