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01. Leia os textos abaixo: 

 

A definição de eleitor foi tema de artigos nas 

Constituições brasileiras de 1891 e de 1934. Diz a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

de 1891: Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 

anos que se alistarem na forma da lei. 

 

A Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil de 1934, por sua vez, estabelece que: Art. 180. São 

eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 

anos, que se alistarem na forma da lei. 

 

Ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao 

gênero dos eleitores, depreende-se que  

 

a) a Constituição de 1934 avançou ao reduzir a idade 
mínima para votar.    

b) a Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, referia-
se também às mulheres.    

c) os textos de ambas as Cartas permitiam que qualquer 
cidadão fosse eleitor.    

d) o texto da carta de 1891 já permitia o voto feminino.    
e) a Constituição de 1891 considerava eleitores apenas 

indivíduos do sexo masculino.    
   
02. Texto 1 
 

 
 
Texto 2 
 
A Constituição Federal no título VII da Ordem Social, em 
seu Capítulo VII, Art. 226, § 7º, diz:  
 
“Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício deste direito, 

vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas”. 
 

Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 21 set. 
2008. 

 

A comparação entre o tratamento dado ao tema do 
planejamento familiar pela charge de Henfil e pelo 
trecho do texto da Constituição Federal mostra que  
 
a) a charge ilustra o trecho da Constituição Federal sobre o 

planejamento familiar.    
b) a charge e o trecho da Constituição Federal mostram a 

mesma temática sob pontos de vista diferentes.    
c) a charge complementa as informações sobre 

planejamento familiar contidas no texto da Constituição 
Federal.    

d) o texto da charge e o texto da Constituição Federal tratam 
de duas realidades sociais distintas, financiadas por 
recursos públicos.    

e) os temas de ambos são diferentes, pois o desenho da 
charge representa crianças conscientes e o texto defende 
o controle de natalidade.    

   
03. A respeito da formação da classe operária no Brasil, 

leia o texto a seguir e depois assinale o que for correto. 

 

A partir de meados do século XIX, vários grupos de 

operários qualificados começaram a organizar sociedades 

de auxílio mútuo nas cidades em crescimento, para ajudar-

se e proteger-se num ambiente muitas vezes hostil. Na 

década de 1870, alguns destes  trabalhadores orgulhavam-

se de sua capacidade e positivismo, e o advento da 

República em 1889 trouxe a possibilidade de mudanças 

mais rápidas. Apesar das sociedades de auxílio mútuo 

continuarem suas atividades no final do século XIX, um 

grande número de associações recentemente fundadas 

lutava por melhorias nas condições de trabalho e por 

mudanças sociais. Os primeiros anos do regime republicano 

testemunharam uma agitação no setor trabalhista tanto com 

os que trabalhavam como os que não trabalhavam tentando 

unificar e mobilizar os operários urbanos.  
 

(June Hahner. "Pobreza e Política: os pobres urbanos no Brasil" - 

1870/1920)  

 

01) Um grupo de trabalhadores livres e assalariados 
minimamente numeroso e organizado surgiu no Brasil 
apenas na segunda metade do século XIX, ou seja, pelo 
menos um século após o aparecimento da chamada 
classe operária na Europa.    

02) Com relação ao trabalho livre e assalariado, a legislação 
brasileira, desde sua criação, caracterizou-se por uma 

História do Brasil Constituições 
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postura de defesa dos interesses dos trabalhadores, 
servindo de exemplo para inúmeros outros países da 
América.    

04) Entre os trabalhadores livres e assalariados no Brasil do 
século XIX figuravam grandes contingentes de 
imigrantes europeus.     

08) Rio de Janeiro e São Paulo foram cidades brasileiras 
que concentraram grande número de trabalhadores 
assalariados entre o final do século XIX e o início do 
século XX.    

   
04. A constituição de 1988, escrita pelos membros do 

Congresso Nacional, que recebera poder constituinte, 

consagrou numerosos direitos trabalhistas no seu artigo 7o. 
 

Assim sendo, complete as lacunas:  

 

Estabeleceu que a jornada normal de trabalho é de ____ 

horas semanais e que o pagamento por horas extras será no 

mínimo de ____% a mais que a hora normal. A licença à 

gestante será de ____ dias, concedendo-se ao pai a licença 

paternidade de ____ dias. Prevê direito a férias de ____ dias 

por ano trabalhado (sem faltas injustificadas). 

 

A alternativa que completa corretamente o texto é:  
 

a) 40 - 20 - 140 - 7 - 20    
b) 44 - 50 - 120 - 5 - 30    
c) 44 - 50 - 110 - 5 - 30    
d) 40 - 60 - 120 - 3 - 30    
e) 48 - 40 - 150 - 9 - 31    
   
05. Leia o texto abaixo: 
 

"Título III: Dos Poderes e Representações Nacionais. 

 

Artigo 10º - Os poderes políticos reconhecidos pela 

Constituição do Império são quatro: o poder legislativo, o 

poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. 

 

Artigo 98 - O poder moderador é a chave de toda a 

organização política, e é delegado privativamente ao 

Imperador, como chefe supremo da Nação e seu primeiro 

representante, para que incessantemente vele sobre a 

manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos 

demais poderes políticos (...)" 

 

A Constituição outorgada por D. Pedro I em 1824 

afastava as camadas populares da vida política ao 

condicionar a participação política à renda; além disso, 

apresentava a novidade do "Poder Moderador". Sobre 

essa constituição, é CORRETO afirmar que:  

 

01) o poder legislativo era formado por um Senado vitalício e 
por uma Câmara de Deputados com mandato de três 
anos. Os Senadores eram escolhidos pelo Imperador, a 
partir de uma lista tríplice, apresentada pelas províncias.    

02) o poder judiciário era exercido por Juízes de Direito e 
por um Supremo Tribunal de Justiça, cujos magistrados 
eram escolhidos pelo Imperador.    

04) embora fosse grande a concentração de poderes nas 
mãos do Imperador, não houve contestação a essa 
centralização porque o que predominava, na época, 
eram os ideais absolutistas.    

08) o poder moderador exercido, exclusivamente, pelo 
Imperador, era o mecanismo que lhe permitia intervir 
nos demais poderes impondo sua vontade e seus 
desejos absolutistas.    

16) o catolicismo, declarado religião oficial do Império, era 
regulado pelo regime do padroado régio, segundo o qual 
os padres eram pagos pelo Estado, o que os equiparava 
a funcionários públicos, colocando-os sob as 
determinações do Imperador.    

32) o poder executivo era exercido pelo Imperador e por um 
ministério por ele escolhido e presidido.    

   
06. Leia os textos a seguir, reflita e responda. 

 

Após a Independência política do Brasil, em 1822, era 

necessário organizar o novo Estado, fazendo leis e 

regulamentando a administração por meio de uma 

Constituição. Para tanto, reuniu-se em maio de 1823, uma 

Assembleia Constituinte composta por 90 deputados 

pertencentes à aristocracia rural.(...) Na abertura dos 

trabalhos, o Imperador D. Pedro I revelou sua posição 

autoritária, comprometendo-se a defender a futura 

Constituição desde que ela fosse digna do Brasil e dele 

próprio. 

 VICENTINO, C; DORIGO, G. "História Geral do Brasil." 

São Paulo: Scipione, 2001. 

 

A Independência política do Brasil, em 1822, foi cercada de 

divergências, entre elas, o desagrado do Imperador com a 

possibilidade, prevista no projeto constitucional, de o seu 

poder vir a ser limitado, o que resultou no fechamento da 

Constituinte em novembro de 1823. Uma comissão, então, 

foi nomeada por D. Pedro I para elaborar um novo projeto 

constitucional, outorgado por este imperador, em 25 de 

março de 1824. 

 

Em relação à Constituição Imperial, de 1824, é correto 

afirmar que nela  

 

a) foi consagrada a extinção do tráfico de escravos, devido à 
pressão da sociedade liberal do Rio de Janeiro.    

b) foi introduzido o sufrágio universal, somente para os 
homens maiores de 18 anos e alfabetizados, mantendo a 
exigência do voto secreto.    

c) foi abolido o padroado, assegurando ampla liberdade 
religiosa a todos os brasileiros natos, limitando os cultos 
religiosos aos seus templos.    

d) o poder moderador era atribuição exclusiva do Imperador, 
conferindo a ele, proeminência sobre os demais poderes.    

e) o poder executivo seria exercido pelos ministros de 
Estado, tendo estes total controle sobre o poder 
moderador.    

   
07. A Constituição brasileira de 1988 é conhecida como 

a "Constituição cidadã". Dentre suas decisões, 

instaurou e possibilitou a vigência de medidas e 

códigos legais relacionados aos direitos de grupos 

específicos, entre os quais podemos identificar: 
 

I) O Estatuto da Criança e do Adolescente. 

II) O Estatuto do Idoso. 

III) A afirmação do racismo como crime inafiançável. 

IV) A demarcação das terras indígenas. 
 

Assinale:  

a) Se apenas a afirmativa I está correta.    
b) Se apenas as afirmativas I e III estão corretas.    
c) Se apenas as afirmativas II e IV estão corretas.    
d) Se apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.    
e) Se todas as afirmativas estão corretas.    
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08. A Constituição Brasileira de 1891 estabeleceu a 

organização de um Estado Federal. Sobre o período 

histórico e essa constituição, pode-se afirmar que: 

 

a) efetivou a República federal presidencialista, através da 
divisão dos três poderes e da transformação das 
províncias em estados-membros com autonomia relativa.    

b) consolidou a República no Brasil, através de um governo 
parlamentar fundamentado na doutrina positivista.    

c) seguiu o modelo federal dos EUA, no qual os estados-
membros teriam total independência e só permaneceriam 
unidos em questões relativas ao comércio internacional e 
em casos de guerra.    

d) criou a República e, pela primeira vez, garantiu o voto ao 
analfabeto, tendo como característica inovadora a 
concentração do poder no Legislativo.    

e) fortaleceu o sistema presidencialista e o pluripartidarismo 
e restringiu os poderes do Legislativo, enfraquecendo os 
poderes dos coronéis regionais.    

   
09. O movimento militar chefiado pelo marechal Deodoro da 

Fonseca, em 1889, proclamou a República no Brasil, 

implantando um modelo de governo que se declarava 

democrático. Décio Saes, ao estudar posteriormente esse 

movimento, afirma que a democracia nascente definia-se 

desde logo como uma democracia elitista e limitada, que 

correspondia a um refinamento da dominação de classe dos 

proprietários de terras no plano das instituições políticas, 

configurando um novo modelo de exclusão política. 

SAES, Décio. Classe média e sistema político no Brasil. São 

Paulo: T. A. Queiroz, 1984. 

 

Pode-se afirmar que a democracia da República Velha 

foi um novo modelo de exclusão política na medida em 

que, nesse período,  

 

a) implantou-se o federalismo, em que cada estado-membro 
ganhava autonomia para eleger o governador do estado e 
os deputados, que deveriam ser grandes proprietários 
rurais.    

b) adotou-se como sistema de governo o presidencialismo, 
em que o presidente da República deveria escolher seus 
ministros entre os grandes cafeicultores paulistas.    

c) garantiu-se o direito de voto aos brasileiros do sexo 
masculino, maiores de 21 anos, excetuando analfabetos, 
mendigos, soldados e religiosos sujeitos à obediência 
eclesiástica.    

d) proclamou-se a independência entre o Estado e a Igreja, 
pondo fim ao regime do padroado, vigente no Império, 
embora fosse vetado o acesso de protestantes aos 
cargos públicos.    

   
10. "Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 

o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 

seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL."  

(Preâmbulo à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.) 

 

Aceitando-se a premissa de que as leis geralmente 

espelham as ideias e a sociedade de seu tempo, é 

correto afirmar, acerca das constituições brasileiras:  

01) A Constituição do Império adotou medidas em harmonia 
com o ideário conservador da época, que entendia a 
centralização do poder como condição para se garantir a 
ordem social e a unidade do Estado nascente.    

02) A despeito de seu caráter conservador, alguns artigos da 
Constituição de 1824 remetiam a mudanças radicais. 
Devido às pressões abolicionistas, estabeleceu-se o ano 
de 1871 como prazo para a extinção definitiva do tráfico 
de escravos africanos para o Brasil.    

04) O texto da primeira Constituição republicana foi, em 
grande parte, influenciado pelos ideais do liberalismo 
político norte-americano. Não por acaso, adotou-se o 
regime presidencialista e consagrou-se o federalismo.    

08) A segunda Constituição republicana, promulgada em 
1934, preservou o federalismo, o presidencialismo e a 
independência dos três poderes, introduzindo, como 
novidade, a legislação trabalhista.    

16) A Constituição de 1937 objetivava basicamente 
referendar os cânones do liberalismo político norte-
americano, em oposição às ideias autoritárias e 
centralizadoras dos regimes totalitários europeus.    

32) Os textos constitucionais de 1967 e 1969 representavam 
o pensamento dos militares e dos grupos políticos 
conservadores, pois incorporaram boa parte dos atos 
institucionais autoritários e antidemocráticos editados 
nos anos iniciais do regime militar.    

   
11. Com relação à política exterior do Brasil no Império e 

na República, assinale a alternativa INCORRETA:  

a)  Durante o Segundo Reinado, com relação aos países 
Platinos, a política externa do Brasil foi de "prestígio" e 
eventualmente de "força".    

b)  Durante a República Velha, no que diz respeito aos 
problemas fronteiriços, a República adotou uma política 
de arbitragem, excetuando-se a Questão do Acre, com 
negociação direta, em meio à luta entre tropas bolivianas 
e seringueiros.    

c)  O rompimento de relações diplomáticas feito 
unilateralmente pelo Brasil com relação à URSS (União 
Soviética) significou que o Brasil aderia aos Estados 
Unidos na principiante Guerra Fria, opção do Governo 
Dutra.    

d)  O governo de Floriano Peixoto, de duvidosa legitimidade, 
rompeu relações diplomáticas com Portugal, irritado com 
o transporte para a região platina de rebeldes da marinha 
de guerra, feito em navios portugueses.    

e)  A Constituição de 1988 nega asilo político, fórmula 
encontrada para evitar atrito com outros países.    

 
   
12.  O estudo comparativo das Constituições Brasileiras 

de 1824 (Carta Outorgada, Imperial) e de 1891 (Carta 

promulgada, Republicana) NÃO permite afirmar:  

 

a)  A Carta Imperial criou 4 (quatro) poderes, mas o 
documento republicano estabeleceu somente 3 (três).    

b)  Enquanto o estatuto Imperial recebeu uma emenda, o 
Ato Adicional, um progresso rumo à federação, a Carta 
republicana foi emendada em 1926, com fortalecimento 
do Poder Central.    

c)  A Carta de 1891 estabeleceu a Federação como forma 
de Estado.    

d)  A Carta Republicana teve inspiração europeia, ao passo 
que a lei maior imperial buscou seguir o modelo norte-
americano.    

e)  A Carta de 1824 criou o Unitarismo como forma de 
Estado, mesmo porque as Províncias eram destituídas de 
preparo político.    
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13. A atual Constituição Brasileira denominada de 

"Constituição Cidadã" foi elaborada por um "Congresso 

Constituinte" que "nascia com muitas restrições", 

dentre as quais podemos destacar, EXCETO:  

 

a) presença de senadores biônicos, eleitos indiretamente, e 
ainda exercendo mandato.    

b) falhas nos critérios de representatividade privilegiando-se 
os estados e territórios com poucos eleitores.    

c) limitações da participação da sociedade nos debates dos 
temas constituintes.    

d) impossibilidade de apresentação de propostas populares 
à elaboração constitucional.    

e) desigualdade na distribuição de tempo destinado aos 
partidos para a propaganda gratuita.    

   
14. Elaborada ao longo de um ano e meio, a 

Constituição de 1988 apresentou como principais 

características: 

 

1. sistema presidencialista, com presidente eleito por voto 

popular direto e eleição em dois turnos; 

2. reforço dos poderes do Legislativo e transformação do 

Judiciário num poder verdadeiramente independente, apto 

inclusive de julgar e anular atos do Executivo; 

3. consolidação dos princípios democráticos e defesa dos 

direitos individuais e coletivos dos cidadãos; 

4. assistencialismo social, ampliando os direitos dos 

trabalhadores. 

 

Use o código:  

 

a) desde que apenas estejam corretas 1 e 3    
b) desde que apenas estejam corretas 2 e 4    
c) desde que apenas estejam corretas 1 e 2    
d) desde que apenas estejam corretas 3 e 4    
e) desde que todas estejam corretas    
   
15. A análise comparativa das Constituições brasileiras 

revela características que guardam relação como o contexto 

em que as mesmas foram elaboradas. 

Assinale a opção que expressa corretamente a relação 

entre o dispositivo constitucional e o contexto da 

elaboração das cartas:  

 

a) A Constituição Imperial de 1824 institucionalizava a 
democracia liberal, difundida na Europa pela Revolução 
Francesa e pelas Revoluções Liberais do Século XIX.    

b) A primeira Constituição Republicana, de 1891 fortalecia o 
governo federal sob o controle oligárquico, limitando as 
competências dos Estados.    

c) A Constituição de 1934, elaborada em desdobramento do 
processo da Revolução de 1930, incorporou em seu texto 
preceitos do direito do trabalho e outras garantias sociais.    

d) A Carta do Estado Novo consolidava a reação da 
sociedade brasileira aos regimes totalitários do período.    

e) A Constituição de 1946, elaborada após a queda do 
Estado Novo, eliminou do texto constitucional os 
princípios relativos à ordem econômica e social 
estabelecidos no período de Vargas.    

 
  

TEXTO PARA AS QUESTÕES 16 E 17: 
 

As constituições são documentos importantes porque 

definem a natureza do governo, a origem do poder e a forma 

de organização. As constituições imperial (1824) e 

republicana (1891) excluíram a grande maioria da população 

brasileira do exercício da cidadania. 

 

16. Baseado no texto anterior, indique essas exclusões, 

escrevendo nos parênteses a letra (V) se a afirmativa for 

verdadeira ou (F) se for falsa: 

(     ) na constituição Imperial, as eleições eram realizadas 

de forma indireta em dois graus e apenas os proprietários 

podiam votar; 

(     ) a constituição republicana de 1891 proibiu os 

analfabetos de votar e retirou do texto constitucional a 

obrigação do governo em fornecer instrução primária; 

(     ) na constituição republicana de 1891 o presidente, 

chefe do poder executivo, era eleito pelo voto censitário; 

(     ) o poder moderador explícito na constituição de 1824 

figurou ainda na Constituição de 1891; 

(     ) a Carta de 1891 criou a Guarda Nacional formada 

pelos proprietários rurais e seus agregados.  

  
 

Na(s) questão(ões) a seguir escreva nos parênteses a 

soma dos itens corretos.   

 
17. Estabelecendo-se uma comparação entre as 

constituições brasileiras, é possível afirmar:  

01) Na elaboração de todas elas, as especificidades 
nacionais cederam lugar à permanência do modelo 
constitucional norte-americano.    

02) A Constituição de 1824, responsável pela organização 
do Estado Nacional brasileiro, foi a primeira a registrar, 
no seu texto, a instituição do sufrágio universal.    

04) A garantia de liberdade religiosa, limitada na 
Constituição outorgada de 1824, foi conquistada na 
Constituição promulgada em 1891, responsável pela 
oficialização da separação entre Igreja e Estado.    

08) O bipartidarismo foi adotado nas Constituições de 1937 
e de 1946, no contexto da instalação e vigência de 
governos autoritários e antidemocráticos.    

16) Os direitos trabalhistas assegurados na Constituição de 
1934 foram consideravelmente ampliados na Carta 
Constitucional de 1988, que estendeu o direito de greve 
aos funcionários públicos e desvinculou as organizações 
sindicais do controle estatal.    

32) A preservação do meio ambiente, determinada na 
Constituição de 1988, estava também presente nos 
textos constitucionais de 1946 e de 1967.    

64) As constituições brasileiras foram adotadas e revogadas 
em momentos decisivos da história nacional, como 
resultado da necessidade de adequar a organização do 
Estado e da sociedade a interesses predominantes nas 
classes dirigentes, em cada um desses momentos.    

  
SOMA = (    )  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 01: 

 [E] 

 

A interpretação precisa dos artigos constitucionais mencionados no 

enunciado, sobretudo quanto ao da Constituição de 1934, levaria a 

resposta correta. 

Do ponto de vista do conhecimento histórico, a Constituição de 1891 
ampliou o direito de voto em relação a anterior, a de 1824 na qual o 
voto era censitário, mas manteve a restrição desse direito ao sexo 
masculino e sob determinadas condições. Na Constituição de 1934, 
estabeleceu-se o direito de voto às mulheres.   
 
Resposta da questão 02: 
 [B] 
 
O texto da Constituição Federal estabelece autonomia das famílias 
quanto ao planejamento familiar com o auxílio do Estado no que lhe 
compete. Porém, de acordo com a charge, a sociedade não está 
devidamente esclarecida quanto à importância do planejamento familiar.   
 
Resposta da questão 03: 
 1 + 4 + 8 = 13   
 
Resposta da questão 04: 
 [B]   
 
Resposta da questão 05: 
 01 + 02 + 08 + 16 + 32 = 58   
 
Resposta da questão 06: 
 [D]   
 
Resposta da questão 07: 
 [E]   
 
Resposta da questão 08: 
 [A]   
 
Resposta da questão 09: 
 [C]   
 
Resposta da questão 10: 
 01 + 04 + 08 + 32 = 45   
 
Resposta da questão 11: 
 [E]   
 
Resposta da questão 12: 
 [D]   
 
Resposta da questão 13: 
 [C]   
 
Resposta da questão 14: 
 [E]   
 
Resposta da questão 15: 
 [C]   
 
Resposta da questão 16: 
 V V V F F   
 
Resposta da questão 17: 
 04 + 16 + 64 = 84   
 


