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GOVERNOS SARNEY E COLLOR 2ª SÉRIE – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Semana 33 – Atividades 

 
Estimad@s alun@s,  

 

Confesso que estou muito feliz com o retorno ao presencial. Tem sido muito gratificante poder ir à 
escola e reencontrá-los, ainda que a maioria tenha permanecido em casa. De toda forma, sigamos firmes 
em nossa caminhada. Sendo assim, como forma de treinar o que vimos nas últimas semanas, proponho 
que façamos os seguintes exercícios.  
 

Abraço, 
 

Prof. Macedo =D 

___________________________________________________________________________________ 
 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 1 e 2, ASSISTA O VÍDEO A SEGUIR: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l38ecNTQdD8&t=7s 
 

01. Considerando a fala do presidente da Assembleia Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, explique 
por que foi necessário redigir uma nova Constituição?   

 
02. Conhecida como “Constituição Cidadã”, a Constituição de 1988, trouxe importantes avanços para a 

sociedade brasileira em termos de democracia e cidadania. Isso posto, cite ao menos três grandes 
avanços trazidos pela nova Carta.  

 
PARA RESPONDER À QUESTÃO 3, ASSISTA O VÍDEO A SEGUIR: 

https://www.youtube.com/watch?v=TOdzFViggrU 
 

03. A partir da fala do presidente Sarney, apresente as principais características do Plano Cruzado, lançado 
no início de 1986.  

 
04. 

 
 

ÚLTIMO DEBATE DOS PRESIDENCIÁVEIS. DIA 14, às 21H30. 
 

Esta quinta-feira é a última grande chance que os candidatos do PRN e da Frente Brasil Popular têm para 
deixarem de ser apenas candidatos. Assista, no pool de emissoras, Collor e Lula tentando evitar de todas 
as maneiras uma posição que muito honra a nós do SBT, a liderança absoluta do 2º lugar. 
 

A partir do cartaz de divulgação do último debate entre os presidenciáveis de 1989, escreva, em um 
parágrafo sucinto, uma síntese de como aconteceram estas eleições. 
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05. 

 
A partir da leitura da manchete do jornal O Globo publicado em 17 de março de 1990, explique qual 
era o objetivo da administração Collor ao decretar o confisco dos ativos bancários.   

 
06. (FUVEST/SP – C2)  

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. 
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 

 
07. (MACKENZIE/SP – C5) Como o Brasil e como a própria democracia, a Constituição de 1988 também 

é imperfeita. Envolveu movimentos contraditórios e embates formidáveis entre forças políticas 
desiguais, e inúmeras vezes errou de alvo. (...). Mas a Constituição de 1988 é a melhor expressão de 
que o Brasil tinha um olho no passado e outro no futuro e estava firmando um sólido compromisso 
democrático.  

SCHWARCZ Lilia M.; STARLING Heloísa M. Brasil: Uma biografia.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2015, pp. 488-489  

 
Dentre as contradições da Constituição de 1988, aponta-se 
A) a conservação do tempo de mandato de cinco anos, com direito à reeleição, de um lado, e à criação 

de mecanismos mais democráticos e imparciais em processos de afastamento de presidentes 
acusados de crime de responsabilidade, de outro lado. 

B) a manutenção da inelegibilidade e a ausência do direto de voto direto aos analfabetos, de um lado, 
e o estabelecimento da demarcação de terras indígenas e o amplo projeto de reforma agrária 
radical, aos mais necessitados, de outro lado.  

C) a manutenção do voto obrigatório e a idade mínima de dezoito anos para participação política, de 
um lado, e a concessão do direito de elegibilidade e o voto aos analfabetos maiores de idade, 
residentes no Brasil, de outro lado. 

D) a conservação da estrutura agrária e a manutenção da inelegibilidade de analfabetos, de um lado, 
e o reconhecimento de direitos de minorias e o empenho em prever meios e os instrumentos 
constitucionais legais para a participação popular direta, de outro lado.  

E) a manutenção da autonomia das Forças Armadas para definir assuntos de seu interesse, de um 
lado, e o aprofundamento de mecanismos de investigação e a punição aos envolvidos em atos de 
tortura e o cerceamento de liberdades durante a ditadura civil-militar, de outro lado. 
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08. (UFPEL/RS – C5) 
Lei do Máximo, de 29/09/1793. 

 

Fixa limites para os preços e salários, aprovada sob pressão popular pela Convenção Nacional.  
 

Plano Cruzado 
 

"[...] Se, por um lado, lançou o Plano Cruzado congelando preços e salários, reduzindo 
bruscamente a inflação que penalizava os trabalhadores de baixo poder aquisitivo, por outro foi 
extremamente inoperante em relação às elites quando estas iniciaram o boicote ao Plano e passaram 
a reter produtos provocando a escassez no mercado, assim pressionando para a elevação dos preços 
através da formação de mercado paralelo. Com isso, a corrosão dos salários se manifestava na prática, 
sem entrar, contudo, nos cálculos oficiais da inflação."  

 

AQUINO, Rubim et al. "Sociedade Brasileira: uma história através dos movimentos sociais. Da crise do escravismo 
ao apogeu do neoliberalismo". Rio de Janeiro: Record, 2000.  

 
A legislação brasileira contemporânea imitou aquela estabelecida pela Convenção Nacional. As 
conjunturas históricas a que correspondem os textos, respectivamente, são  
A) a da Revolução Francesa e a do governo Sarney.  
B) a da Revolução Industrial e a do governo Collor de Mello.  
C) a da Revolução Americana e a do governo Itamar Franco.  
D) a da Revolução Inglesa e a do governo Fernando Henrique Cardoso.  
E) a do Império Napoleônico e a do governo João Figueiredo 

 


