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 Redemocratização Brasileira – Sarney à 
FHC 
 
1. Acerca da década de 1980 no Brasil, podemos afirmar, do ponto de vista econômico, que foi 
um período  

a) de grande expansão, embora fortemente perturbado pelas incertezas quanto à 
consolidação da democracia.  

b) de forte desenvolvimento da indústria, ainda que não acompanhado por outros setores da 
economia.  

c) de recomposição da mão-de-obra, como resultado do declínio das migrações.  
d) de recessão das atividades econômicas, tanto que muitos o consideram uma década 

perdida.  
e) de ampla abertura ao capital estrangeiro, propiciando por essa via o aumento do produto 

interno bruto. 
 
 
2. No mesmo dia da morte de Tancredo Neves, José Sarney assumiu a Presidência da República 
do Brasil. O consenso sobre o processo democrático foi uma das válvulas mestras que 
impulsionaram Sarney a enviar ao Congresso, em maio de 1985, uma série de medidas 
democratizantes, transformadas em lei. Com essas medidas,  

a) restabeleceram-se as eleições diretas para prefeito das capitais, das áreas consideradas 
de segurança nacional e das estâncias hidrominerais.  

b) restabeleceram-se as eleições diretas para presidente e vice, e conseqüentemente 
manteve-se o colégio eleitoral.  

c) criou-se a Lei Falcão, que permitiu a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação, 
principalmente tevê e rádio.  

d) apesar da liberdade de organização de novos partidos políticos, não foi permitida a 
legalização dos partidos que viviam na clandestinidade.  

e) restabeleceram-se as eleições diretas para prefeitos, mas não para a Presidência da 
República 

 
 
3. As assembléias constituintes de 1987 davam direito aos cidadãos de apresentarem propostas e 
emendas ao texto constitucional. 
Nesse sentido, foram intensas as pressões dos grupos organizados para representar interesses 
setoriais junto ao Congresso Constituinte e forçar suas decisões de acordo com esses interesses.  
 
Esses grupos eram chamados de: 

a) lobbies.  
b) constituintes.  
c) reformistas.  
d) interventores. 
e) relatores. 
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4. A morte do advogado Paulo César Farias trouxe à tona uma intensa discussão a respeito dos 
esquemas de corrupção instalados no governo brasileiro e denunciados após a eleição 
presidencial de 1989. A respeito disso, marque a alternativa correta:  

a) o esquema de corrupção comandado por P.C. Farias foi denunciado pelo próprio 
Presidente Collor logo após a sua posse  

b) as eleições de 1989 ficaram marcadas pelas denúncias de corrupção por parte dos dois 
candidatos que chegaram ao 2º turno, Collor e Brizola 

c) as denúncias de corrupção levaram à renúncia do Presidente Fernando Collor, que mesmo 
assim acabou sendo absolvido pelo Supremo Tribunal Federal  

d) tanto o "esquema P.C." quanto a "máfia do orçamento" já foram esclarecidas pela Justiça e 
seus responsáveis julgados e presos 

 
 
5. "Estudos mostram avanço positivo do Plano Real: com a queda da inflação e o crescimento 
econômico, o País reduziu significativamente o número de miseráveis. (...) é fundamental, no 
entanto, que não se cometa o erro absurdo e imperdoável de avaliar que já somos menos 
injustos..."  
 
Tendo em vista a realidade brasileira pode-se afirmar, a partir das idéias do texto, que  

a) apesar dos aspectos positivos, possuímos uma das maiores desigualdades de renda do 
mundo.  

b) a queda da inflação foi acompanhada pela redução no consumo de bens das camadas 
populares.  

c) o crescimento econômico permitiu solucionar o problema do déficit habitacional nos 
grandes centros.  

d) a população situada na categoria de miseráveis é pequena e concentrada nas zonas rurais.  
e) a injustiça social permanece, pois os índices de analfabetismo foram reduzidos apenas 

para 50% do total de habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Lista de Exercícios  

História 
Renato Pellizzari e William Gabriel (Karenn Correa) 

07.10.2015 

 

 Gabarito 

 
1. D 
2. A 
3. A 
4. C 
5. A 

 
 


