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01 - (UEM PR/2001)      
Após mais de 15 anos de ditadura militar, no começo 
dos anos oitenta, do século passado, o Brasil vivia o 
processo de abertura lenta e gradual do regime. O 
anseio popular por eleições livres e diretas para a 
Presidência da República era cada vez maior e, em fins 
de 1983, intensificaram–se as mobilizações pela 
campanha para as eleições diretas.  
 
Sobre esse movimento, assinale o que for correto. 
01. Os partidos de oposição lançaram a campanha das 

"Diretas Já", para que o Presidente da República 
fosse eleito por meio do voto universal e popular e 
não por via indireta do Colégio Eleitoral. 

02. Paulo Salim Maluf, ex–governador de São Paulo, era 
o candidato cotado pelos militares para a sucessão 
presidencial por meio de eleição indireta, uma vez 
que o sistema militar não permitia que as eleições 
fossem diretas. 

04. Apesar de todo esforço para a retomada da 
normalidade constitucional, o Presidente eleito 
pelo voto direto, Tancredo Neves, sequer chegou a 
tomar posse, pois morreu antes de ser diplomado 
como Presidente da República do Brasil. 

08. Numa disputa acirrada, as oposições, unidas, 
conseguiram derrotar a ditadura militar, mudar a 
Constituição e garantir o restabelecimento das 
eleições diretas para Presidente da República. 

16. A proposta de mudança no sistema eleitoral foi 
encaminhada, em forma de emenda constitucional, 
pelo deputado matogrossense Dante de Oliveira. 

32. Segundo as leis em vigor, as eleições presidenciais 
eram legítimas, pois quem escolhia o Presidente da 
República era o Colégio Eleitoral, composto por 
representantes eleitos em eleições diretas, como os 
prefeitos, os vereadores, os governadores, os 
deputados estaduais e federais e os senadores. 

64. Os militares foram vitoriosos no processo, pois, 
com o apoio do PDS, presidido por José Sarney, 
conseguiram derrotar a emenda constitucional 
apresentada pela oposição. 

 
02 - (UFMG/2002)      

No dia 25 de abril de 1984, uma decisão política 
marcaria, de maneira decisiva, os rumos da história do 
Brasil contemporâneo. Nesse dia, a Câmara dos 
Deputados derrotou a emenda constitucional que 
restabeleceria as eleições diretas no País. 
 
Considerando-se os desdobramentos políticos da 
derrota dessa emenda, é CORRETO afirmar que esse 
acontecimento: 
a) Favoreceu a vitória dos militares no Colégio 

Eleitoral, com a eleição do General João Batista de 
Figueiredo, então candidato do grupo do General 
Ernesto Geisel. 

b) Fortaleceu parte da oposição, reunida em torno de 
Tancredo Neves, candidato da Aliança 

Democrática, formada pelo PMDB e pelos 
dissidentes do PDS. 

c) Impediu a candidatura de Paulo Maluf pelo PDS, 
que vinha sendo apoiada pelos dissidentes do 
PMDB, com apoio dos militares da chamada “linha 
dura”. 

d) Impulsionou a campanha popular das “diretas já”, 
levando às ruas milhares de brasileiros, que exigiam 
o fim imediato do regime militar e mudanças na 
Constituição. 

 
03 - (UEPB/1999)      

A foto abaixo mostra o comício realizado em 25 de 
janeiro de 1984, na praça da Sé, em São Paulo, por 
ocasião da campanha das diretas-já. Já havia decorrido 
uma década do início da abertura política, de um 
“gradual, mas seguro, aperfeiçoamento 
democrático”,conforme proposta do então presidente 
Ernesto Geisel. As mobilizações populares rompem 
alguns limites e aceleram o ritmo da abertura 
democrática; destacando-se, a partir de então, 
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I. O recrudescimento da repressão, através de novas 

prisões e exílios de lideranças de esquerda. 
II. O retorno ao país dos exilados políticos e a 

libertação de “criminosos políticos”, através da 
redução das penas que lhes foram impostas pela 
ditadura. 

III. O “envelhecimento da lei de Segurança Nacional” e 
o início das negociações diretas entre empresários 
e líderes sindicais antes afastados. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a proposição I está correta. 
b) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
c) Apenas a proposição II está correta. 
d) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
e) Todas as proposições estão corretas. 

 
04 - (UNIRIO RJ/1994)      

O Movimento "Diretas-Já" que, ao longo do ano de 
1984, promoveu intensa mobilização popular a favor da 
eleição direta para Presidente da República, resultou na: 
a) Eleição de um governo popular e democrático 

chefiado por José sarney. 
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b) Eleição do candidato da oposição, Tancredo Neves, 
ainda pela via indireta. 

c) Eleição direta do Presidente da República, o 
primeiro em quase trinta anos, Fernando Collor. 

d) Anticandidatura Ulysses Guimarães e na 
convocação da Assembléia Nacional Constituinte. 

e) Revogação dos Atos Institucionais, apesar da 
derrota da Emenda das Diretas. 

 
05 - (UNIFOR CE/2001)      

Em 25 de abril de 1984, a Emenda Constitucional das 
"Diretas Já", relativa à eleição direta para presidente e 
vice-presidente da República, foi: 
a) Aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o 

governo Figueiredo a controlar os grupos militares 
de extrema direita. 

b) Rejeitada pela Câmara dos Deputados, propiciando 
forte reação da camada camponesa que se decide 
pela fundação do Partido dos Trabalhadores. 

c) Aprovada pela Câmara dos Deputados, permitindo 
ao governo o estabelecimento de Medidas de 
Emergência nos Estados. 

d) Rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à 
posterior formação da Aliança Democrática e à 
candidatura de Tancredo Neves. 

e) Aprovada pela Câmara dos Deputados, 
articulandose a anistia geral e a extinção do 
bipartidarismo. 

 
06 - (UFRJ/2005)     

A década de 1980 foi marcante no processo de luta pelo 
fim da ditadura militar e pela redemocratização do 
Brasil. 
 

 
1 milhão nas ruas pela redemocratização plena, na Av. 

Presidente 
Vargas, tendo ao fundo a Igreja da Candelária, 10 de 

agosto de 1984. 
 

a) Indique dois marcos institucionais expressivos da 
retomada das liberdades democráticas no Brasil 

dos anos 80. 
b) Cite dois movimentos sociais, hoje reconhecidos 

nacionalmente, surgidos no mesmo período. 
 
07 - (Mackenzie SP/2006)  

Os resultados da discussão e votação da emenda Dante 
de Oliveira colocam um desafio à imaginação política: o 
Povo foi derrotado? Ocorreu uma imensa mobilização 
política, os estratos mais firmes e decididos das massas 
populares saíram às ruas e tomaram conta da praça 
pública, um frêmito de esperança  percorreu todo o 
Brasil, para nada?  Ora, é preciso que se convenha, em 
troca de uma “derrota parlamentar” ganhamos um 
exército pronto para o combate político e, pela primeira 
vez em vinte anos, a ditadura não só foi virada pelo 
avesso, [mas também] posta no pelourinho e desafiada 
por milhões de cidadãos conscientes e dispostos a tudo. 

Florestan Fernandes, Folha de São Paulo, 03/05/1984 
 
Assinale o fato da história política recente do Brasil a 
que se refere o trecho dado. 
a) Campanha pela eleição direta para presidente da 

República, com a aproximação do fim do mandato 
do general Figueiredo. 

b) Mobilização popular pela aprovação da Lei de 
Anistia, “ampla e irrestrita” a todos os presos e 
exilados políticos da ditadura militar pós-1964. 

c) Lançamento, pela Aliança Democrática, da 
candidatura de Tancredo Neves, que venceria no 
ano seguinte a eleição no Colégio Eleitoral.  

d) Proposta, defendida pelo MDB, de convocação de 
uma Assembléia Nacional Constituinte, recusada 
pela ditadura, mas que se reuniria, finalmente, em 
1988. 

e) Assinatura da Carta de Intenções, pelo presidente 
Figueiredo, ratificando com o Fundo Monetário 
Internacional a política de austeridade fiscal e 
controle da inflação. 

 
08 - (UEPB/2006)     

Após a derrota da Emenda das “Diretas Já”, de autoria 
do então Deputado Dante de Oliveira, só restou para 
vários setores da sociedade brasileira torcer para que o 
Congresso Nacional não escolhesse o candidato oficial 
dos militares. Considere as proposições abaixo, e 
marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 
( ) O Partido Democrático Social (PDS) 
responsabilizou-se pela escolha do candidato do 
governo para concorrer no Colégio Eleitoral. Após uma 
convenção, Paulo Maluf derrotou Mário Andreazza. 
Muitos governistas, descontentes com este resultado, 
foram formar a Frente Liberal que terminou por apoiar 
o candidato Tancredo Neves. 
( ) São conhecidas as condições que levaram José 

Sarney a compor a chapa com Tancredo Neves e 
depois à chefia do Executivo Nacional. Ele 
gabaritou-se a este cargo por ter sido, durante toda 
a Ditadura Militar, filiado ao MDB e ter, junto a 
Ulisses Guimarães e ao próprio Tancredo, liderado 
várias lutas contra os governos militares. 

( ) Em maio de 1985, o Presidente Sarney aprovou 
uma Emenda Constitucional que restabeleceu as 
eleições diretas para as prefeituras das capitais e 
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para os governos estaduais. Nas eleições de 1986, 
o PMDB foi amplamente derrotado, já que a 
maioria de seus candidatos era muito pouco 

conhecida por ter voltado do exílio havia pouco 
tempo. 

( ) Sem apoio popular significativo, mas chancelado 
pelos militares, José Sarney iniciou a chamada Nova 
República, com dois grandes desafios: recuperar a 
economia do país, destruída por uma inflação que 
batia a casa dos 200%, e assegurar a continuidade 
do processo de redemocratização. 

 
Marque a alternativa correta. 
a) V F V F 
b) V F F V 
c) F V V F 
d) F F F V 
e) V F F F 

 
09 - (UERJ/2005)     

MENESTREL DAS ALAGOAS 
 

Quem é esse viajante 
quem é esse menestrel 
que espalha a esperança 
e transforma sal em mel? 
(...) 
De quem essa ira santa 
essa saúde civil 
que tocando na ferida 
redescobre o Brasil? 

Milton Nascimento e Fernando Brant 
 
 

TANTO MAR 
 

Foi bonita a festa, pá 
Fiquei contente 
E ainda guardo, renitente 
Um velho cravo para mim. 
(...) 
Manda novamente 
Algum cheirinho de alecrim. 

Chico Buarque 
 

A música Menestrel das Alagoas foi um dos hinos do 
movimento pelas “Diretas Já” , que aconteceu em nosso 
país em 1984, enquanto Tanto Mar homenageia a 
Revolução dos Cravos, que teve início em Portugal, em 
25 de abril de 1974. 
Neste ano, portanto, o movimento pelas “Diretas Já” 
completa 20 anos, e a “Revolução dos Capitães de 
Abril”, 30 anos. 
Nesses dois movimentos, identificamos como objetivos 
comuns: 
a) término do regime militar e anistia política geral 
b) derrubada da ditadura e reafirmação do 

parlamentarismo 

c) redemocratização do governo e retorno ao sistema 
presidencialista 

d) fim do Estado autoritário e restabelecimento dos 
direitos políticos plenos 

 
10 - (FATEC SP/2006)     

O movimento pelas Diretas Já (1984), que levou milhões 
de brasileiros às ruas, reivindicava: 
a) a realização das primeiras eleições municipais e 

estaduais desde o golpe de 64. 
b) o pluripartidarismo, uma vez que até aquele 

momento as eleições eram disputadas entre dois 
partidos – ARENA e MDB. 

c) o direito do voto feminino e do voto do analfabeto, 
proibido pelos militares depois de 64. 

d) o fim dos senadores biônicos, que eram indicados 
pelos generais para ocupar lugar de destaque no 
Senado. 

e) o fim da ditadura militar, por meio de eleições para 
a Presidência da República, ainda naquele ano. 

 
11 - (FURG RS/2006)     

A Campanha das Diretas- Já foi um episódio marcante 
ocorrido na década de 1980, constituindo um dos 
significativos momentos do processo histórico brasileiro 
conhecido como 
a) republicanização. 
b) coligação. 
c) redemocratização. 
d) militarização. 
e) conciliação. 

 
12 - (FMJ SP/2007)     

 
 

A imagem do cartunista Henfil refere-se à campanha das 
Diretas Já, que tomou as ruas de várias capitais do Brasil 
com manifestações populares no ano de 1984. A charge 
antecipa o resultado do movimento que foi 
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a) a violenta repressão dos órgãos de segurança ao 
movimento das Diretas. 

b) a pouca representatividade das passeatas em 
termos de participação popular. 

c) a resistência dos militares quanto à participação do 
povo nas decisões políticas. 

d) a fragmentação do movimento em inúmeras 
reivindicações específicas. 

e) o caráter desordenado das manifestações que 
degeneraram em saques e violência. 

 
13 - (FGV/2007)     

Nesse momento alto da história orgulhamo-nos de 
pertencer a um povo que não se abate, que sabe afastar 
o medo e não aceita colher o ódio. A Nação inteira 
comunga desse ato de esperança. Reencontramos, 
depois de ilusões perdidas e pesados sacrifícios, o bom 
e velho caminho democrático. (...) A primeira tarefa de 
meu governo é promover a organização institucional do 
Estado. (...) Faz algumas semanas eu anunciava a 
construção de uma Nova República. Vejo nessa fase da 
vida nacional a grande oportunidade histórica de nosso 
povo. 

(Discurso de Tancredo Neves em 15 de janeiro de 
1985, após ser eleito pelo Colégio Eleitoral) 

 

 
(Comício das Diretas em frente à igreja da Candelária, 

no Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1984) 
 

No alvorecer dos anos oitenta, na sociedade brasileira, 
uma série de manifestações políticas e sociais criticaram 
o governo vigente sob a bandeira do retorno dos 
direitos e prerrogativas democráticas. A partir dessas 
informações e dos documentos acima: 
a) explique o movimento “Diretas Já”; 
b) identifique uma medida implementada pelo 

governo da Nova República favorável ao 
restabelecimento dos direitos democráticos. 

 
14 - (UFMS/2007)    

Em julho de 2006, os jornais de todo o país noticiaram, 
em destaque de primeira página, a morte do 
exgovernador de Mato Grosso, Dante de Oliveira. O 

destaque da notícia explica-se devido à vinculação de 
Dante de Oliveira com um fato político muito 
importante da nossa história recente.  
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 
fato ao qual a figura do ex-governador de Mato Grosso 
se vinculou. 
a) Foi autor da Lei de Anistia, que passou a vigorar em 

1978. 
b) Foi autor da Lei de Segurança Nacional, que entrou 

em vigor no país em 1984. 
c) Foi autor da emenda constitucional propondo o 

restabelecimento, para o ano de 1984, de eleições 
diretas para a presidência da República, fato que 
fortaleceu o movimento popular em torno da 
campanha pelas “Diretas Já”. 

d) Foi o principal responsável pela promulgação da 
Constituição de 1967. 

e) Foi o principal responsável pela criação do Colégio 
Eleitoral que, em 1989, elegeu Tancredo Neves 
presidente da República. 

 
15 - (FATEC SP/2008)    

O movimento denominado “Diretas já!”, que começou 
reunindo poucos milhares de pessoas nas principais 
cidades brasileiras, acabou ganhando a simpatia da 
maior parte da população do país e tomou proporções 
gigantescas. 
Esse movimento exigia 
a) eleições diretas depois da renúncia de Jânio 

Quadros. 
b) o fim do AI-5, a volta dos direitos políticos e o 

retorno das eleições pelo voto universal. 
c) o fim das torturas e a aprovação da lei de anistia 

política. 
d) a anistia política e o retorno dos exilados políticos 

para o Brasil. 
e) o fim da ditadura militar e eleições diretas para 

presidente. 
 
16 - (UFBA/2008)    

Com base nos conhecimentos sobre o momento 
histórico em que aconteceu a campanha das “Diretas 
Já”, indique dois fatos históricos relacionados ao 
contexto da campanha. 

 
17 - (CEFET PR/2008)    

“Nos últimos anos do governo militar, o Brasil 
apresentou vários problemas. A inflação era alta e a 
recessão também. Enquanto isso, a oposição ganhou 
terreno com o surgimento de novos partidos e com o 
fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, políticos de 
oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de 
brasileiros participaram do movimento das “Diretas 
Já”.”  

(Retirado do site:  
http://www.historiadobrasil.net/ditadura/. 

Acesso em 30/07/2006). 
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Com base no texto acima, considere as afirmações 
corretas sobre o fim do regime militar e a 
redemocratização do Brasil: 
I. O movimento das “Diretas Já” era favorável à 

aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que 
garantiria eleições diretas para presidente naquele 
ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi 
aprovada pela Câmara dos Deputados. 

II. No dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral 
escolheria o deputado Tancredo Neves, que 
concorreu com Paulo Maluf, como novo presidente 
da República. Ele fazia parte da Aliança 
Democrática – o grupo de oposição formado pelo 
PMDB e pela Frente Liberal. Era o fim do regime 
militar. 

III. Tancredo Neves ficou doente antes de assumir e 
acabou falecendo. Assumiu o vice-presidente José 
Sarney. Em 1988, foi aprovada uma nova 
constituição para o Brasil, que apagou os rastros da 
ditadura militar e estabeleceu princípios 
democráticos no país. 

IV. Logo que assumiu, o presidente Sarney lançou o 
“Plano Cruzado”, durante o qual o povo entrava nos 
supermercados, verificava os preços e denunciava 
os gerentes quando notava que algum produto 
havia sido remarcado irregularmente. Esse plano 
teve um êxito duradouro e garantiu a eleição do 
candidato escolhido pelo próprio presidente Sarney 
para sucedêlo: Fernando Collor de Mello, o 
famigerado “caçador de marajás”. 

 
Estão corretas somente: 
a) II, III e IV. 
b) I, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) I e IV. 
e) I e II. 

 
18 - (UFU MG/2008)    

Leia o texto a seguir. 
 
“Ouviram do Ipiranga, às margens plácidas/de um povo 
heróico o brado retumbante”.  
Nunca, antes, em sua história de 430 anos completados 
ontem, São Paulo viu algo igual — centenas de milhares 
de pessoas transbordando da praça da Sé, para todos os 
lados, horas debaixo de chuva, num grito uníssono: 
“ELEIÇÕES DIRETAS PARA PRESIDENTE.” 

FOLHA DE SÃO PAULO, 20 textos que fizeram história. 1ª 
ed. SP. 

Publicação da Empresa Folha da Manhã S/A. 1991. p. 140. 
 

A respeito dos acontecimentos políticos que marcaram 
os cinco primeiros anos da década de 1980 no Brasil, 
pode-se afirmar que 
I. a mobilização popular na campanha pelas eleições 

diretas para presidente e em defesa da emenda 
constitucional das “Diretas-Já” (emenda “Dante de 
Oliveira”), apesar de levar às ruas e praças do país 

milhões de pessoas na luta contra a ditadura 
militar, foi derrotada pelo Congresso Nacional. 

II. as manifestações pelas “Diretas Já”, ocorridas em 
diferentes praças públicas do Brasil, conseguiram 
aglutinar forças políticas diversas em um só partido 
político, chamado de “Aliança Nacional”. O mais 
significativo encontro entre personalidades 
políticas dessa “Aliança” ocorreu no comício da 
Praça da Sé, em São Paulo, onde Paulo Maluf (ex-
PDS) e Ulisses Guimarães (ex-MDb)prometeram 
governar conjuntamente o país, caso a emenda 
“Dante de Oliveira” fosse aprovada. 

III. mesmo com a derrota da emenda “Dante de 
Oliveira”, o grupo político da “Aliança Democrática” 
− que mais se identificou com o movimento das 
“Diretas Já” − conseguiu eleger Tancredo Neves 
para presidente, por meio do “Colégio Eleitoral”, 
em eleição indireta. 

IV. a derrota da emenda “Dante de Oliveira” marcou 
um retrocesso para a democracia no Brasil, uma vez 
que a exposição pública de líderes, que estavam na 
ilegalidade, tais como Fernando Henrique Cardoso 
e Lula, facilitou a repressão por parte dos militares 
e fez aumentar o número de prisões políticas no 
período. 

 
Marque a alternativa que apresenta apenas 
informações corretas. 
a) II e III 
b) I, III e IV 
c) II e IV 
d) I e III 

 
19 - (UFPA/2009)    

Observe esta charge de Henfil: 
 

 
(Henfil. Diretas Já. Rio de Janeiro: Record, 1984) 

 
Considerando as informações contidas na charge, é 
correto afirmar que tal imagem faz referência à(s) 

 
a) memórias dos primeiros momentos das 

manifestações de rua, pela campanha presidencial 
do ano de 1960, quando já se vislumbrava o 
favoritismo de Jânio Quadros. 

b) campanha iniciada, após a vitória de Juscelino 
Kubitschek e João Goulart, contra a posse dos 
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candidatos eleitos e a favor uma nova eleição 
presidencial. 

c) manifestações populares ocorridas no Brasil 
quando se reivindicavam eleições presidenciais 
pelo voto universal. A imagem evoca uma série de 
manifestações e comícios e, sobretudo, um famoso 
comício ocorrido em São Paulo, que reuniu mais de 
200 mil pessoas. 

d) manifestações de rua, pela transição do regime 
militar para a democracia e pela escrita de uma 
nova Constituição Federal em 1988. 

e) manifestações que ocorreram em todo o Brasil no 
ano de 1992 e que levaram ao impeachment do 
presidente Fernando Collor de Mello e à luta por 
nova eleição presidencial. 

 
20 - (CEFET PR/2009)    

Em meados da década de oitenta do século XX, no Brasil, 
políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e 
milhões de brasileiros participaram do movimento das 
“Diretas Já”, por causa de uma emenda constitucional 
que tinha o objetivo de instaurar eleições diretas para 
Presidente da República. Apesar de todo alarido 
popular, a emenda constitucional foi a plenário no dia 
25 de abril de 1984, obtendo o seguinte resultado: 298 
deputados votam a favor, 65 contra, três abstêm-se e 
113 parlamentares simplesmente não comparecem ao 
plenário. Seriam necessários mais 22 votos, que 
somariam dois terços do total. Resultado: emenda 
rejeitada. Este fato ficou conhecido como: 

 
a) Emenda José Sarney. 
b) Emenda Tancredo Neves. 
c) Emenda Dante de Oliveira. 
d) Emenda Ulisses Guimarães. 
e) Emenda João Figueiredo. 

 
21 - (UNIFOR CE/2009)    

Observe a foto. 
 

Comício pelas eleições diretas em São Paulo. 

 
(Luiz Koshiba e Denise M. F. História Geral e do Brasil. São 

Paulo: Atual, 2004. p. 400) 
 

A foto refere-se a um movimento de nossa história que: 
 

a) permitiu a aprovação da Emenda Constitucional 
que determinava a eleição direta para o executivo 
nacional. 

b) impediu a realização de eleições diretas para o 
Congresso Nacional no período de decadência do 
regime militar. 

c) determinou a cassação dos deputados, senadores e 
governadores que se opuseram ao Regime Militar. 

d) representou o repúdio dos brasileiros ao regime 
militar, exigindo do governo mudanças no Sistema 
Eleitoral. 

e) alterou a lei de eleição dos governadores de 
estados ao defender a implantação do Colégio 
Eleitoral no país. 

 
22 - (UNIFOR CE/2009)    

Considere a frase encontrada com frequência em 
adesivos colocados nos vidros dos carros, durante o ano 
de 1984: 
 

Não me venha com indiretas! 
 
Considerando o contexto histórico brasileiro em que se 
insere a frase é correto afirmar que ela 

 
a) era uma alusão à campanha de redemocratização 

do país por meio de eleições indiretas para 
Presidente da República. 

b) fazia uma indicação de apoio ao movimento que 
pretendia a aprovação da lei de anistia aos 
condenados políticos. 
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c) representava uma defesa aos movimentos que 
lutavam pelas eleições diretas para os 
governadores de estados. 

d) fazia uma alusão à campanha que pedia o fim das 
eleições indiretas para a Presidência da República. 

e) manifestava o desejo dos caras-pintadas, que 
exigiam o impeachment do presidente Collor de 
Mello. 

 
23 - (UEG GO/2009)    

A frustração da campanha pelas Diretas-Já não paralisou 
o processo de construção democrática vivenciado pela 
sociedade brasileira. O cenário político, social, cultural e 
econômico foi marcado por intensas modificações e, às 
vezes, por retrocessos para a sociedade como um todo. 
 
Acerca desse período, responda ao que se pede. 
 
a) Destaque as principais medidas do Plano Cruzado. 
b) Discuta o processo da Assembléia Nacional 

Constituinte. 
 
24 - (FATEC SP/2010)    

Considere a foto a seguir, que é uma referência da 
história política do Brasil da década de 80. 

 

 
Comício na Praça da Sé – 1984 

 
 

Os comícios que atraíram milhares de pessoas em todo 
o país eram realizados em defesa 

 
a) da anistia aos exilados políticos. 
b) das greves dos metalúrgicos de São Bernardo do 

Campo. 
c) das eleições diretas para presidente. 
d) da permanência dos militares no poder. 
e) de uma ação conjunta entre Brasil e Argentina para 

por fim à ditadura militar. 
 
25 - (FGV/2010)    

A cor amarela foi escolhida como símbolo da campanha 
das diretas. Mais do que a mensagem de sabedoria que 
muitos quiseram sustentar, tratava-se de uma forma de 
não deixar o vermelho das bandeiras de esquerda 
dominar as praças e avenidas. 

(Flavio de Campos, Oficina de história: história do 
Brasil) 

 
O objetivo do movimento Diretas Já! era o 
restabelecimento das eleições diretas para a 
presidência da República, daí a luta pela aprovação de 
uma emenda constitucional, a Dante de Oliveira. Acerca 
desse processo, assinale a alternativa correta. 

 
a) Com a aprovação da emenda Dante de Oliveira, 

articulou- se uma chapa encabeçada por Ulisses 
Guimarães, tendo como vice, Itamar Franco, que 
representavam todas as forças políticas de 
oposição ao regime autoritário nascido em 1964. 

b) A aprovação da emenda Dante de Oliveira permitiu 
uma ampla articulação política de oposição ao 
regime de exceção, a Aliança Liberal, que venceu as 
eleições diretas de 1985, com a chapa José Sarney 
(PMDB) e Leonel Brizola (PDT). 

c) A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada e o 
PMDB, em aliança com setores dissidentes do 
partido governista, por meio do Colégio Eleitoral, 
elegeram Tancredo Neves como presidente do 
Brasil, em janeiro de 1985. 

d) A derrota da emenda Dante de Oliveira enveredou 
o movimento Diretas Já! para caminhos mais 
radicais, como o apoio à Greve Geral de junho de 
1984 e a recusa em participar do Colégio Eleitoral 
em janeiro de 1985. 

e) Para a aprovação da emenda Dante de Oliveira, as 
forças de oposição à Ditadura Militar foram 
obrigadas a aceitar as eleições diretas apenas em 
1989 e o Colégio Eleitoral elegeu o senador Itamar 
Franco para presidente do Brasil. 

 
26 - (UFG GO/2010)    

Analise a imagem a seguir. 

 
HENFIL. Diretas Já!. São Paulo: Record. 1984. Disponível 

em: 
<flick.com/photos/fotosdocalc/3632225649/>. Acesso em: 

out. 2009. 
 

Essa imagem alude a um importante acontecimento 
político da história do Brasil contemporâneo. Tomando 
como referência os elementos presentes no cartum, 
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a) identifique e explique as principais características 

desse acontecimento; 
b) qual o desfecho desse acontecimento e como o 

cartunista o interpreta? 
 
27 - (UNIMONTES MG/2010)    

 
Fonte: sarauxyz.blogspot.com/2009/08/henfil.html 

 
A charge, relacionada à história do Brasil, faz referência 
à/ao 

 
a) reordenamento da política nacional, com eleições 

diretas em todos os níveis, alcançado no governo 
Itamar Franco. 

b) campanha política por eleições presidenciais 
livres, exigência de inúmeros setores da 
sociedade, ainda durante o regime militar. 

c) ascensão do PSDB como partido dirigente da 
política nacional após a queda da ARENA (Aliança 
Renovadora Nacional). 

d) domingo negro, com passeatas em todo o Brasil, 
que deflagrou a queda do governo Collor de 
Mello. 

 
28 - (FGV/2011)    

Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves e José 
Sarney foram eleitos, respectivamente, presidente e 
vice-presidente pelo Colégio Eleitoral. A respeito do 
funcionamento das eleições indiretas no Brasil, no 
tempo da ditadura militar, é correto afirmar: 

 
a) As eleições diretas para presidente foram 

mantidas entre 1964 e 1982 e o Colégio Eleitoral 
instituído em 1983, diante do avanço das forças 
oposicionistas. 

b) Entre 1964 e 1973, os presidentes da república 
foram eleitos pelos governadores estaduais, 
prefeitos das capitais e pelos comandantes das 
Forças Armadas. 

c) Senadores, deputados federais e deputados 
escolhidos nas Assembleias Legislativas Estaduais 
tinham direito a voto no Colégio Eleitoral de 1985. 

d) Até 1985, os cinco candidatos mais votados nas 
Assembleias Legislativas Estaduais eram 
submetidos à escolha dos integrantes do Colégio 
Eleitoral. 

e) As duas chapas mais votadas pelos deputados 
federais e senadores eram submetidas ao Colégio 
Eleitoral composto pelos comandantes das Forças 
Armadas. 

 
29 - (UNESP SP/2011)    

A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas 
para presidente da República do Brasil, em 1984, 
intitulada “Diretas Já!”, 

 
a) tentava garantir que o primeiro presidente pós-

regime militar fosse escolhido, em 1985, pelo 
Colégio Eleitoral. 

b) defendia a continuidade dos militares no poder, 
desde que fossem escolhidos pelo voto direto dos 
brasileiros. 

c) foi a primeira mobilização pública de membros da 
sociedade civil brasileira desde o golpe militar de 
1964. 

d) reuniu diferentes partidos políticos em torno da 
aprovação de emenda constitucional que 
reintroduzia o voto direto para presidente. 

e) teve sucesso, pois contou com apoio oficial da 
Igreja Católica, dos sindicatos, das forças armadas 
e do partido situacionista. 

 
30 - (UCS RS/2011)    

Em 1984, milhares de brasileiros foram às ruas, numa 
das maiores manifestações da história do Brasil, 
exigindo eleições diretas para presidente da República. 
  
Analise a veracidade (V) ou a falsidade (F) das 
proposições abaixo, sobre esse movimento, conhecido 
como “Diretas Já”. 

 
(  ) Membros de oposição da Câmara dos Deputados 

tentaram articular uma lei que instituísse o voto 
direto na escolha do sucessor do presidente João 
Batista Figueiredo. Em 1983, essa movimentação 
tomou a forma de um projeto de lei elaborado 
pelo deputado peemedebista Dante de Oliveira. 

(  ) A divulgação da chamada “Emenda Dante de 
Oliveira” repercutiu entre vários grupos mais 
politizados das capitais e grandes cidades do país. 
Em um curto espaço de tempo, membros do 
PMDB, PT e PDT passaram a organizar grandes 
comícios, nos quais a população se colocava em 



 

 
9 

www.historiaemfoco.com.br 

Ditadura: Redemocratização 

9 

favor da escolha direta para o cargo de 
presidente. 

(  ) Mesmo exercendo uma enorme pressão, os 
deputados federais da época não se 
sensibilizaram mediante os enormes apelos. Com 
isso, por uma diferença de apenas 22 votos e um 
vertiginoso número de abstenções, o Brasil 
manteve o sistema indireto para as eleições de 
1985. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses, de cima para baixo. 

 
a) V – V – V 
b) V – V – F 
c) F – V – F 
d) V – F – V 
e) F – F – F 

 
31 - (UDESC SC/2012)    

Entre 1978 e 1985 consolidou-se o processo de 
abertura política brasileira, e iniciou-se a construção 
nacional sob bases democráticas. 

 
Sobre a abertura política e a redemocratização 
brasileira no período citado, é correto afirmar: 

 
a) Os segmentos mais autoritários que apoiavam o 

regime militar, derrotados pela estratégia da 
abertura, continuaram até 1985 se manifestando 
por meio de atentados, como os ocorridos em 
1980 na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do 
Rio de Janeiro ou em episódios como o do 
Riocentro. 

b) As greves do ABC paulista no momento estavam 
vinculadas à manutenção do regime militar, que 
garantia adequadas condições de trabalho e 
salários condizentes com as funções dos 
operários. 

c) A Campanha pelas “Diretas Já” foi iniciativa do 
regime militar. 

d) O processo de abertura política e a garantia dos 
direitos individuais e coletivos se realizaram sem 
a participação popular. 

e) Os exilados políticos brasileiros demorariam a 
voltar para o Brasil, o que vai se verificar somente 
a partir do governo de Itamar Franco, 
recentemente falecido. 

 
32 - (UNICAMP SP/2012)    

O movimento pelas Diretas Já provocou uma das 
maiores mobilizações populares na história recente do 
Brasil, tendo contado com a cobertura nos principais 
jornais do país. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) O movimento pelas Diretas Já, baseado na 

emenda constitucional proposta pelo deputado 

Dante de Oliveira, exigia a antecipação das 
eleições gerais para deputados, senadores, 
governadores e prefeitos. 

b) O fato de que os protestos populares pelas Diretas 
Já pudessem ser veiculados nas páginas dos 
jornais indica que o governo vigente, ao evitar 
censurar a imprensa, mostrava-se favorável às 
eleições diretas para presidente. 

c) O movimento pelas Diretas Já exigia que as 
eleições presidenciais de 1985 ocorressem não de 
forma indireta, via Colégio Eleitoral, mas de forma 
direta por meio do voto popular. 

d) As manifestações populares pelas Diretas Já 
consistiram nas primeiras marchas e protestos 
civis no espaço público desde a instituição do AI-
5, em dezembro de 1968. 

 
33 - (UEM PR/2012)    

Sobre o processo de abertura política do Regime 
Militar, que vigorou no Brasil de 1964 a 1985, assinale 
o que for correto. 

 
01. O sucesso do projeto de desenvolvimento 

econômico e a redução acentuada da inflação 
possibilitaram uma transição planejada e pacífica. 

02. Com o acesso das oposições à propaganda 
eleitoral no rádio e na televisão, as forças 
governistas experimentam a sua primeira derrota 
nas eleições para a Câmara e para o Senado em 
1974. 

04. A abertura política permitiu o fortalecimento dos 
movimentos sindicais, culminando em uma 
grande greve operária na região do ABC paulista. 

08. A abertura política foi importante para que 
movimentos sociais de caráter reformador se 
estruturassem e passassem a exigir a manutenção 
da estrutura fundiária vigente. 

16. Algumas entidades da sociedade civil tiveram uma 
atuação muito importante no processo de 
transição para um regime político mais 
democrático, destacando-se, entre elas, a OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil) e a SBPC 
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). 

 
34 - (UFTM MG/2012)    

O refrão Um, dois, três, quatro, cinco, mil, queremos 
eleger o presidente do Brasil! foi entoado nos vários 
comícios do movimento Diretas Já, iniciado em fins de 
1983 e que tomou conta das ruas do país em 1984. 

 
Sobre esse movimento, é correto afirmar que 

 
a) resultou na eleição do Presidente Fernando Collor 

de Mello, que não chegou a terminar o seu 
mandato. 

b) preocupou os militares, que tentaram acalmar os 
ânimos por meio da lei que anistiou os presos 
políticos. 
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c) renovou o cenário político nacional, pois foi a 
causa do surgimento de novos partidos e 
lideranças políticas. 

d) contou com o apoio do Presidente Figueiredo, que 
autorizou a realização dos comícios e retirou o 
exército das ruas. 

e) terminou por não atingir seus objetivos, pois não 
se obtiveram os votos necessários para alterar a 
Constituição então em vigor. 

 
35 - (FGV/2013)    

Em 1982, foram realizadas no Brasil as primeiras 
eleições diretas pluripartidárias desde 1965, quando o 
regime militar aboliu os partidos políticos então 
existentes, através do Ato Complementar número 4. 

 
A respeito dessas eleições, é correto afirmar: 

 
a) Foram disputados os cargos de presidente da 

república, governadores dos estados, deputados 
estaduais e federais e senadores. 

b) Apenas cinco partidos políticos disputaram essas 
eleições: PDS, PDT, PT, PTB e PMDB. 

c) Os candidatos puderam utilizar o horário eleitoral 
ao vivo, para apresentarem suas propostas e 
discursos. 

d) A aliança entre PDS e PTB garantiu ao governo a 
vitória nos principais estados do país, como São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

e) A radicalização dos comunistas provocou uma 
série de cassações e impugnações de candidaturas 
durante a campanha eleitoral. 

 
36 - (UNISA SP/2013)    

Entre os anos de 1983 e 1984, o movimento Diretas Já 
tomou conta das ruas em várias cidades brasileiras. 
Colocando- se contra uma das medidas impostas pela 
ditadura militar que vigorava no país desde 1964, esse 
movimento pretendia 

 
a) implantar a negociação salarial direta entre 

patrões e sindicatos de trabalhadores. 
b) garantir o pleno direito de defesa dos acusados de 

crimes políticos no Brasil. 
c) estancar a dívida externa com o pagamento dos 

juros devidos ao Banco Mundial. 
d) garantir a liberdade dos exilados políticos em seu 

retorno ao território brasileiro. 
e) restaurar o sistema de eleições diretas para o 

cargo de Presidente da República. 
 
37 - (UNESP SP/2013)    

Eu acho que a anistia foi a solução, mas ela não foi 
completa. Quer dizer, não podiam ser anistiados 
aqueles que mataram torturando, porque esse é um 
crime inafiançável. Quem mata calmamente, 
friamente, tem de sofrer um processo e tem de sofrer 
também as consequências do seu ato. Isso nunca foi 
executado no Brasil como foi executado na Argentina 

com todos os generais. O Brasil fez uma anistia pela 
metade, mas nós ficamos contentes porque não houve 
derramamento de sangue. 

(D. Paulo Evaristo Arns. Cult, março de 2004.) 
 

Segundo a declaração de D. Paulo Evaristo Arns, 
Arcebispo de São Paulo entre 1970 e 1998, a Lei da 
Anistia no Brasil, de 1979, 

 
a) perdoou opositores e defensores do regime 

militar e, a despeito de suas imperfeições, 
impediu confrontos e mortes entre setores 
políticos rivais. 

b) inspirou-se na lei de anistia argentina, que julgou 
e condenou militares que mataram e torturaram 
durante o regime militar. 

c) foi inútil, uma vez que não puniu aqueles que 
atuaram, durante o regime militar, nos órgãos de 
repressão política e policial. 

d) foi equivocada, pois determinou o posterior 
levantamento, análise e julgamento dos crimes 
cometidos durante o período do regime militar. 

e) beneficiou os opositores do regime militar e 
condenou aqueles que os reprimiram por meio da 
violência e da tortura. 

 
38 - (UNIUBE MG/2013)    

Leia o fragmento com atenção para responder a 
questão proposta: 

 
“Nas favelas, no Senado 
Sujeira pra todo lado 
Ninguém respeita a Constituição 
Mas todos acreditam no futuro da nação 
Que país é esse?” 
Legião Urbana. Que país e esse? 1987 

 
Nos anos 1980, o Brasil vivia o processo de transição da 
ditadura militar para a redemocratização. 
Considerando o contexto desse período, a pergunta do 
compositor, Renato Russo, pode assim ser respondida: 

 
a) a esperança de construção de um país melhor 

convivia com as agudas contradições e 
desigualdades sociais. 

b) a elaboração de uma nova constituição para o país 
garantiu o fim da corrupção nas diversas 
instâncias sociais. 

c) o crescimento e o desenvolvimento econômicos 
eram notáveis, permitindo às classes sociais 
acreditarem em um país mais rico. 

d) a ação dos grupos militares garantiu a realização 
de eleições diretas e a consolidação da 
democracia. 

e) as estratégias utilizadas pelos movimentos sociais 
entravaram as conquistas das classes populares. 

 
39 - (UFG GO/2014)    

Leia o texto a seguir. 
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Se as chamadas “ditabrandas” – caso do Brasil entre 
1964 e 1985 – partiam de uma ruptura institucional e 
depois preservavam ou implantavam formas 
controladas de disputa política e acesso à justiça, o 
novo autoritarismo latino-americano, inaugurado por 
Fujimori no Peru, fez o caminho inverso. 

FOLHA DE S. PAULO, 17 fev. 2009. Disponível em: <www1. 
folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1702200901.htm>. 

Acesso em: 25 set. 2013. 
 

No texto apresentado, o termo “ditabranda” foi 
utilizado para se referir à ditadura militar no Brasil. Tal 
termo é 

 
a) um eufemismo, que minimiza o peso da repressão 

política em face da valorização da 
institucionalidade do regime autoritário. 

b) uma metonímia, que tem como finalidade situar a 
ditadura militar brasileira como parte do 
autoritarismo latino-americano. 

c) uma ironia, que pretende criticar a permanência 
de mecanismos institucionais democráticos em 
uma ordem autoritária. 

d) uma antítese, que visa opor o uso da violência 
pelos órgãos públicos à representação pacífica e 
ordeira associada ao regime autoritário. 

e) um pleonasmo, que demonstra a repetição do 
rompimento institucional dos governos 
democráticos por meio do uso da violência. 

 
40 - (UFSCAR SP/2013)    

O deputado federal Dante de Oliveira apresentou, em 
1983, uma Emenda Constitucional, que visava 
restabelecer a eleição direta para a presidência da 
República do Brasil, prevista para janeiro de 1985. A 
emenda empolgou o país, e logo surgiram atos públicos 
em sua defesa. 

 
Ao se aproximar a data da votação da Emenda, o 
número de comícios aumentou. No início de abril de 
1984 mais de 500.000 pessoas se reuniram no centro do 
Rio de Janeiro, aplaudindo os oradores que exigiam o 
direito de eleger o presidente diretamente. Mais uma 
vez celebridades dos esportes e das artes eram as 
grandes atrações, juntamente com governadores da 
oposição e líderes partidários. Em seguida realizaram-se 
comícios em Goiânia e em Porto Alegre, ambos com um 
comparecimento de cerca de 200.000 pessoas. Em 16 de 
abril foi a vez de São Paulo, onde uma multidão de mais 
de um milhão, a maior de todas, marcou o clímax da 
campanha. 

(Thomas E. Skidmore. Brasil: de Castelo a Tancredo, 1988. 
Adaptado.) 

 
A Campanha das Diretas-Já foi um movimento de 

 

a) operários e desempregados descontentes com a 
imposição da política de “arrocho salarial” pelos 
últimos governos militares. 

b) forte mobilização popular que, embora derrotado, 
criou condições de vitória eleitoral de um candidato 
de oposição pela via indireta. 

c) massa que conseguiu vencer o enfraquecido 
presidente militar e impor a votação direta para 
governadores e presidente. 

d) grande participação estudantil que exigia melhores 
serviços de saúde e de educação para a população. 

e) classe média que procurava impedir a 
implementação das reformas sociais e políticas 
propostas pelo governo. 

 
41 - (UNESP SP/2014)    

 
(Chico Caruso. Jornal do Brasil, 20.07.1979.) 

 
A charge é de 1979, ano em que João Figueiredo 
assumiu a Presidência da República. Sua dúvida em 
relação à roupa é uma alusão 
 
a) ao estilo de vida de um homem, formado em 

quartéis militares e habituado à formalidade das 
cerimônias oficiais. 

b) à oscilação, característica de seu governo, entre a 
defesa de posições ideológicas de direita e de 
esquerda. 

c) à decisão de renunciar ao cargo, em meio ao 
conflito pelo poder entre distintos setores das 
Forças Armadas. 

d) às denúncias de risco de golpe de esquerda, que 
atravessavam o país após o fim do regime militar. 

e) às dificuldades da abertura política, cuja forma e 
ritmo provocavam tensões e divergências entre 
civis e militares. 

 
42 - (UEM PR/2014)    

Assinale o que for correto sobre o fim da Ditadura 
Militar (1964-1985) e o processo de redemocratização 
da política brasileira. 

 
01. O processo de redemocratização foi amplo e 

irrestrito e marcou o fim da participação das elites 
tradicionais nas decisões políticas do Brasil. 

02. Movimentos contra as “leis arbitrárias”, 
promovidos pela Anistia Internacional e pela 
Defesa dos Direitos Humanos, contribuíram para 
o fim do Regime Militar. 
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04. No final dos anos setenta e início dos oitenta, em 
substituição ao bipartidarismo, foram criados e 
legalizados vários partidos políticos de oposição. 

08. Foi uma transição conciliadora, que contou com a 
participação de setores militares e de 
representantes mais influentes da sociedade civil 
brasileira. 

16. Como resultado da campanha das “Diretas Já”, 
José Sarney foi o primeiro presidente a ser eleito 
pelo voto direto. 

 
43 - (ENEM/2010)    

 
 

A charge remete ao contexto do movimento que ficou 
conhecido como Diretas Já, ocorrido entre os anos de 
1983 e 1984. O elemento histórico evidenciado na 
imagem é 

 
a) a insistência dos grupos políticos de esquerda em 

realizar atos políticos ilegais e com poucas 
chances de serem vitoriosos. 

b) a mobilização em torno da luta pela democracia 
frente ao regime militar, cada vez mais 
desacreditado. 

c) o diálogo dos movimentos sociais e dos partidos 
políticos, então existentes, com os setores do 
governo interessados em negociar a abertura. 

d) a insatisfação popular diante da atuação dos 
partidos políticos de oposição ao regime militar 
criados no início dos anos 80. 

e) a capacidade do regime militar em impedir que as 
manifestações políticas acontecessem. 

 
44 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015)    

Observe a charge. 
 

 
(Chico Caruso, O Globo, 1984. In: Joelza Domingues,  

História em Documento) 
 

A charge representa o presidente João Figueiredo 
segurando a bola, enquanto o povo, na arquibancada, 
torce para o time das Diretas Já. Esse movimento 

 
a) contou com o apoio de Figueiredo, o último 

presidente militar, planejador do processo de 
abertura que culminou na eleição direta de seu 
sucessor, José Sarney. 

b) mobilizou a sociedade brasileira, porém o 
Congresso não aprovou a emenda constitucional 
e, em 1985, Tancredo Neves venceu a eleição 
indireta para presidente. 

c) reuniu todos os partidos políticos de oposição em 
torno da candidatura de Tancredo Neves a 
presidente, que venceu o candidato governista 
José Sarney. 

d) pressionou o Judiciário a aprovar, em 1984, a 
eleição direta do civil Tancredo Neves para a 
presidência, completando o processo de transição 
democrática. 

e) representou o auge da oposição ao regime militar, 
o que gerou a aliança entre o presidente 
Figueiredo e os líderes civis como José Sarney, que 
foi eleito presidente. 

 
45 - (FUVEST SP/2015)    

O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra 
(MST) foi criado em 1984, inserido em um contexto de  

 
a) abertura política democrática no Brasil e de 

crescente insatisfação com as políticas agrárias 
nacionais então vigentes.  

b) fortalecimento da ditadura militar brasileira e de 
aumento da imigração estrangeira para o país.  

c) declínio da oposição armada à ditadura militar 
brasileira e de aumento da migração das cidades 
para o campo.  

d) aumento da dívida externa brasileira e de 
disseminação da pequena propriedade fundiária 
em todo o país.  

e) crescimento de demanda externa por 
commodities brasileiras e de grandes progressos 
na distribuição de terra, no Brasil, a pequenos 
agricultores.  

 
46 - (UFGD MS/2014)    
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Crédito: Charge de Miguel Paiva, publicada no jornal  

O Estado de São Paulo, em 05/10/1988. 
 

No dia 5 de outubro do ano de 1988, foi promulgada a 
Constituição da República Federativa do Brasil, e sua 
promulgação marcou o estado de redemocratização do 
Brasil. Analisando a charge acima, de Miguel Paiva, 
sobre a Constituição brasileira, considera-se que: 

 
a) Na Constituição de 1988, toda população 

conquistou moradia, alimentação e saúde. 
b) A Constituição de 1988 representou, sem dúvida, 

um grande avanço na política brasileira. Contudo, 
ainda existe uma enorme distância entre o que diz 
a lei e o que grande parte da população vive na 
prática. 

c) A Constituição de 1988 auxiliou no aniquilamento 
da fome e miséria no país, sendo assim, entrou 
para a história do Brasil como uma lei avançada 
político e socialmente. 

d) A Constituição de 1988 precisa ser revista, pois o 
texto constitucional apresentado não é adequado 
para os direcionamentos da sociedade brasileira. 

e) A moradia, educação e alimentação são questões 
centrais na Constituição de 1988, por isso devem 
ser visualizadas de forma mais efetiva pelos 
políticos brasileiros. 

 
47 - (UNIMONTES MG/2015)    

O motivo que levou milhares de pessoas às ruas em 
todas as cidades brasileiras, no movimento chamado 
Diretas Já, foi: 

 
a) o ideal de restabelecer o pluripartidarismo devido 

ao esvaziamento político da ARENA e do MDB pela 
renúncia dos eleitos. 

b) a necessidade de eliminar os senadores biônicos 
eleitos indiretamente pelo governo e de tornar 
menos atuante a censura. 

c) o desejo de restabelecer a normalidade de um 
processo eleitoral democrático, comum aos 
brasileiros desde 1946 e cerceado após 1964. 

d) o desejo de lutar para que os exilados políticos 
voltassem ao país e que os agentes do serviço 
secreto recebessem as punições. 

 
48 - (Unievangélica GO/2015)    

Nas décadas de 1970 e 1980, teve início a abertura 
política no Brasil, marcada pela 

 
a) criação do bipartidarismo ARENA e MDB, sendo o 

primeiro o partido do governo e o segundo, da 
oposição. 

b) mobilização popular, que exigia eleições diretas 
em todos os níveis: municipal, estadual e federal  

c) eleição direta para presidente da República, já que 
as eleições para governos de estados haviam sido 
aprovadas. 

d) aprovação da Lei da Anistia, que beneficiou tanto 
os suspeitos de tortura quanto os exilados 
políticos, que puderam retornar ao país. 

 
49 - (FUVEST SP/2015)    

Em 25 de abril de 1984, a Câmara dos Deputados do 
Brasil rejeitou a Emenda Constitucional que propunha 
o restabelecimento das eleições diretas para a 
presidência da República. Durante quase nove meses, 
situação e oposição realizaram articulações políticas, 
visando à escolha do novo presidente. Em 15 de janeiro 
de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil 
por um Colégio Eleitoral. 

 
a) Explique em que consistia esse Colégio Eleitoral e 

como ele era composto. 
b) Identifique e caracterize a articulação política 

vitoriosa na eleição presidencial de 1985. 
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GABARITO:  

 
1) Gab: 83 
 
2) Gab: B 
 
3) Gab: B 
 
4) Gab: B 
 
5) Gab: D 
 
6) Gab: 

a) O candidato poderá indicar dois dos 
seguintes marcos institucionais, dentre outros: as 

eleições diretas para governadores em 1982; a 
convocação da Assembléia Nacional Constituinte 

em 1986; a promulgação da nova Constituição em 
1988; a eleição direta para presidente em 1989.  

b) O candidato poderá citar dois dos seguintes 
movimentos sociais, dentre outros: a CUT - Central 
Única dos Trabalhadores - surgida em 1983; o MST 
- Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - em 
1984; a CGT - Central Geral do Trabalhadores - em 
1986 (Confederação Geral dos Trabalhadores a 
partir de 1988); a UDR - União Democrática 
Ruralista – em 1986. 

 
7) Gab:  A 
 
8) Gab: B 
 
9) Gab: D 
 
10) Gab: E 
 
11) Gab: C 
 
12) Gab: C 
 
13) Gab: 

a) Nos quadros do processo de abertura política dos 
governos militares, foi apresentada, no Congresso 
Nacional, a proposta de implementação de eleições 
diretas para a presidência da República. Houve, 
paralelamente, no ano de 1984, a organização de 
comícios populares, em diversas capitais do país, 
visando a sensibilizar a opinião pública e, ao mesmo 
tempo, ampliar os mecanismos de pressão da 
sociedade civil pelo que se tornou a campanha 
nacional pelas Diretas Já. A despeito da mobilização 
popular conseguida pelo movimento, o Congresso 
não aprovou a emenda que restituía as eleições 
diretas. Ainda mais uma vez, o Colégio eleitoral, 
indiretamente, elegeu o novo presidente; dessa 
vez, um civil, Tancredo Neves. A interrupção da 
presença de generais do Exército na presidência do 
governo do Estado, prática instituída desde o golpe 

de 1964, foi, ao fim, comemorada nos termos do 
início de uma Nova República. 

b) Entre as ações do governo da Nova República 
destinadas ao restabelecimento dos direitos e 
prerrogativas democráticas, destaca-se a 
convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte e a promulgação de uma nova 
Constituição, em 1988, a qual, entre outras 
medidas, instaurou eleições diretas para a 
presidência da República, a defesa da liberdade de 
expressão e de reunião e da livre organização 
partidária e sindical, além da adoção de medidas 
trabalhistas destinadas a minimizar problemas e 
desigualdades sociais, como o seguro-desemprego, 
a redução da jornada semanal de trabalho e a 
licença-paternidade. 

 
14) Gab: C 
 
15) Gab: E 
 
16) Gab:  

a) O processo de abertura política entre 1979-1985. 
b) Campanha pela anistia a presos e exilados pela 

ditadura militar por motivos políticos. 
c) Restabelecimento do pluripartidarismo. 
d) Aprofundamento da crise econômica com a 

elevação galopante da inflação (223% ao ano) e dos 
níveis de desemprego. 

e) Fortalecimento das oposições. 
d) Como conseqüência das expressões de 

descontentamento popular, organizam-se 
movimentos exigindo eleições diretas, sendo o 
Projeto de Dante de Oliveira a concretização dessas 
aspirações. 

g) Emenda “Dante de Oliveira” apresentada ao 
Congresso foi rejeitada em abril de 1984. 

 
17) Gab: C 
 
18) Gab: D 
 
19) Gab: C  
 
20) Gab: C 
 
21) Gab:  D 
 
22) Gab:  D 
 
23) Gab:  

a)  - Congelamento de preços e salários; 
- Mudança da moeda; 
- Seguro desemprego; 
- Gatilho salarial; 
- Extinção da correção monetária 

b)  - Tensão entre setores progressistas e 
conservadores termina com o predomínio dos 
setores de centro (Centrão); 
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- Manutenção do presidencialismo 
- Fortalecimento do Congresso Nacional 
- Voto direto, secreto e universal; 
- Liberdade de expressão e reunião; 
- Fortalecimento da cidadania (constituição cidadã) 
- Ampliação dos direitos trabalhistas. 

 
24) Gab: C 
 
25) Gab: C 
 
26) Gab: 

a) O cartum refere-se à campanha das Diretas Já. Com 
base na sua análise, pode-se identificar como 
características desse acontecimento: 
• a ampla participação popular, associada ao 
fortalecimento dos movimentos sociais 
(trabalhadores, estudantes, artistas), representada, 
no cartum, pela multidão portando cartazes de 
cunho popular. 
• o pluripartidarismo, cujo marco foi a 
reestruturação político-partidária iniciada em 1979, 
que ampliou as alianças para a redemocratização 
do país; representado, no cartum, pela lembrança 
de Teotônio Vilela e pelas siglas que, 
implicitamente, satirizam os partidos políticos. 

b) A campanha pelas Diretas Já teve como desfecho a 
derrota do movimento popular em virtude da 
rejeição, no Congresso Nacional, dos termos 
contidos na “Emenda Dante de Oliveira”, 
estabelecendo-se a eleição indireta para o cargo de 
presidente e vice no Brasil. No cartum, o artista 
expressa a frustração popular diante da declaração 
irônica do militar com o megafone. A frase 
proferida por esse personagem indica a 
impossibilidade do exercício pleno da democracia à 
época, uma vez que o “povo era ilegal” e “devia 
voltar para casa”. 

 
27) Gab: B 
 
28) Gab: C 
 
29) Gab: D 
 
30) Gab: A 
 
31) Gab: A 
 
32) Gab: C 
 
33) Gab: 20 
 
34) Gab: E 
 
35) Gab: B 
 
36) Gab: E 
 

37) Gab: A 
 
38) Gab: A 
 
39) Gab: A 
 
40) Gab: B 
 
41) Gab: E 
 
42) Gab: 14 
 
43) Gab: B 
 
44) Gab: B 
 
45) Gab: A 
 
46) Gab: B 
 
47) Gab: C 
 
48) Gab: D 
 
49) Gab:  

a) O Colégio Eleitoral era um órgão encarregado, 
durante a ditadura militar, da escolha do 
presidente da República. Ele era formado por 
membros do Congresso Nacional e por delegados 
das assembleias legislativas dos estados. 

b) As eleições indiretas de 1985 foram marcadas pela 
polarização entre PMDB e PDS, que defendiam as 
candidaturas, respectivamente, de Tancredo 
Neves e Paulo Maluf. A vitória de Tancredo deu-se 
pela formação da Aliança Democrática, 
promovida por políticos do PMDB e dissidências 
do PDS, que formaram a Frente Liberal e 
trouxeram para perto do PMDB políticos que 
apoiaram a ditadura, como José Sarney (vice de 
Tancredo), e também os de oposição à ditadura, 
de outros partidos. 

 
  
 


