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01. Durante a campanha eleitoral no 2º turno Fernando Collor acusou seu concorrente de pretender promover medidas econômicas 
mirabolantes que levariam ao confi sco de bens e investimentos coube ao próprio Collor logo após a posse decretar em meio a um 
feriado bancário um conjunto de medidas que fi caram conhecidos como plano Brasil Novo ou Plano Collor. A moeda voltava a ser o 
cruzeiro, decretava-se um novo congelamento e determinou o confi sco geral de investimentos, inclusive os recursos das cadernetas 
de poupança. Collor justifi cou essa atitude pela necessidade de impedir a explosão do consumo que houvera pressionando o preço 
dos produtos como ocorrera na época de Sarney com o plano Cruzado. Entre as medidas também fi guravam uma nova mudança na 
moeda e o congelamento de preços e salários.

Resposta: D

02. A despeito dos questionamentos sobre a espontaneidade e dos interesses envolvidos neste movimento devido à forte atuação da 
mídia, não se pode negar o espaço de importância a esse movimento pois afi nal, era a primeira vez que na história republicana 
do nosso país um presidente eleito por voto direto é destituído de suas funções por um processo denominado de impeachment. 
Entre os fatores que contribuíram para a deposição de Collor e a cassação de seus direitos políticos por 8 anos estava as várias denúncias 
de corrupção. Acusado de fazer caixa 2 e de superfaturar obras, fraudar licitações e leilões de privatização para benefi ciar grupos que 
fi nanciaram sua campanha além de desvios de dinheiro de empresas públicas.

Resposta: A

03. Itamar Franco integrou a chapa vitoriosa na eleição presidencial de 1989, primeira direta desde a implantação do regime militar, que 
garantiu a vitória de Fernando Collor. No entanto, o envolvimento do Presidente em escândalos de corrupção levaram à cassação 
de seu mandato. Não tendo vinculação com tais escândalos, Itamar até então vice-presidente, assume a presidência interinamente 
em 29 de setembro de 1992 e defi nitivamente em 29 de dezembro de 1992. Em termos políticos as principais discussões e reformas 
acabaram relegadas a segundo plano, pois o centro das discussões era a questão da sucessão presidencial. Destaque para a realização 
do plebiscito sobre forma e sistema de governo em 1993, que confi rmou a forma republicana e o sistema presidencialista de governo. 
O ponto alto do seu governo foi a criação de um plano de estabilização econômica denominado de Plano Real, criado pelo então 
Ministro da Fazenda, o sociólogo carioca Fernando Henrique Cardoso. 

Resposta: C

04. O Impeachment do presidente Collor em 1992 foi um dos momentos mais importantes da história do Brasil, afi nal era a primeira 
vez que um presidente eleito por voto direto era destituído de suas funções sem que fosse por golpe explícito. Mas esse episódio 
tão estudado por historiadores, sociólogos e juristas tem as suas controvérsias. A questão da mídia é frequentemente lembrada pois 
segundo especialistas ela teria infl uenciado milhares de pessoas a se engajar nos protestos que queriam a saída do presidente Collor, 
especialmente a juventude, os conhecidos “caras pintadas”. A própria sessão do Senado que determinou o afastamento defi nitivo e 
a cassação dos direitos políticos de Collor por 8 anos também é alvo de questionamentos, pois o Presidente, na tentativa de evitar o 
trágico desfecho, renunciou horas antes dos trabalhos dos parlamentares. Com a vacância do cargo, juristas alegam que as decisões 
do Senado contrariavam normas jurídicas e que só foram tomadas pela pressão popular que desejava uma punição exemplar de 
Collor. Posteriormente o processo contra Collor foi arquivado e ele voltou à cena política em 2006 no cargo de Senador com mandato 
a cumprir até 2014. Como a política é muito “dinâmica”, antigos adversários de Collor, passados estes anos, agora na condição de 
aliados, tentam dar ao evento uma signifi cação menor. 

Resposta: A

05. Tradicionalmente durante a trajetória histórica republicana brasileira em seus textos constitucionais a reeleição para cargos do poder 
executivo era proibida. Os governantes que passaram mais que o período regulamentado de 4 ou 5 anos conforme à época o fi zeram 
de maneira ilegal como foi o caso de Vargas que passou 15 anos no poder e do governador do Rio Grande do Sul Borges de Medeiros. 
Somente em 1997 foi autorizado e em meio à discussões acirradas, por emenda constitucional o direito à reeleição para cargos do 
poder executivo. 

Resposta: C

ROBERT – 30/05/16 – Rev.: Amélia
10342616_fi x_Aula29 – Nova República I (de Collor a Lula)


