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01. Após as sucessivas tentativas frustradas, Lula egresso do movimento operário que ganhou notoriedade nos momentos fi nais do regime 
militar, chega ao poder apresentando um discurso mais moderado em que assegurava o respeito aos compromissos assumidos pelos 
governos anteriores e de manutenção da estabilidade econômica. Diferentemente de pleitos anteriores em que a candidatura de 
Lula despertava temor em determinados grupos, evidenciou-se até certo otimismo em relação a elementos que outrora repudiavam, 
mas que agora apostavam nessa “nova” versão do candidato do PT que tinha como seu vice o empresário José Alencar do PL num sinal 
de novos tempos. No entanto, Lula calcou sua campanha também na abordagem de temas sociais que fi zeram parte de sua trajetória 
política como o combate à fome e à miséria, tendo o programa Fome Zero sido o projeto mais difundido de sua plataforma política, 
muito embora sua efi cácia após o início do governo, possa ser seriamente questionada. Nem tudo foi um mar de rosas para Lula, 
houve por parte dos setores mais radicais uma série de críticas pelo fato do presidente não romper com o modelo econômico de seu 
antecessor (FHC) a quem ele tanto criticava. No âmbito da política externa o Brasil de Lula mostrou-se supreendentemente infl uente 
tendo conseguido a liderança das forças de coalizão da ONU no Haiti e ainda se destacando na mediação de confl itos diplomáticos. 

Resposta: B

02. A eleição de 1989 representou um importante marco no processo político de redemocratização iniciado em 1985. Em 29 anos era 
a primeira eleição direta para Presidente. Do quadro inicial de 21 candidatos se destacaram Brizola (PDT), Lula (PT) e Collor (PRN). 
No segundo turno a disputa fi cou entre Collor e Lula. Collor pautou sua campanha no discurso da moralidade política e da modernidade 
econômica, sendo o preferido dos grupos que viam com desconfi ança a eleição de um político fortemente identifi cado com a esquerda 
como era o caso de Lula. De uma maneira geral não só Collor mas a maioria dos candidatos também destinaram parte de sua campanha 
a criticar o modelo econômico do presidente Sarney, que trouxe um quadro geral de infl ação descontrolada, além de denúncias de 
corrupção em seu governo. 

Resposta: D

03. A questão pode ser resolvida a partir de uma simples leitura do fragmento apresentado e do conhecimento, por parte do aluno, 
da existência de problemas na saúde pública brasileira e de vários interesses em jogo, com destaque para as necessidades dos pacientes, 
especialmente no tocante a atendimentos mais rápidos e efi cientes e medicamentos; e os interesses econômicos de laboratórios 
preocupados na ampliação de lucros através da venda de novos medicamentos para o Sistema Único de Saúde – SUS. 

Resposta: A

04. A questão aborda as experiências parlamentaristas na História do Brasil. A primeira experiência ocorre a partir de 1847 no contexto 
do Segundo Reinado, que por não seguir rigidamente o modelo inglês foi apelidado de “às avessas” por ser de cima para baixo, 
fortalecendo ainda mais o poder do Imperador. A segunda experiência ocorreu no período republicano, no contexto da renúncia de 
Jânio Quadros em 1961. Foi adotado como solução negociada para uma possível guerra civil entre os que eram contra e a favor da 
posse de João Goulart (Jango) na presidência. Desta forma Jango seria empossado, mas com poderes limitados. O sistema deveria 
vigorar até 1965 quando teria sua continuidade avaliada por referendo, que acabou sendo antecipado para o ano de 1963, quando 
a população decidiu pelo retorno ao presidencialismo. O último plebiscito para a escolha da forma e sistema de governo ocorreu no 
governo Itamar Franco em 1993 e estava previsto no texto da Constituição de 1988.

Resposta: E

05. De fato, a princípio, o Plano Cruzado conseguiu mediante o congelamento de preços e salários controlar a infl ação, mas em seguida 
a explosão do consumo provocou o retorno da infl ação mediante a cobrança do ágio, que resultou na decretação momentânea da 
suspensão do pagamento da dívida externa. No Plano Real não ocorreu tabelamento de preços como era comum nos planos que o 
antecederam. O Plano de Metas não se enquadra nesse contexto, ele é a base do modelo econômico de Juscelino Kubistchek entre 
os anos de 1956 a 1961. A análise feita na questão sobre o PAC (Plano ou Programa de Aceleração do Crescimento) criado pelo 
presidente Lula, pode gerar dúvida, até porque realmente ele tem como missão promover obras de infraestrutura que possam estimular 
o crescimento da economia. Mas observe que o comando da questão busca planos de combate à infl ação, que não é a tônica do 
PAC. Dessa forma, concluímos que o item correto é o que trata do Plano Brasil Novo ou Plano Collor. Lembre-se que o presidente 
Collor logo ao assumir em março de 1990 promoveu um grave choque estabelecendo 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 operava 
pressionando o preço dos produtos como ocorrera na época de Sarney com o Plano Cruzado. Entre as medidas também fi gurava uma 
nova mudança na moeda e o congelamento de preços e salários. 

Resposta: B

06. A charge faz uma referência à trajetória da conturbada gestão do presidente Fernando Collor. Fazendo uso de sua imagem pessoal 
e do marketing político foi eleito em 1989 sendo considerado por alguns um verdadeiro fenômeno político. Após assumir em 1990, 
chocou o país com um plano que determinava o confi sco geral da economia. Em 1991 começaram a surgir denúncias de corrupção 
que ligavam o presidente à prática de Caixa 2 na campanha coordenada pelo tesoureiro Paulo César Farias. Após a abertura de uma 
CPI, Collor foi submetido a uma investigação. Ao fi nal os parlamentares decidiram pelo seu afastamento em 29 de dezembro de 1992. 

Resposta: B
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Resolução – História I

07. O sociólogo carioca Fernando Henrique Cardoso tornou-se presidente sucedendo Itamar Franco onde atuou como Ministro da Fazenda. 
FHC foi eleito vencendo Lula, candidato pelo PT, respaldado pelo sucesso do Plano Real que conseguiu estabilização da economia 
e pela sua condição de intelectual consagrado, inclusive fora do país. Em termos econômicos FHC procurou garantir a estabilidade 
do Plano Real através de reformas no sistema previdenciário e administrativo. Sob a alegativa de estimular a competição e atrair 
investimentos, FHC dá continuidade ao programa de privatizações, que resultou em críticas severas, especialmente dos partidos de 
esquerda, sendo classifi cado por muitos como um governo de perfi l neoliberal. Contudo, após o Congresso aprovar a emenda que 
autoriza a reeleição para os cargos do executivo FHC acabou reeleito. Outro aspecto que provocou desgaste do governo, acusado de 
não fazer os necessários investimentos na infraestrutura, foi a crise que resultou no racionamento e no aumento dos custos de energia. 

Resposta: E

08. O Bolsa Família é defi nido como um programa de “transferência condicional” de renda pelo fato de que as famílias benefi ciárias, para assegurar 
o direito de receber a ajuda fi nanceira, são obrigadas a assumir compromissos nas áreas de educação e saúde. Entre esses compromissos estão 
os seguintes: os pais devem levar as crianças para vacinação e manter atualizado o seu calendário; as gestantes e as mães que amamentam 
devem participar do pré-natal e das atividades educativas sobre aleitamento e alimentação saudável; as crianças e adolescentes de 6 a 15 
anos devem estar matriculadas na escola, garantindo-se a frequência mensal mínima a 85% das aulas.

Resposta: B

09. O ano de 1992 marcou a interrupção do governo de mais um presidente do Brasil. Diferentemente de outros momentos da história 
do Brasil ali não se tratava de um golpe, mas sim de um mecanismo legal para afastar o governante da função pela qual foi eleito 
por voto popular e direto. Após uma série de investigações, no dia 29 de dezembro, os senadores confi rmavam a decisão da Câmara 
dos Deputados decretando em defi nitivo o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, que havia renunciado momentos 
antes. Mesmo assim Collor não escapou da perda de seus direitos políticos por 8 anos. 

Resposta: D

10. No final da década de 1970, diante do quadro de crise econômica resultante dos conflitos no Oriente Médio, 
fortaleceram-se os princípios denominados pelos especialistas em economia de neoliberalismo, buscando diminuir a presença do 
Estado na economia (estado mínimo) e fortalecendo a iniciativa privada com a quebra de barreiras alfandegárias que promoveriam uma 
integração mundial dos mercados. O historiador Perry Anderson indica o Chile sob o comando de Augusto Pinochet (1973 a 1987) 
como sendo uma experiência embrionária do neoliberalismo (ainda que de modo atípico por buscar respaldar um modelo autoritário) 
e que teve como seus maiores referenciais nos anos 1980 o presidente dos EUA Ronald Reagan e a Dama de Ferro inglesa Margareth 
Thatcher. No Brasil, um dos maiores defensores do modelo neoliberal foi o presidente Fernando Collor de Mello eleito em 1989.

Resposta: B
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