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1. (Mackenzie 2015) O governo de José Sarney (1985-1990) caracterizou-se como um governo 
de transição democrática, que foi responsável, entre outros, pelo estabelecimento de eleições 
diretas em todos os níveis.  
Na esfera econômica esse período foi marcado por 

a) Altas taxas de inflação e vários planos econômicos como o Plano Cruzado. Além de a 
moeda nacional perder três zeros e passar de cruzeiro para cruzado, todos os preços 
ficaram congelados por um ano, o que ocasionou falta de mercadorias e produtos que só 
eram oferecidos mediante o pagamento de “ágio”.    

b) A transição pacífica para um governo com características democráticas refletiu 
positivamente na nossa economia. O Brasil conseguiu junto ao FMI a moratória da dívida 
brasileira e o aumento do crédito nacional diante de banqueiros estrangeiros.    

c) Com o Plano Bresser, em julho de 1987, o poder aquisitivo das camadas populares 
aumentou e os índices de desemprego diminuíram. Com isso ocorreu um aumento no 
consumo o que aqueceu a economia nacional e também atraiu investidores estrangeiros 
para o país.    

d) O Plano Verão, em janeiro de 1989, precedeu a uma nova troca de moeda. O cruzado foi 
substituído pelo cruzado novo pelo ministro da Fazenda Dílson Funaro, o que acarretou 
prejuízos para a economia, pois novamente nossa moeda foi desvalorizada.    

e) O resultado de todos os planos editados desde fevereiro de 1986 até janeiro de 1989 foi 
positivo para a economia brasileira. A extinção da correção monetária realocou parte do 
capital que se encontrava aplicado nos setores financeiros para o produtivo, gerando 
empregos que dinamizaram nossa economia.    

  
 
2.  (G1 - cftmg 2014)  “Sarney assume como vice-presidente no exercício da Presidência da 
República. É efetivado em 21 de abril de 1985, devido à morte de Tancredo Neves, atribuída à 
infecção generalizada, após sete cirurgias e 38 dias de agonia, em tragédia que une e comove o 
país. A travessia está concluída. A transição se completou. Não foi apenas o governo que mudou, 
mas o regime político. A maior prioridade agora é consolidar a transição”. 

COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura – Brasil: 1964-1985. São 
Paulo: Editora Record, 1999. p. 443. 

 
O fator que definiu esse processo de transição no Governo Sarney (1985-1990) foi a(o) 

a) Fomento de reformas políticas para eliminar o pluripartidarismo existente no país.    
b) Emergência de uma nova carta constitucional para restabelecer o processo democrático.    
c) Incremento da reforma econômico-financeira para estatizar o sistema bancário do país.    
d) Retomada dos atos institucionais dos governos da década anterior para garantir a 

organização social.    
 
 

 


