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Redemocratização Brasileira: Sarney à 
FHC 
 
1. (ENEM) Movimento dos Caras-Pintadas 

 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 17 abr. 2010 (adaptado). (Foto: 

Reprodução/Enem) 
 

O movimento representado na imagem, do início dos anos de 1990, arrebatou milhares de jovens 
no Brasil. Nesse contexto, a juventude, movida por um forte sentimento cívico, 

a) aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já. 
b) manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da Lei da Ficha Limpa. 
c) engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. 
d) espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias 

armadas. 
e) tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então 

presidente Collor. 
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2. (Fuvest) O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse nesta segunda-feira [30/5] 
que o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello foi apenas um “acidente” na 
história do Brasil. Sarney minimizou o episódio em que Collor, que atualmente é senador, teve 
seus direitos políticos cassados pelo Congresso Nacional. “Eu não posso censurar os 
historiadores que foram encarregados de fazer a história. Mas acho que talvez esse episódio seja 
apenas um acidente que não devia ter acontecido na história do Brasil”, disse o presidente do 
Senado.  

 
Correio Braziliense, 30/05/2011.  

 
Sobre o “episódio” mencionado na notícia acima, pode-se dizer acertadamente que foi um 
acontecimento  

a) de grande impacto na história recente do Brasil e teve efeitos negativos na trajetória 
política de Fernando Collor, o que fez com que seus atuais aliados se empenhem em 
desmerecer este episódio, tentando diminuir a importância que realmente teve.  

b) nebuloso e pouco estudado pelos historiadores, que, em sua maioria, trataram de censurá-
lo, impedindo uma justa e equilibrada compreensão dos fatos que o envolvem.  

c) acidental, na medida em que o impeachment de Fernando Collor foi considerado ilegal pelo 
Supremo Tribunal Federal, o que, aliás, possibilitou seu posterior retorno à cena política 
nacional, agora como senador.  

d) menor na história política recente do Brasil, o que permite tomar a censura em torno dele, 
promovida oficialmente pelo Senado Federal, como um episódio ainda menos significativo.  

e) indesejado pela imensa maioria dos brasileiros, o que provocou uma onda de comoção 
popular e permitiu o retorno triunfal de Fernando Collor à cena política, sendo candidato 
conduzido por mais duas vezes ao segundo turno das eleições presidenciais 

 
 
3. (FGV) Recentemente, em julho de 2011, faleceu o ex-presidente Itamar Franco. A respeito da 
sua chegada ao poder e do seu governo, é correto afirmar:  

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.  

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.  

 
 
4.  (Fuvest) A partir da redemocratização do Brasil (1985), é possível observar mudanças 
econômicas significativas no país. Entre elas, a  

a) exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras.  
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b) privatização de empresas estatais em diversos setores como os de comunicação e de 

mineração.  
c) ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional.  
d) implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos proprietários.  
e) continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente aos mercados africanos e 

asiáticos.  
 
 
5. (FGV) "O Plano Collor foi o mais violento ato de intervenção estatal na economia brasileira, na 
segunda metade do século. No entanto, ao estrangular a inflação, ele abriu as portas para uma 
ampla liberalização".  
 

(Jayme Brener, "Jornal do século XX")  
 
Sobre esse plano, inserido em uma ordem neoliberal, é correto afirmar que:  

a) se pautou pela ampliação do meio circulante, por meio do aumento dos salários e das 
aposentadorias; liquidou empresas públicas e de economia mista que geravam prejuízo; 
estabeleceu uma política fiscal de proteção à indústria nacional.  

b) criou um imposto compulsório sobre os investimentos especulativos para o financiamento 
da infraestrutura industrial; liberou a importação dos insumos industriais e restringiu a 
importação de bens de consumo não-duráveis.  

c) estabeleceu-se uma nova política cambial, com um controle mais rígido realizado pelo 
Banco Central; demissão em massa de funcionários públicos concursados; aumentou a 
renda tributária por meio da criação do Imposto sobre Valor Agregado.  

d) objetivou a privatização de empresas estatais; diminuiu as restrições à presença do capital 
estrangeiro no Brasil; gerou a ampliação das importações e eliminaram-se subsídios, 
especialmente das tarifas públicas.  

e) aumentou a liberdade sindical com uma ampla reforma na CLT e revogou a opressiva lei 
de greve; recriou empresas estatais ligadas à exploração e refino de petróleo; congelou os 
capitais especulativos dos bancos e dos investidores estrangeiros.  

 
 
6. (MACKENZIE) Na eleição direta presidencial de 1989, a primeira realizada depois de 29 anos, 
elegeu-se o candidato do PRN, Fernando Collor de Mello. Seu mandato, entretanto, foi bastante 
agitado e encerrado antecipadamente por uma grave crise política em 1992. 
A respeito desse governo, é incorreta a seguinte afirmação: 

a) O presidente pôs em prática, logo no início do mandato, o plano econômico Brasil Novo, de 
forte impacto na economia, e que alcançou rápida e duradoura estabilidade financeira, ao 
lado de significativos ganhos reais dos salários. 

b) O presidente imprimiu um "estilo jovem e arrojado" às suas ações políticas, de forte efeito 
propagandístico e próprio de sua concepção demagógica de poder. 

c) Sua vitória eleitoral foi, em grande parte, fruto de uma campanha feita em nome do 
combate à corrupção, o que não impediu que, durante o mandato, surgissem fundadas 
denúncias de práticas ilícitas do governo. 

d) Encerrados os trabalhos da CPI (agosto de 1992), concluiu-se pela culpabilidade do 
presidente e iniciou-se o processo de cassação de seus direitos políticos, que o tornaria 
inelegível por oito anos. 
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e) Apesar do fracasso dos planos econômicos e da curta duração do mandato, foram 

tentadas medidas liberalizantes, que visavam diminuir a participação do Estado na 
condução das atividades econômicas. 

 
 
7. (MACKENZIE) “O desemprego nas áreas metropolitanas cresce, impulsionado por uma 
selvagem política de redução de custos e de modernização tecnológica posta em prática 
especialmente no setor industrial. (…) A tendência ao crescimento do trabalho autônomo, 
precário, de remuneração incerta e baixa se acentua. (…) Em contrapartida assistimos à 
crescente imobilização do Estado, dilapidado pelas altas taxas de juros, afogado em dívidas, 
incapaz de levar avante políticas de desenvolvimento ou políticas sociais.” 
 

Fernando A. Novais e João M. Cardoso de Mello. 
 
Esse contexto histórico descreve a economia brasileira no período: 

a) da década de sessenta. 
b) da República Velha. 
c) do Estado Novo. 
d) da década de noventa. 
e) da década de vinte. 

.  
 



 
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio para Monitoria 

História 
Monitores: Leonardo Machado e Ruth Borges 

13, 14, 15 e 16/10/2015 

 
Gabarito 

 
1. E 
2. A 
3. C 
4. B 
5. D 
6. A 
7. D 


