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1. (Fatec) Os governos dos presidentes Geisel e Figueiredo foram marcados pela chamada 
"distensão política, gradual e segura". Sobre ela pode-se afirmar:  

a) ocorreu graças à delegação paternalista do poder militar, então hegemônico.  
b) desenvolveu-se pela pressão direta do governo norte-americano. 
c) ocorreu pela pressão dos setores políticos e econômicos dominantes no Brasil, em busca 

de novas relações de hegemonia.  
d) surgiu e desenvolveu-se pela iminente possibilidade do acesso ao poder dos partidos de 

extrema esquerda. 
e) foi estimulada pela pressão dos grandes proprietários interessados em impedir a reforma 

agrária.  
 
 
2. (Ufpe) Durante os debates que antecederam a convocação da Assembléia Constituinte que se 
instalou em 1 de fevereiro de 1987, uma reivindicação da sociedade civil se impôs:  

a) Os deputados e senadores que não demonstrassem uma participação ativa nos debates e 
nas comissões, tivessem seus mandatos cassados, não podendo voltar a exercer cargo 
parlamentar durante oito anos. 

b) Fosse convocada esta Assembleia exclusivamente para elaborar a nova Constituição e 
que, depois de aprovada, a Assembleia fosse dissolvida e novas eleições fossem 
realizadas para compor o Congresso Nacional. 

c) Houvesse uma escolha de deputados e senadores proporcional por categoria profissional 
como também por setores excluídos da sociedade, deixando apenas uma pequena parcela 
de vagas para os candidatos dos partidos. 

d) Antes de terem início os trabalhos constituintes, fosse aprovada uma Reforma Agrária, que 
contemplasse amplos setores de trabalhadores sem-terra, de forma a diminuir as tensões 
sociais e, dessa forma, os Constituintes não fossem alvo das pressões populares. 

e) A Igreja Católica fosse a responsável por encaminhar todas as propostas oriundas dos 
setores populares que estavam organizados em Comunidades Eclesiais de Base.  

 
 


