
         
 
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 09 de julho de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 3º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                 SIMULADO BIMESTRAL DE HISTÓRIA 

Indique a alternativa que contempla a somatória dos números que precedem 

as afirmativas incorretas, que estão abaixo: 

04) – Reconhecido como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país, 

o movimento “Diretas Já!” foi marcado por enormes comícios em que figuras 

perseguidas pela ditadura militar, membros da classe artística, intelectuais e 

representantes de outros movimentos militavam pela aprovação do projeto de lei; 

08) – A divulgação da chamada “Emenda Dante de Oliveira” fez com que, em um curto 

espaço de tempo, membros do PDS, PFL e Arena passassem a organizar grandes 

comícios em que a população se colocava a favor da escolha direta para o cargo de 

presidente; 

16) – Em resposta ao Movimento Diretas Já, o general João Figueiredo, presidente da 

República, decretou, em 1984, medidas que voltavam a censurar os conteúdos 

veiculados nos meios de comunicação, com o objetivo de abafar o crescente apoio 

popular ao movimento. 

32) – A enorme pressão em torno das Diretas Já sensibilizou os deputados federais da 

época, que por apenas 22 votos de diferença aprovaram a Emenda Dante de Oliveira, 

levando novamente o Brasil a realizar uma eleição direta para presidente, em 1985, 

depois de 21 anos de regime militar. 

a) 40 

b) 12 

c) 48 

d) 20 

e) 28 

2). (UNIFOR CE/2013) No início dos anos 1990 o governo de Fernando Collor 

promoveu a abertura comercial da Economia Brasileira para as importações. Como se 

sabe o livre comércio tem efeitos diferenciados sobre o Sistema Econômico. No caso 

brasileiro podemos afirmar que: 



a) Não houve redução das alíquotas de importação, mas o estabelecimento de cotas de 

importação.  

b) A indústria brasileira não sofreu com a concorrência internacional, pois já se 

encontrava preparada para a competição. 

c) A redução das alíquotas de importação provocou um grande e rápido aumento na 

quantidade de produtos importados. 

d) A abertura comercial não provocou nenhum impacto na reestruturação produtiva das 

empresas. 

e) A abertura comercial diminuiu a competitividade das multinacionais instaladas no 

Brasil. 

 

3) (UFRN/1998) “Tão breve foi o governo Collor - dois anos, seis meses e dezessete dias 

- que é provável que sua marca, na história e no imaginário popular, seja esta mesma: a 

de alguém deslumbrado com o poder, fascinado pelo marketing e que usou a jovialidade 

de sua imagem para camuflar o velhíssimo processo de fazer do Poder Público um local 

privilegiado para os negócios privados.” 

ALENCAR, Francisco, CAPRI, Lúcia, RIBEIRO, Marcus V. História da sociedade 

brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1996. 

A brevidade do governo Collor deveu-se ao impeachment, cuja causa imediata foi o(a)  

a) Acusação de sucessivos escândalos e de corrupção envolvendo assessores, ministros, 

amigos e familiares do presidente. 

b) Retenção de parte dos depósitos em todas as contas correntes, cadernetas de poupança 

e outras aplicações financeiras. 

c) Mudança da moeda (cruzeiro em lugar do cruzado novo), com tabelamento de preços 

e salários e prefixação de juros. 

d) Reforma administrativa, com a extinção de ministérios, fundações, autarquias, 

sociedades de economia mista e empresas públicas. 

 

4) . (FATEC SP/2001) No governo do Presidente Itamar Franco (em junho de 1994) foi 

lançado, pelo seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o plano econômico 

conhecido como Plano Real. Esse plano equiparou a moeda brasileira ao dólar, 

a) Reduziu a taxa de juros e anunciou a contenção do déficit público com uma política de 

demissões dos funcionários públicos que possuíssem altos salários. 

b) Elevou as taxas de juros e anunciou a redução do déficit público, devido aos 

empréstimos do FMI, combinado com a contratação de centenas de novos fiscais para 

impedir a importação de produtos supérfluos no mercado brasileiro. 

c) Diminuiu as taxas de juros, proporcionando ao pequeno e médio empresário brasileiro 

a possibilidade de competir com os produtos trazidos pelas empresas multinacionais. 

d) Elevou a taxa de juros e anunciou a redução do déficit público, devido à privatização 

das empresas estatais. 

e) Diminuiu as taxas de juros, facilitou o crédito para as micro e médias empresas, 

diminuiu os impostos sobre a produção de bens nacionais, para incentivar o aumento da 

produção, e controlou o déficit público com uma agressiva política de nacionalizações de 

empresas estrangeiras. 

 

5) (PUC RS/2001) A vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições presidenciais 

de 1994 teve como fator decisivo a: 



a) Adoção de uma política eficaz de controle da natalidade, visando a conscientizar 

parcela da população menos favorecida. 

b) Redução da criminalidade no campo, devido ao programa de reforma agrária que prevê 

tolerância em relação à invasão de terras improdutivas no país. 

c) Política externa de importação de produtos do Mercosul, com o objetivo de reduzir as 

taxas alfandegárias, resultando em preços mais atrativos no mercado brasileiro. 

d) Implantação do Plano Real, que criou uma moeda estável no país após décadas de 

inflação. 

e) Queda do desemprego devido à adoção do plano de estatização e intervenção 

reguladora do Estado na economia. 

 

6) O mandato do ex-presidente Lula entrou para a história da República brasileira como 

um dos principais governos do país. Dentre as políticas adotadas durante sua 

administração indique a alternativa incorreta: 

a. Política externa de aproximação com os países subdesenvolvidos. 

b. Pagamento da dívida existente com o FMI. 

c. Criação de amplos programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família. 

d. Realização de uma ampla reforma agrária, expropriando todos os latifúndios 

improdutivos, agradando, dessa forma, ao MST. 

e. Utilização maciça dos créditos financeiros disponíveis no BNDES, destinando a 

diversas empresas como política estatal de estímulo econômico. 
 

 

 


