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1. (Ibmecrj 2009)  Há duas décadas, o Brasil viveu um processo político que ficou conhecido 
como "Diretas Já", marcando o fim da ditadura militar e a volta do país à democracia. Sobre 
aquele momento histórico, são feitas as seguintes afirmativas: 
 
I - Apesar da intensa mobilização popular, o Congresso não aprovou a Emenda Dante de Oliveira, 
que restaurava a eleição presidencial direta. 
II - Nesse mesmo dia, também terminou sendo vetada a emenda que reintroduzia a eleição direta 
para os governos estaduais. 
III - Na eleição indireta de janeiro de 1985, concorreram Tancredo Neves e Paulo Maluf, sendo a 
vitória de Tancredo a consagração dos grupos de oposição ao regime militar. 
 
Assinale:  

a) Se apenas a afirmativa I for correta.    
b) Se apenas a afirmativa II for correta.    
c) Se apenas a afirmativa III for correta.    
d) Se as afirmativas I e II forem corretas.    
e) Se as afirmativas I e III forem corretas.    

  
 
2. (Fgv 1995)  "... com a subida de Gorbatchov ao poder, em 1985, a União Soviética iniciou a 
renovação de seus quadros dirigentes e pôs em prática a reformulação da legislação eleitoral, da 
administração popular e da economia..." 
 
Das reformas a que o texto se refere surgiu a Glasnost,  

a) Um ousado plano de reestruturação da política e da economia que reduziu a participação 
soviética em conflitos fora da Europa.    

b) Uma doutrina da "soberania limitada" que previa a existência de governos coniventes com 
o monopólio de Moscou.    

c) Uma política de abertura, traduzida na campanha contra a corrupção e ineficácia 
administrativa, maior liberdade política, econômica e cultural.    

d) Uma forma mais liberal de comunismo que incluía a ampliação das liberdades sindicais e 
individuais na Rússia e excluía das mudanças os Estados-satélites.    

e) Um plano quinquenal que priorizou a reforma agrária, a formação de cooperativas 
camponesas e adotou a educação obrigatória para todo o povo.    
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