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REDEMOCRATIZAÇÃO  2ª SÉRIE – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Semana 31 – Gabarito 

 
01.  Sim. Apesar de desde o governo Geisel, a política oficial do governo estar direcionado à distensão do 

regime, havia muita resistência por parte dos membros da linha-dura, os quais, inclusive, promoveram 
diversos atentados para desestabilizar e comprometer a abertura. 

 
02. Encerrada a Ditadura Civil - Militar (1964 – 1985), era urgente criar um ordenamento jurídico para o 

país que estivesse pautado e alicerçado na democracia e na liberdade. Nas palavras do próprio Ulysses, 
a ideia era “remover o entulho autoritário”. Por essa razão, entre 1987 e 1988, reuniu-se a Assembleia 
Constituinte, cujos trabalhos foram concluídos em outubro de 1988.  

 
03. E 
 
04. C 
 
05. O movimento das Diretas Já nasceu a partir da emenda constitucional proposta pelo então deputado 

federal mato-grossense, Dante de Oliveira, em favor da realização de eleições diretas para a 
Presidência da República. Tal episódio se constituiu no maior conjunto de manifestações populares da 
história brasileira, embora tenha fracassado em seu propósito por conta de uma manobra orquestrada 
e executada pelo PDS, a antiga ARENA. 

 
06. A Lei da Anistia aprovada pelo governo Figueiredo tinha como principal ponto de destaque a existência 

da chamada “cláusula da reciprocidade”, pela qual estavam perdoados também os chamados “crimes 
conexos”, realidade que, na prática, significou que também os militares foram perdoados por seus 
atos e crimes, muitos dos quais marcados flagrante e criminosa violação dos direitos humanos. 

 
07. A fala da entrevistada aponta para o fato de que entre 15 de janeiro e 15 de março de 1985, o Brasil 

viveu dias de muita esperança e euforia por conta da expectativa da posse de Tancredo Neves na 
Presidência da República. Àquela altura, o Brasil se despedia de mais de duas décadas de regime 
ditatorial e estava imerso em uma grandiosa crise econômica. Nesses termos, todas as esperanças 
estavam depositadas na pessoa de Tancredo, o primeiro presidente civil desde 1960. 

 
08. José Sarney (PMDB – MA), empossado definitivamente na Presidência da República em 21 de abril de 

1985, teve como principais desafios a condução da redemocratização brasileira (1); a hiperinflação 
(2); o convencimento da população em torno da validade da democracia (3) e a pacificação do país 
(4). 


