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Exercícios trabalhados no decorrer do trimestre.

Questão 1 – (UFG) Em 2010, assiste-se à comemoração dos cem anos de nascimento de Tancredo Neves,
personalidade que marcou o processo de transição democrática, na década de 1980, ao definir a estratégia política
capaz de superar o impasse do último governo militar, presidido pelo general Figueiredo. Essa estratégia consistia
em
a) reunir uma frente de partidos, sob a liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), exigindo a
saída dos militares do poder.
b) liderar a campanha das Diretas Já, confiante no fato de que o regime militar seria deposto por meio da pressão
social advinda das ruas.
c) concorrer à presidência da República, em uma eleição conduzida por um colégio eleitoral, e, vitorioso, negociar
com os representantes do regime militar.
d) vencer a primeira eleição direta para presidente do Brasil e convocar uma nova constituinte, visando reordenar as
forças políticas da sociedade brasileira.
e) organizar partidos políticos com ampla participação popular, esperando que a vitória no colégio eleitoral adviesse
da atuação desses partidos.
Questão 2 – (FGV) “[A Década Perdida] pode ser a década de 1980, mas pode ser também uma década ‘expandida’,
começando em 1982, com a moratória mexicana, e terminando em 1994 com o Plano Real. Ou começando mesmo
antes, em 1979, quando teve início, com o catastrófico episódio da pré-fixação da correção monetária, toda uma série
de feitiçarias cuja expressão mais madura seria os choques heterodoxos, dos quais o Cruzado e o Collor seriam os
mais assustadores. A Década Perdida parece, portanto, uma década longa, até porque foi sofrida no campo
econômico e pontilhada de frustrações no plano político.”
FRANCO, Gustavo. A década perdida e a das reformas. Jornal do Brasil, 30/01/2000.

O sofrimento no campo econômico e as frustrações no plano político a que o autor se refere são:
a) Os altos índices de inflação que o país apresentava na época, o desemprego e a crise social, aliados ao
fortalecimento da ditadura militar no governo João Figueiredo.
b) O descontrole inflacionário, os altos índices de desemprego, o fracasso de sucessivos planos econômicos e, no
plano político, a derrota da emenda das Diretas Já e a morte de Tancredo, entre outros fatos.
c) A sucessão de planos econômicos que fracassaram no combate ao processo inflacionário, o alto índice de
desemprego no período e a decepção provocada pela eleição direta de Tancredo Neves.
d) A escalada inflacionária e a recessão, gerando desemprego e crise social, o que levou o governo a adotar medidas
repressivas para controlar a escalada de violência, como o fechamento do Congresso e a imposição do Pacote de
Abril.
e) A estagnação da economia do país, o desemprego e os altos índices inflacionários, no campo econômico, e, no
plano político, as sucessivas vitórias da ARENA e do PDS nas eleições legislativas e executivas no início da década.
Questão 3 - (CFTMG) A questão a seguir refere-se a um trecho do discurso de posse do Presidente Fernando Collor
de Melo em 1990.
“Entendo assim o Estado não como produtor, mas como promotor do bem estar coletivo. Daí a convicção de que a
economia de mercado é a forma comprovadamente superior de geração de riqueza, de desenvolvimento intensivo e
sustentado.[...] Não abrigamos, a propósito, nenhum preconceito colonial ante o capital estrangeiro. Ao contrário:
tornaremos o Brasil, uma vez mais, hospitaleiro em relação a ele […] Não nos anima a ideia de discriminar nem
contra nem a favor dos capitais externos, mas esperamos que não falte seu concurso para a diversificação da
indústria, a ampliação do emprego e a transferência de tecnologia em proveito do Brasil. Em síntese, essa proposta
de modernização econômica pela privatização [...] é a esperança de completar a liberdade política, reconquistada
com a transição democrática, com a mais ampla e efetiva liberdade econômica”.
Discurso Pronunciado por Sua Excelência o Senhor Fernando Collor, Presidente da República Federativa do Brasil na Cerimônia de Posse no
Congresso Nacional em 15 de marco de 1990.
Disponível em:. Acesso em: 21 abr. 2010.

Esse texto explicita que o governo conduzira suas ações com base na(o)
a) queda constante das taxas de juros, visando elevar o poder de compra e o controle da inflação.
b) fortalecimento da indústria nacional sob o controle do Estado com o objetivo de aquecer o mercado interno.
c) incentivo a uma política de bem-estar, ampliando serviços sociais e direitos trabalhistas para intensificar a
produção.
d) política de abertura econômica com práticas neoliberais implementadas a partir de sucessivos planos estatais.
e) política de fechamento econômico com práticas neoliberais implementadas a partir de sucessivos planos estatais.
Questão 4 - (PUC) Leia os textos com atenção.
I. "Na relação Estado/mercado, o presidente opta pelo privilégio deste, fonte do dinamismo, da modernização, dos
gastos racionais - o mercado como melhor alocador de recursos , em contraposição ao Estado ineficiente,
desperdiçador, irracional. Bastaria o Estado ser passado a limpo, para que a crise brasileira fosse superada,
conduzida pela economia privada, livre das travas do Estado".
II. "Não é uma estabilidade ancorada num desenvolvimento econômico que, ao expressar a força de nossa
economia, pudesse determinar a paridade com o dólar pela equiparação das duas economias. É um mecanismo
basicamente financeiro, que se apoia na entrada maciça de capitais especulativos, pressionando o preço do dólar
para baixo."
Os textos identificam, respectivamente, uma crítica à política
a) intervencionista do presidente Ernesto Geisel e ao II Plano Nacional de Desenvolvimento.
b) autoritária do presidente João Batista Figueiredo e ao Plano Cruzado II.
c) liberal do presidente Fernando Collor de Mello e ao Plano Brasil Novo.
d) neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Plano Real.
e) populista do presidente Itamar Franco e ao Plano Verão.
Questão 5 - (UESPI) O crescimento do Partido dos Trabalhadores vem-se constituindo num marco da vida nacional
nas duas últimas décadas. Antes, um partido que limitava suas ações às greves operárias urbanas, o Partido dos
Trabalhadores:
a) Aumentou sua atuação em várias esferas do poder, não sendo mais um partido restrito nem às suas bases
sindicais nem ao sudeste do país.

b) Conseguiu vitória expressiva nas eleições majoritárias, embora não ocupe nenhum cargo de governo na região
Nordeste.
c) Restringe sua política à ocupação de algumas prefeituras, localizadas nas regiões consideradas mais ricas, como
São Paulo.
d) Tem sua força de maior representação no legislativo; conta com a maioria dos parlamentares, no Congresso
Nacional, sem precisar de alianças.
e) Não tem representatividade nos grandes centros urbanos do Sudeste; apenas, em cidades populosas do Estado
de São Paulo.
Questão 6 - (UNIPAR – PR) Em 1994, depois de 24 anos, o Brasil conquistava o seu quarto título na Copa do Mundo
realizada nos EUA. Nesse mesmo ano, a grande mudança que ocorreu no país foi:
a) o afastamento de Fernando Collor de Mello da presidência sob acusação de corrupção.
b) a implantação de eleições presidenciais em dois turnos para barrar o fortalecimento do PT.
c) a implantação do Plano Real, sob o comando de Fernando Henrique Cardoso, que abriu caminho para o controle
da inflação no país.
d) a renúncia de Itamar Franco para concorrer às eleições presidenciais que ocorreriam no final do ano.
e) a aprovação da emenda constitucional que permitia a reeleição dos prefeitos, governadores e presidente que já se
encontravam no poder.
Questão 7 - Observe a charge de Angeli. Ela foi publicada nos últimos meses do segundo mandato de Fernando
Henrique Cardoso.

A charge é simpática ou crítica ao governo FHC? Explique.
Questão 8 - (UNICAMP) Segundo a imprensa especializada, existem duas maneiras possíveis de se controlar a
inflação: uma baseada no desenvolvimento e outra na recessão. O que propõe cada uma dessas “fórmulas” e qual
delas é utilizada no Brasil hoje?
Questão 9 - (UNITAU) Várias entidades sindicais, hoje no Brasil, defendem o lema: “Reforma Agrária na lei ou na
marra”. Através das notícias atuais referentes à questão fundiária, procure justificar essa ideia.
Questão 10 - (FUVEST) Desde 1990, os governos brasileiros vêm desmontando um modelo de Estado que se
cristalizou no período varguista (1930 – 1945). Que principais mudanças estão ocorrendo no que respeita à
intervenção do Estado na economia e nas relações trabalhistas?
Questão 11 - A charge abaixo, de autoria de Jorge Izar, foi premiada no Salão de Humor de Piracicaba (SP) de
1984. Considerando o que você estudou sobre este período, explique o que a charge expressava.

A faixa diz: “Sob nova direção”.
Questão 12 - (UFJF – MG) O texto abaixo se refere à eleição e ao governo do primeiro presidente eleito no Brasil, de
forma direta, após o fim da ditadura militar. Leia-o atentamente.
“A eleição presidencial, que em si já representou uma ruptura após 30 anos de autoritarismo, consagrou, através do
voto majoritário, um candidato que, ao mesmo tempo representava a direita política e conseguiu aglutinar em torno
de si amplos setores da população, ao propor uma reformulação profunda' da situação vigente. É nesse quadro que
Fernando Collor de Melo lançou seu plano de estabilização e reforma econômica, magnificado por uma crescente
vontade 'rupturista', que passou a ocupar o epicentro da vida política e econômica, deixando perplexos e paralisados
setores dediversos 'matizes' político-ideológicos da sociedade brasileira”.
Laura Soares, Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América Latina. RJ, UFRJ, 1999, p. 154.

Identifique uma das principais iniciativas desse governo, no plano econômico.
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