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01. A iniciativa dos jornalistas junto ao Sindicato mencionado revela a busca de esclarecimentos sobre a morte de Vladimir Herzog;  
a expressão do texto “esperamos a realização de novas diligências” deixa clara a dúvida quanto à verdadeira causa-mortis do jornalista; 
por isso, pede-se a “completa elucidação”. Podemos acrescentar ainda que o fato contemporâneo à morte do sindicalista Manoel Fiel 
Filho foi cercado de uma série de dúvidas que não se limitaram aos grupos interessados ou envolvidos, mas respingaram, inclusive, 
de algum modo, na mentalidade pública comum, tornando-se instrumento a outros questionamentos sobre os procedimentos e o 
exercício da autoridade por parte do governo militar, compondo com outros fatores elemento para a iniciativa quanto à distensão 
segura, lenta e gradual do governo Geisel. 

Resposta: E

02. A música “O bêbado e a equilibrista”, de João Bosco e Aldir Blanc data de 1979, no contexto da distensão do regime devendo esta 
ocorrer de forma lenta, segura e gradual. A análise atenta nos permitirá observar que a música se refere que por suas posições políticas 
foram para o exílio, evidenciado na expressão “Com tanta gente que partiu num rabo de foguete” ou ainda no trecho “Que sonha 
com a volta do irmão do Henfil”, referência a Herbert de Souza, irmão do cartunista Henfil. Destaque-se que uma das bandeiras de 
lutas dos movimentos sociais que atuavam em favor da democratização do país naquele período era a pressão pela aprovação da 
anistia para os que tinham cometido crimes políticos, que acabou aprovada em 1979 durante o governo do Gal. Figueiredo. 

Resposta: B

03. Um dos momentos mais marcantes do processo de transição para a democracia no Brasil foi a mobilização popular em torno da 
campanha Diretas Já. O processo iniciado durante o governo de Geisel que propunha uma distensão lenta, segura e gradual ganhou 
grande impulso no início dos anos 1980, especialmente após os resultados das primeiras eleições diretas para governadores em 1982, 
que garantiu importantes vitórias para a oposição. A charge da questão ironiza a atuação dos militares que não conseguiam impedir 
o avanço dos movimentos sociais que se mobilizavam em favor da democratização do país. 

Resposta: B

04. Ao contrário do que se pode pensar os militares, especialmente a cúpula dirigente, não tinham uma coesão quanto aos métodos 
ou mesmo sobre o tempo em que deveriam permanecer no poder. Após o governo Médici que se orientou pelas diretrizes da Linha 
Dura seguiu-se o general Geisel que deu início ao que se convencionou chamar de distensão. A proposta de Figueiredo de continuar 
a política de seu antecessor e concluir a transição para a democracia gerou reações entre os setores mais conservadores das forças 
armadas. Em várias partes do país ocorreram atos criminosos como a bomba destinada ao presidente da OAB/SP e o Atentado do 
Riocentro.

Resposta: D

05. No processo de redemocratização do Brasil, ganhou notável destaque a promulgação da Constituição de 1988, conhecida como 
Constituição Cidadã, que recebeu esta alcunha por ter ampliado as garantias individuais e coletivas. Tomando como referência a 
charge oferecida na questão, fica evidente a referência às questões sociais (habitação, alimentação, saúde e etc…). Especialmente no 
que se refere aos direitos sociais, a atual Constituição ampliou as conquistas trabalhistas, reafirmou a responsabilidade do Estado em 
oferecer atendimento de saúde (SUS) e a educação (Ensino Médio passou a ser também de responsabilidade do Estado), assegurando 
ainda ampla proteção à família (maternidade e infância).

Resposta: B
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