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REDEMOCRATIZAÇÃO   2ª SÉRIE – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Semana 31 – Atividades 

 
Estimados alunos,  
 

Nesta semana, por força do escalonamento de horários e das várias alterações que se fizeram 
necessárias em decorrência do retorno das aulas presenciais, tivemos muitas mudanças no andamento 
costumeiro de nossas aulas. Contudo, conseguimos seguir relativamente em ordem. Sendo assim, na 
alegria desse retorno, proponho as seguintes questões para que aprofundemos aquilo que vimos.  
 

Atenciosamente,  
 

 
Prof. Macedo =D 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
01. 
 

É para abrir mesmo! E quem não quiser que eu abra, eu prendo e arrebento.  
 

João Batista Figueiredo, 30º Presidente da República 
 

Considerando a fala do presidente Figueiredo, responda à seguinte questão: Houve resistência à 
abertura política iniciada por Geisel e concluída por Figueiredo?  

 
02. 
 

Nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A 
Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, 
discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor 
da Pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, 
garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério.  Quando após tantos 
anos de lutas e sacrifícios promulgamos o Estatuto do Homem da Liberdade e da Democracia bradamos 
por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. (Aplausos). Amaldiçoamos a tirania 
aonde quer que ela desgrace homens e nações. Principalmente na América Latina. 

 

Deputado Ulysses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 5 de outubro de 1988.  
 

Considerando o fragmento do discurso de Ulysses Guimarães apresentado, responda à seguinte 
questão: Por que foi necessário fazer uma nova constituição durante o governo Sarney?  

 
03. (UnB) 

Julgue o item a seguir 
 

1. O governo de Tancredo Neves, cuja eleição direta selou o reencontro do Brasil com o poder civil e 
a democracia, interrompido com sua morte, foi completado pelo vice-presidente, José Sarney. 

04. (IFB) 
Continuando o processo de abertura política da ditadura militar, João Batista Figueiredo realizou uma 
grande reforma partidária que substituiu o bipartidarismo de tempos da ditadura pelo 
pluripartidarismo. Sobre esses partidos, podemos afirmar que: 
a) da Arena surgiu o PFL; do MDB, o PMDB; surgindo ainda o PT, o PDT e o PP. 
b) da Arena surgiu o PDS; do MDB, o PMDB; aparecendo ainda o PSDB, o DEM e o PT. 
c) da Arena surgiu o PDS; do MDB, o PMDB; formando-se ainda o PT, o PDT e o PP. 
d) da Arena surgiu o PFL; do MDB, o PMDB; formando-se ainda o PT, o PSDB e o Prona. 
e) da Arena surgiu o PFL; do MDB, o PMDB; formando-se ainda o PT, o PSTU e o PSB 
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05.Explique como surgiram as manifestações populares conhecidas como Diretas Já, as quais ganharam 
as ruas de várias cidades brasileiras entre 1983 e 1984.  

 
06. Explique os principais pontos e contradições da Lei da Anistia, aprovada em agosto de 1979 e 

sancionada pelo então general-presidente, João Batista Figueiredo.   
 
Para responder às seguintes questões, assista esta reportagem: 
https://www.youtube.com/watch?v=pRU360VGgvE   

 
07. Uma das pessoas entrevistadas pelo repórter lamentou a morte do presidente Tancredo Neves ao dizer 

que “apesar de ter rezado por um milagre, nós o perdemos e perdemos toda a nossa esperança junto”. 
Explique o sentido dessa afirmação à luz do cenário político da época. 

08. Após a confirmação da morte de Tancredo Neves, a despeito de todas as polêmicas, José Sarney 
assumiu a Presidência da República em caráter permanente. Descreva quais eram os principais 
desafios enfrentados pela administração Sarney. 


