


• CONSERVADOR / LIBERAL;
• POSSUI BASE PARLAMENTAR PARA APROVAÇÃO DOS SEUS TEMAS DE INTERESSE;
• NÃO POSSUI BASE SOCIAL;
• PEC 55 – Limite de gastos públicos 9diminuição de recurso para saúde e 

educação);
• Reforma do Ensino Médio;
• Reforma da Previdência;
• Reforma Trabalhista;
• TODOS CONTRA A PEC 181 – ABORTO EM CASO DE ESTUPRO NÃO PODE SER CRIME.
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OBRIGADA A TODXS! 
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A)aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o governo Figueiredo a

controlar os grupos militares de extrema direita.

B) rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da

Aliança Democrática e à candidatura de Tancredo Neves.
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C) aprovada pela Câmara dos Deputados, permitindo ao governo o
estabelecimento de medidas de emergência nos estados.

D) rejeitada pela Câmara dos Deputados, propiciando forte reação da classe
trabalhadora, que se decidiu pela formação do Partido dos Trabalhadores.

E) aprovada pela Câmara dos Deputados, articulando-se a anistia geral e a
extinção do bipartidarismo.
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A saída encontrada foi a formação da Aliança Democrática através da escolha
de um nome moderado dentro do PMDB para concorrer à presidência. O
escolhido foi Tancredo Neves, que contou ainda com uma cisão do Partido
Democrático Social, que formou a Frente Liberal, indicando o nome de José
Sarney como vice na chapa de Tancredo. A chapa assim formada conseguiu a
maioria dos votos no Colégio Eleitoral.
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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.
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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.
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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 consequentemente 

manteve-se o Colégio Eleitoral.

C) criou-se a Lei Falcão, que permitiu a propaganda eleitoral nos veículos de 

comunicação, principalmente TV 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 prefeito, mas não para a Presidência da 

República.
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a) No dia de sua posse, Fernando Collor de Mello confiscou cerca de
80% do dinheiro que circulava no país.

b) No governo do Presidente Itamar Franco, restabeleceu-se o cruzeiro como moeda
nacional, extinguindo- se o cruzado.

c) Alguns meses após assumir a Presidência da República, Fernando Henrique Cardoso
anunciou o Plano Real, o qual passou a vigorar no País em 1º de julho de 1994.

d) Fernando Henrique Cardoso, na campanha eleitoral, expunha uma imagem de político
renovador, preocupado em caçar “marajás”.

e) No dia 2 de outubro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumiu, governando
interinamente, até 29 de dezembro, quando o Congresso Nacional declarou vaga a
presidência, por falecimento de Tancredo Neves.
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a) A rede de corrupção montada por Collor e por seu tesoureiro, Paulo César Farias,

conhecida como "Esquema PC".

b) A demissão de uma grande aliada de Collor, a ministra Zélia Cardoso de Mello, que,

temendo sofrer represália, deixou o Ministério da Fazenda.

c) O fracasso da abertura econômica para produtos importados, que reduziu impostos para

promover a modernização da indústria brasileira.

d) Os escândalos deixados por Collor no governo de Alagoas, que só foram descobertos após

ele ter assumido a presidência.
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a) Venceu Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno das eleições disputadas

em 1994, graças ao sucesso do Plano Real, implementado no governo de

Fernando Henrique Cardoso.
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b) Venceu Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 1989 e organizou um

governo de coalizão nacional, do qual participaram todos os demais partidos políticos

brasileiros, inclusive o PT.

c) Assumiu a presidência após o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de

Mello e, com seu ministro Fernando Henrique Cardoso, implementou o Plano Real.

d) Foi eleito em janeiro de 1985, em eleição direta pelo colégio eleitoral, e organizou um

governo de reformas políticas e econômicas que permitiram sua reeleição em 1994.

e) Foi eleito em 1994 devido ao sucesso do Plano Real implementado no governo do

presidente Fernando Henrique Cardoso, do qual participou como ministro da Fazenda.
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Coluna A
1. José Sarney
2. Fernando Collor de Mello
3. Fernando Henrique Cardoso
4. Luís Inácio “Lula” da Silva
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Coluna B
( ) Seu mandato foi marcado pela busca da estabilidade monetária,
pelo controle da emissão de moedas e pelo baixo crescimento industrial, devido aos efeitos
negativos sobre a indústria, decorrentes da abertura da economia brasileira ao mercado
internacional.
( ) Sua presidência foi marcada pela estabilidade monetária, pelo crescimento da economia, im-
pulsionado pela exportação de commodities, e pelo incremento do consumo interno, através de
políticas de ampliação de renda e crédito, e de redistribuição de renda.
( ) Seu governo enfrentou uma forte inflação através de planos econômicos como o Plano Cruzado,
o Plano Cruzado II e o Plano Verão, que acabaram fracassando e gerando grande impopularidade ao
presidente no fim de seu mandato.
( ) Em seu mandato, procurou combater a inflação através do confisco da poupança, tentou
modernizar a economia brasileira, iniciando a sua abertura para o mercado internacional, e
enfrentou grande instabilidade política, perdendo o apoio do Congresso.
( ) Tentou marcar o seu governo pelo slogan “Tudo Pelo Social”, promovendo a criação da
“farmácia básica” e do seguro desemprego, a extensão dos benefícios da previdência ao trabalhador
rural e a aplicação do Programa do Leite.
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a) 1 – 2 – 3 – 4 – 3

b) 2 – 3 – 4 – 1 – 2

c) 3 – 1 – 4 – 2 – 4

d) 3 – 4 – 1 – 2 – 1

e) 3 – 4 – 2 – 1 – 4
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a)de haver setores do exército nacional interessados em realizar um golpe para impedir sua

posse.

b)de ter sido ele um grande intelectual acadêmico, criando grandes esperanças no

desenvolvimento econômico e cultural do país.

c)de ter sido ele o primeiro operário, membro de um partido de esquerda, a governar o

país.

d)de ter conseguido se eleger em sua primeira tentativa de concorrer ao cargo.

e)de ter sido o único candidato a prometer acabar com a desigualdade no Brasil.
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A) crime eleitoral, incapacidade administrativa e desrespeito à autonomia do
Congresso Nacional.
B) crime passional, perseguição a adversários políticos e tentativa de implantar um
regime socialista no país.
C) crime de responsabilidade fiscal, desrespeito à lei orçamentaria e improbidade
administrativa.

D) crime fiscal, desrespeito à autonomia da Petrobrás e adoção de política econômica
neoliberal.


