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Questões por Habilidade 

Ciências da Humanas e suas Tecnologias 

 
 

 
Habilidade 1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes 

documentais acerca de aspectos da cultura. 
 

 
Questão 1: "Num processo em que era acusado e a multidão ateniense 

atuava como juiz, Demóstenes [orador político, 384-322 a.C.] jogou na cara 
do adversário [também um orador político] as seguintes críticas: 'Sou 

melhor que Ésquines e mais bem nascido; não gostaria de dar a impressão 

de insultar a pobreza, mas devo dizer que meu quinhão foi, quando criança, 
freqüentar boas escolas e ter bastante fortuna para que a necessidade não 

me obrigasse a trabalhos vergonhosos. Tu, Ésquines, foi teu destino, quando 
criança, varrer como um escravo a sala de aula onde teu pai lecionava'. 

Demóstenes ganhou triunfalmente o processo."  VEYNE, P. História da Vida 
Privada, I, 1992. 

 
 

A fala de Demóstenes expressa uma das condições fundamentais para o 
surgimento da Filosofia na Grécia Antiga, que foi a: 

 
a) transformação política que fez Atenas retornar ao regime aristocrático, 

depois de derrotar Esparta na Guerra do Peloponeso.  

b) continuidade dos mesmos valores sociais igualitários que marcaram 

Atenas, a partir do momento em que se tornou uma democracia. 

c) valorização da independência econômica e do ócio, imperante não só em 
Atenas, mas em todo o mundo grego antigo. 

d) decadência moral de Atenas, depois que o poder político na cidade passou 
a ser exercido pelo partido conservador. 

e) crítica ao princípio da igualdade entre os cidadãos, mesmo quando a 
democracia era a forma de governo dominante em Atenas. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
Rua do Oratório, 977 – Mooca 

Fone: (11) 2601 - 5973 
www.maestroassessoria.com.br 

 

Questão 2: 
 

 
 

O quadro de Rafael, denominado Escola de Atenas, apresenta os filósofos da 
Antiguidade, tendo ao centro Platão e Aristóteles, reunidos no mesmo lugar 

e momento. A obra evidencia uma das características fundamentais do 
movimento cultural renascentista, que foi: 

 
a) o classicismo. 

b) o idealismo. 

c) o hedonismo. 

d) o individualismo. 

e) o teocentrismo. 

 

 
Questão 3: O estudo e a escrita da História são realizados com base em 

pesquisas documentais e interpretações de fatos históricos. Como não é 
possível reconstruir o passado tal como aconteceu, os historiadores utilizam 

fontes, que podem ser interpretadas de maneiras diferentes, e, por isso, 
existe uma grande diversidade de produções historiográficas a respeito de 

um mesmo tema. No decorrer do tempo, o conceito, o uso e o critério de 
seleção das fontes históricas mudaram. Atualmente é correto afirmar que: 

 
a) Toda fonte histórica é necessariamente escrita; as demais são 

consideradas fontes pré-históricas. 
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b) O historiador deve priorizar as fontes com notória imparcialidade, tais 

como jornais e revistas, que retratam o dia a dia de uma cidade, um estado 
ou mesmo um país, da forma mais fiel possível. 

c) filmes, obras literárias, histórias em quadrinhos e pinturas não podem ser 
consideradas fontes históricas, pois não têm compromisso com a verdade.  

d) as várias manifestações artísticas, como escultura, pintura ou uma 
canção, podem ser vistas como fontes histórias, na medida em que retratam 

o espírito de um tempo. 

e) o documento escrito, de preferência o oficial, imprime um caráter de 

seriedade ao trabalho do historiador, evitando que ele trabalhe com 
mentiras e falsificações. 

 
 

Questão 4: Uma das principais civilizações da Antiguidade foi a que se 

desenvolveu no Egito. Era uma civilização já bastante complexa em sua 
organização social e riquíssima em suas realizações culturais. A religião 

invadiu toda a vida egípcia, interpretando o universo, justificando sua 
organização social e política, determinando o papel de cada classe social e, 

consequentemente, orientando toda a produção artística desse povo. Além 
de crer em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios 

acreditavam também numa vida após a morte e achavam que essa vida era 
mais importante do que a que viviam no presente. 

Disponível em: <http://www.historiadaarte.com.br/linha/egito.html> Acesso em: 09 

de mar. 2016. 
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A pintura egípcia pode ser vista como uma arte que: 

 
a) definiu os valores passageiros e transitórios como forma de representação 

privilegiada. 

b) elegeu valores eternos, presentes nos monumentos funerários, como 

objeto de representação. 

c) adornou os palácios como forma de representação pública do poder 

político. 

d) valorizou a originalidade na criação artística como possibilidade de 

experimentação de novos estilos. 

e) concebeu as imagens como modelo de conduta, utilizando-as em rituais 

profanos. 

 

 

Habilidade 2- Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 
 
Questão 1:  A percepção de que o homem é um ser social e o estudo racional e sistemático das 
relações que se estabelecem entre os seres humanos, vivendo em sociedade, remonta aos pensadores 
da Antiguidade, como: 

a) Pitágoras. 
 

b) Heráclito. 
 

c) Aristóteles. 
 

d) Diógenes. 
 

e) Euclides. 

 

 
Questão 2: ―Há, porém, algo de fundamentalmente novo na maneira como 

os gregos puseram a serviço do seu problema último – da origem e essência 
das coisas – as observações empíricas que receberam do Oriente e 

enriqueceram com as suas próprias, bem como no modo de submeter ao 
pensamento teórico e casual o reino dos mitos, fundado na observação das 

realidades aparentes do mundo sensível: os mitos sobre o nascimento do 
mundo.‖ 

JAEGER, W. Paidéia. Trad. de Artur M. Parreira. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 197. 

 
Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre a relação entre mito e 

filosofia na Grécia, é possível afirmar: 
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a) em que pese ser considerada como criação dos gregos, a filosofia se 

origina no Oriente sob o influxo da religião e apenas posteriormente chega à 
Grécia. 

b) a filosofia representa uma ruptura radical em relação aos mitos, 
representando uma nova forma de pensamento plenamente racional desde 

as suas origens. 

c) apesar de ser pensamento racional, a filosofia se desvincula dos mitos de 

forma gradual. 

d) filosofia e mito sempre mantiveram uma relação de interdependência, 

uma vez que o pensamento filosófico necessita do mito para se expressar. 

e) o mito já era filosofia, uma vez que buscava respostas para problemas 

que até hoje são objeto da pesquisa filosófica. 

 

 

Questão 3: Leia o texto a seguir: 
―[...] Com a boa sorte do Povo de Atenas. Que os legisladores resolvam: se 

alguém se rebelar contra o Povo visando implantar a Tirania, ou junta 
conspiradores, ou se alguém atenta contra o povo de Atenas ou contra a 

Democracia em Atenas, se alguém cometeu algum destes crimes, quem o 
matar estará livre de processo. [...] Se alguém, quando o Povo ou a 

Democracia, em Atenas, tiver sido deposto, dirigir-se-á ao Areópago, 
reunindo-se em conselho e deliberando sobre qualquer assunto, perderá sua 

cidadania, pessoalmente e seus descendentes, seus bens confiscados, 
cabendo à Deusa o dízimo [...].‖ 

(Lei Ateniense contra a Tirania, 337 representando a Democracia Apud FUNARI, P. P. 

A. ―Antigüidade Clássica. A história e a cultura a partir dos documentos‖) 
 

A lei Ateniense contra a tirania de 337 a.C. insere-se na passagem da cidade 
independente para o estado imperial helenístico. Nesse contexto, analise as 

afirmações a seguir: 
 

I. As polis gregas encontraram–se, no decorrer do século IV a.C., 
crescentemente marcadas pelas disputas internas e externas. 

II. Esse documento retrata os conflitos em Atenas, uma vez que sua leitura 

evidencia a necessidade de instrumentos legais para a defesa interna da 
democracia. 

III. As póleis gregas encontravam-se em um momento de paz, no decorrer 
do século IV a.C., sem que houvesse o risco de atentados contra a 

democracia. 
IV. Em um momento em que as cidades gregas perdiam sua autonomia, 

procurava-se preservar as relações de poder no interior da polis. 
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Assinale a opção que contém todas as alternativas corretas: 
 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I, II e IV. 

e) I, III e IV. 

 

 
Questão 4: Leia o texto a seguir: 

 
É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio 

processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer 

certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela 
própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram 

anteriormente varridas por essa mesma dúvida. 
 

SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 2001  
 

Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia 

cartesiana tem caráter positivo por contribuir para o(a): 
 

a) dissolução do saber científico. 

b) recuperação dos antigos juízos. 

c) exaltação do pensamento clássico. 

d) surgimento do conhecimento inabalável. 

e) fortalecimento dos preconceitos religiosos. 

 

Gabarito: D 
 

 
Habilidade 3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus 

processos históricos. 
 

Questão 1: “Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito 

antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E 
esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se 

também a outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões para 
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pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não 

demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais 
profundos.‖ 

SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP. 
n. 12, dez./jan./fev. 1991-92 (adaptado). 

 

Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes 
da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a: 

 
a) formação de uma identidade cultural afro-brasileira.  

b) superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. 

c) reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. 

d) manutenção das características culturais específicas de cada etnia. 

e) resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. 

 
 

Questão 2: "Pecado nefando" era a expressão correntemente utilizada pelos 
inquisidores para a sodomia.  Nefandus: o que não pode ser dito. A 

Assembleia de clérigos reunida em Salvador, em 1707, considerou a 
sodomia "tão péssimo e horrendo crime", tão contrário à lei da natureza, 

que "era indigno de ser nomeado" e, por isso, nefando. 

 
O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico 

em 2009. De acordo com o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais 
(LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis), nesse ano foram registrados 

195 mortos por motivação homofóbica no País. 
 

A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e, 
muitas vezes, expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os 

textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de 
homossexuais no país estão associadas: 

 
a) à baixa representatividade política de grupos organizados que defendem 

os direitos de cidadania dos homossexuais. 

b) à falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de 

estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais. 

c) à Constituição de 1988, que exclui do tecido social os homossexuais, além 
de impedi-los de exercer seus direitos políticos. 

d) a um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas 
recorrentes de tabus e intolerância. 
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e) a uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir dos 

posicionamentos de correntes filosófico-científicas. 

 

 
Questão 3: O Egito é visitado anualmente por milh es de turistas de todos 

os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os pr prios olhos a 
grandiosidade do poder esculpida em pedra há mile  nios  as pira  mides de 

Gi eh, as tum as do Vale dos  eis e os numerosos templos constru dos ao 

longo do Nilo. 

O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, 
interpretado de forma muito diferente, pois 

 
(A) significava, entre outros aspectos, o poder que os fara s tinham para 

escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses 
monumentos.  

(B) representava para as populac   es do alto Egito a possi ilidade de migrar 
para o sul e encontrar trabalho nos canteiros farao  nicos.  

(C) significava a soluc   o para os pro lemas econo  micos, uma ve  que os 

fara s sacrificavam aos deuses suas rique as, construindo templos.  
(D) representava a possi ilidade de o fara  ordenar a sociedade, o rigando 

os desocupados a tra alharem em o ras p  licas, que engrandeceram o 
pr prio Egito.  

(E) significava um peso para a populac   o eg pcia, que condenava o lu o 
farao  nico e a religi o  aseada em crenc  as e superstic   es. 

 
 

Questão 4: A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que 
continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o universo), que não se 

pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com 
os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres 

são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos 

meios é impossível entender humanamente as palavras; sem eles, vagamos 
perdidos dentro de um obscuro labirinto.  

GALILEI, G. O ensaiador. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.  

 
No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de 

Galileu significava defender a  
 

(A) continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média. 
(B) necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame 

matemático.  
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(C) oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia 

escolástica. 
(D) importância da independência da investigação científica pretendida pela 

igreja. 
(E) inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da 

natureza.  

Habilidade 4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes 

sobre determinado aspecto da cultura. 
 

 
Questão 1: 

 
TEXTO I 

Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que 

existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. 
Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são 

ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por feltragem e, ainda 
mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais 

condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo 
possível, transforma- se em pedras. 

BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 (adaptado). 

 
TEXTO II 

Bas lio Magno, fil sofo medieval, escreveu  ―Deus, como criador de todas as 
coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo 

se nos apresentam, em face desta concepção, as especulações contraditórias 

dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro 
elementos, como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. 

Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de 
aranha.‖ 

GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã. São Paulo: Vozes, 1991  

 
Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a 

origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de 
Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em 

comum na sua fundamentação teorias que: 

 
a) eram baseadas as ciências da natureza. 

b) refutavam as teorias de filósofos da religião. 

c) tinham origem nos mitos das civilizações antigas. 

d) postulavam um princípio originário para o mundo. 

e) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. 
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Questão 2: Na produção social que os homens realizam, eles entram em 
determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade; tais 

relações de produção correspondem a um estágio definido de 
desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas 

relações constitui a estrutura econômica da sociedade — fundamento real, 
sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual 

correspondem determinadas formas de consciência social. 
 

MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In: MARX, K,; ENGELS, F. Textos 3. São 
Paulo; Edições Sociais, 1977 (adaptado). 

 

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema 
capitalista faz com que: 

 
a) o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia.  

b) o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material.  

c) a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso 

humano.  

d) a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento 

econômico. 

e) a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de 
classe.  

 
 

Questão 3: A Sociologia como disciplina científica surgiu ao longo do século 
XIX. Além das concepções advindas da Revolução Francesa e dos fortes 

impactos gerados pela Revolução Industrial na estrutura social, diversos 
outros processos também contribuíram para esse novo modelo da 

sociedade. Em seu desenvolvimento ao longo do século XIX, a Sociologia 
buscava compreender: 

 

a) os grupos sociais e as causas da desintegração da ordem social vigente. 

b) como a Revolução Industrial se concretizou, sem prejudicar a classe 
trabalhadora. 

c) a subjetividade dos indivíduos e a importância de suas opiniões nas 

pesquisas sociológicas. 

d) a Revolução Francesa, que modificou o pensamento, mas manteve os 

hábitos aristocráticos. 
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e) os indivíduos que não, necessariamente, são influenciados pela cultura de 

sociedade. 

 

 
 

Questão 4: O filósofo Augusto Comte revelou sempre a intenção de 
esquematizar, de reduzir as linhas do edifício da sabedoria, de descobrir as 

leis simples e exatas que revelassem a estrutura do pensamento científico. 
Essa preocupação, através de toda a vasta obra do filósofo francês, se 

concretizou sobretudo no empenho evidente de forjar um método que 
permitisse solução adequada para grande número de problemas. O método 

positivista agiria como uma chave mágica, como um ―a re-te, Sésamo‖ 
perante as muralhas impenetráveis que guardavam os tesouros da sabedoria 

fabulosa e milenária. A principal vantagem, porém, consistia em que o seu 

detentor estava livre dos terríveis esforços e canseiras para atingir os 
píncaros onde repousa a verdades eterna.  

Considerando o texto sobre o positivismo, corrente teórica pioneira na 
sistematização do pensamento sociológico, assinale a que for correta. 

a) Apesar de reconhecer as diferenças entre fenômenos do mundo físico e 

do mundo social, o positivismo busca no método das ciências da natureza a 
orientação básica para legitimar a sociologia. 

b) O positivismo enfatiza a coesão e a harmonia entre os indivíduos como 
solução de conflitos, para alcançar o progresso social. 

c) O positivismo endereça uma contundente crítica à sociedade europeia do 
século XIX, sobretudo em razão das desigualdades sociais oriundas da 

consolidação do capitalismo. 

d) O positivismo utiliza recorrentemente a metáfora organicista para se 

referir à sociedade como um todo constituído de partes integradas e coesas, 

funcionando harmonicamente, segundo uma lógica física ou mecânica. 

e) O positivismo defende uma concepção evolucionista da história social, 

segundo a qual o estágio mais avançado seria dominado pela razão técnico-
científica. 

 
 

Habilidade 5 - Identificar as manifestações ou representações da 
diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. 

 
Questão 1: “Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está 

ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo o que 
havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro ou para 
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a Terra, entre os mortais. E os homens, o que acontece com eles? Quem são 

eles?‖ 
 

VERNANT, J. P. O universo, os deuses, os homens. Traduç o de  osa Freire d‘Aguiar. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 56. 

 

O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito 
pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. 

 
a) A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de 

comprovação. 

b) O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico-analítico 

para estabelecer suas verdades. 

c) As explicações míticas constroem-se, de maneira argumentativa e 

autocrítica. 

d) O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua 

verdade independe de provas. 

e) A verdade do mito obedece a regras universais do pensamento racional, 

tais como a lei de não-contradição. 

 

 

Questão 2: Empédocles de Agrigento apontava quatro elementos 
primordiais, ou raízes que constituem todas as coisas: a água, o ar, o fogo e 

a terra. Esses elementos seriam movidos e combinados de diferentes 
maneiras, em função de duas forças universais e opostas, a saber: 

 
a) a luz e as trevas. 

b) o certo e o errado. 

c) o determinado e o acaso. 

d) o sagrado e o profano. 

e) o amor e o ódio. 

 
Questão 3: ―Através de suas muitas peregrinaç es pôde fundamentar suas 

concepções religiosas, místicas e pessoais, no qual o amálgama dessas 
ideias é que se tornariam o corpo de sua doutrina pitagórica. Sua vida 

tornou-se lendária, pois a Escola Itálica ou Italiana fundada por ele em 

Crotona tinha não apenas o ideal da formação do conhecimento filosófico, 
mas o estabelecimento de uma espécie de Ordem ou Fraternidade mística, 

muito comum séculos mais tarde na Europa, com a influência de vários 
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aspectos místicos que Pitágoras colheu durante a primeira parte de sua 

vida.” 

 
MARQUES, Adílio Jorge. Introdução ao pensamento de Pitágoras. Revista Triplov de 

Artes, Religiões e Ciências, Fortaleza, v. 22, dez. 2011. Bimestral. Disponível em: 
<http://novaserie.revista.triplov.com/numero_22/adilio_jorge_marques/index.html>. 

Acesso em: 09 mar. 2016. 

 

A doutrina dos pitagóricos, que fundaram uma verdadeira seita religiosa, 
estava baseada num princípio básico, ou seja, o de que todas as coisas: 

 
a) estão em constante movimento. 

b) são representadas por números. 

c) expressam a vontade divina. 

d) tem uma essência impenetrável. 

e) buscam seu perfeito equilíbrio. 

 

 
Questão 4: As pinturas rupestres foram produzidas pelos primeiros 

habitantes do Brasil. E estes habitantes deixaram nas pinturas registradas, 
muito provavelmente segundo nosso entender, suas ações sociais neste 

registro visual. Uma das ações sociais seriam as educativas. As transmitiram 
por meios educativos, acreditamos nesta tese, pois as pinturas repetem-se 

por extensões enormes e também porque foram identificados vários estilos 
de pintar os mesmos signos. Mostrando desta maneira que houve trocas 

culturais e de aprendizado entre os grupos ou mesmo dentro dos grupos que 
aqui viviam.  

 
Revista Espaço Acadêmico, Ano IV – Nº41, Out/2004. 

 

A pintura rupestre abaixo, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa: 
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Pintura rupestre da Toca do Pajaú PI. Internet: <www.betocelli.com>. Acesso em: 09 
de março de 2016. 

a) o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de 
colonização do Brasil. 

b) a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre 
seus membros. 

c) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada 
pré-história do Brasil. 

d) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente 
extintos. 

e) a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América 
durante o período colonial.  

 
 

Habilidade 6: Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas 
dos espaços geográficos. 

 

 
Questão 1:  Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor rosa-

choque. Anotei a posição e data  Latitude 49°49' N, Longitude 23°49‘ W. 
Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a 

foto de um menino norueguês, segurando a bolinha e a estranha nota. 
KLINK. A. Parati: entre dois polos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998 (adaptado). 

 

No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é 
 

(A) a relação que se estabelece entre as distâncias representadas no mapa e 
as distâncias reais da superfície cartografada. 
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(B) o registro de que os paralelos são verticais e convergem para os polos, e 

os meridianos são círculos imaginários, horizontais e equidistantes. 
(C) a informação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem 

localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. 
(D) a latitude como distância em graus entre um ponto e o Meridiano de 

Greenwich, e a longitude como a distância em graus entre um ponto e o 
Equador. 

(E) a forma de projeção cartográfica, usada para navegação, onde os 
meridianos e paralelos distorcem a superfície do planeta. 

 

 

Questão 2: Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos 

de uma cidade, representando um grave problema ambiental e de saúde 

pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo e a céu aberto, 

sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a 

contaminação do solo e das águas pelo chorume (líquido escuro com alta 

carga poluidora, proveniente da decomposição da matéria orgânica presente 

no lixo). 
RICARDO, B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil Socioambiental 2008 São Paulo, Instituto 

Socioambiental, 2007. 

 

Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua 

população em um lixão. Esse procedimento é considerado um problema de 

saúde pública porque os lixões 

 

(A) causam problemas respiratórios, devido ao mau cheiro que provém da 

decomposição. 

(B) são locais propícios à proliferação de vetores de doenças, além de 

contaminarem o solo e as águas. 

(C) provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases oriundos da 

decomposição da matéria orgânica. 

(D) são instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a 

população que circula diariamente na área. 

(E) são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na região onde 

são instalados, o que leva à escassez de água. 

 

 
Questão 3: Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido 

ou temido que amado. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar; 



 

 

 

 
Rua do Oratório, 977 – Mooca 

Fone: (11) 2601 - 5973 
www.maestroassessoria.com.br 

mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, 

quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, 
duma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e 

ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem são inteiramente teus, 
oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima 

disse, o perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se. 
MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 

 

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações 
sociais e políticas. Maquiavel define o homem como um ser 

 

(A) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos 

outros. 

(B) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na 

política. 

(C) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e 

inconstantes. 

(D) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus 

direitos naturais. 

(E) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. 

 
 

Questão 4: A maior parte dos ve culos de transporte atualmente é movida 

por motores a com ust o que utili am derivados de petr leo. Por causa 
disso, esse setor é o maior consumidor de petr leo do mundo, com altas 
ta as de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores te  m 

obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a 
concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. 

MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: Garamond, 2011 (adaptado). 
 

Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de 

transportes e uma medida para promover a redução do seu uso, estão 
indicados, respectivamente, em: 

 
(A) Aumento da poluição sonora – construção de barreiras acústicas.  

(B) Incidência da chuva ácida – estatização da indústria automobilística.  

(C) Derretimento das calotas polares – incentivo aos transportes de massa. 

(D) Propagação de doenças respiratórias – distribuição de medicamentos 

gratuitos. 

(E) Elevação das temperaturas médias – criminalização da emissão de gás 

carbônico. 
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Habilidade 7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações 

de poder entre as nações. 
 

 
Questão 1: No fim da década de 80 e início dos anos 90 a bipolaridade 

mundial declinou; da polaridade ideológica e militar leste/oeste passou-se 
para a econômica e política norte/sul. Isto significa dizer que atualmente há 

oposição entre: 
 

a) o oeste rico e industrializado e o leste pobre e agrário. 

b) o oeste pobre e agrário e o sul rico e muito industrializado. 

c) o leste pobre e agrário e o norte rico e industrializado. 

d) o sul rico e industrializado e o norte pobre e agrário. 

e) o norte rico e industrializado e o sul pobre e em processo de 

industrialização. 

 

 
Questão 2: (...) Liberalismo, o Neo, bateu à porta da quitinete onde morava 

o Estado Mínimo e sua numerosa família. O Estado Mínimo – diga-se de 
passagem – já fora o máximo no passado, requisitado por todos, vivia 

confortavelmente em uma cobertura duplex no edifício Keynes. A partir dos 
anos 1980, seu prestígio começou a declinar diante da campanha 

orquestrada pelo Liberalismo que avançou no seu patrimônio e privatizou 
suas empresas sob o pretexto de que ele, Estado, não entendia nada de 

economia, cobrava altos impostos e impedia a maximização dos seus lucros. 
Empobrecendo, o Estado teve que se mudar para um apartamento menor e 

depois para outro menor ainda e hoje vive em uma modesta unidade no 

conjunto habitacional Milton Friedmam. (...) 
 

NOVAES, Carlos Eduardo, Liberalismo e Estado Mínimo, 01/mar./2009, Jornal do 
Brasil. 

 

A opção que apresenta exemplos, no Brasil, que confirmam a explicação 

contida no trecho da crônica é: 
 

a) privatização de bancos, aumento das barreiras alfandegárias, aplicação 
dos Planos Quinquenais. 

b) desestatização de empresas, desregulamentação da economia, criação de 
Agências Reguladoras. 
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c) redução da concentração do poder administrativo federal, redução das 

taxas de juros, criação dos Órgãos de Planejamento Regional. 

d) ampliação da esfera de atuação das secretarias de governo, reforma 

fiscal, implementação de Programas de Desenvolvimento Nacional. 

e) nacionalização de empresas, redução das tarifas alfandegárias, 

implementação dos Programas Nacionais de Desenvolvimento. 

 

 
Questão 3: Leia o texto a seguir: 

"No contexto socioeconômico atual, que envolve a sociedade globalizada, a 
vida econômica é regida por uma ordem natural formada a partir das livres 

decisões individuais e cuja mola mestra é o mecanismo de preços. 
Entretanto, defendem o disciplinamento da economia de mercado, não para 

asfixiá-la, mas para garantir-lhe a sobrevivência". 

SANDRONI, P. "Novo Dicionário de Economia". São Paulo: Bestseller, 1994. 

O texto refere-se: 
 

a) ao mercantilismo geográfico. 

b) à sociedade de cartéis. 

c) ao socialismo utópico. 

d) ao neoliberalismo. 

e) ao liberalismo clássico. 

 

 
Questão 4: Observe a imagem e leia o texto a seguir: 
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              Fonte: <http://goo.gl/Moe3gY>. Acesso em: 18 mar. 2016. 

 

A ONU (Organização das Nações Unidas) foi fundada em 1945 em São 
Francisco, surgiu após a 2ª. Guerra Mundial substituindo a Liga das Nações, 

sendo integrada atualmente por 192 países. Seus objetivos giram em torno 
do bem-estar da humanidade, manutenção da paz, defesa dos direitos 

humanos, das liberdades fundamentais e da promoção do desenvolvimento. 
 

   Fonte: <http://goo.gl/t9B3lQ>. Acesso: 18 mar. 2016 [adaptado]. 

 

Considerando a natureza e os objetivos da ONU e seus conhecimentos sobre 
projeções cartográficas, assinale a alternativa correta sobre o mapa 

representado na bandeira da organização. 
 

a) É uma projeção plana ou azimutal, deixando no centro do mapa o ártico, 
pois dessa forma não privilegia nenhuma nação, simbolizando a igualdade 

entre os povos. 

b) Trata-se de uma projeção cônica, com paralelos representados por 

círculos e meridianos por raios concêntricos. 

c) É uma projeção cilíndrica, em que a representação é eurocêntrica, com o 

objetivo de exaltar os países do Primeiro Mundo. 

d) É uma projeção plana ou azimutal, pois o grau de distorção é alto, 
deformando igualmente todos os países. 

e) A projeção é cônica, pois representa apenas um dos hemisférios, 
excluindo países menos desenvolvidos. 

 
 

Habilidade 8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à 
dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de 

ordem econômico-social. 
 

 
Questão 1: No pós-guerra, difundiu-se o uso de uma classificação em que 

os diversos países foram divididos formando o Primeiro, o Segundo e o 
Terceiro Mundos. Essa classificação, no entanto, apresenta, sobretudo neste 

final de século, inúmeros inconvenientes, em virtude da: 

 
a) insistência em fundamentar os critérios de classificação a partir de fatores 

raciais e da natureza. 

b) incapacidade de criar agrupamentos para países que tenham 

características híbridas. 
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c) desconsideração de elementos políticos e econômicos como base para a 

divisão das várias nações. 

d) observação de espaços subdesenvolvidos no interior do Primeiro Mundo, 

rebaixando alguns países para o Segundo Mundo. 

e) manutenção das nações socialistas no grupo do Terceiro Mundo, quando 

deveriam estar no do Primeiro Mundo. 

 

 
Questão 2: No campo pol tico, ―o capitalismo transformado em sentido 

neoli eral minou as  ases da democracia li eral representativa‖ e ocorre 
―ampla su miss o da sociedade civil e do Estado à 

economia‖, [...]. O processo de glo ali aç o é na essência um ataque às 
conquistas democráticas do século 19 e, sobretudo, do século 20. O objetivo 

e itoso da ―grande contraofensiva neoli eral‖ era criar um sistema pol tico-

econômico livre de ―interferências democráticas‖. 
 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com. br>. Acesso em: 09 mar. 2016. 

 
O texto defende um argumento bastante presente nas críticas ao 

neoliberalismo. Ele se baseia no fato do neoliberalismo: 
 

a) aumentar o número de empresas que fornecem produtos e serviços aos 
governos. 

b) focar suas forças na ampliação da rede de relações comerciais entre 
países. 

c) se concentrar na oferta do bem-estar social sem o auxílio das instituições 

oficiais. 

d) buscar a não intervenção do Estado na economia e a privatização de 

estatais. 

e) deixar a escolha das regras econômicas por conta dos consumidores. 

 

 

Questão 3: O Capitalismo Moderno é um sistema político e econômico que 
ainda predomina no mundo atual. Ele apresenta uma série de 

características, como as que são mencionadas a seguir, exceto: 
 

a) a globalização do capital financeiro. 

b) a intensificação dos monopólios. 
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c) a redução considerável do direito à propriedade privada dos meios de 

produção. 

d) o aumento da produtividade do trabalho. 

e) a competição de oligopólios no mercado internacional. 

 

Gabarito: C 
 

 
Questão 4: O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador 

que trata dos níveis de desenvolvimento socioeconômico de um dado país 

que leva em conta, simultaneamente, diversos aspectos, tais como 

expectativa de vida, índice de mortalidade infantil, grau de escolaridade e 

poder de compra da população. A relação entre o consumo anual de energia 

per capita (TEP) e o IDH, em vários países, está indicada no gráfico abaixo, 

no qual cada ponto representa um país. 

 

 
 

Fonte: Agência Internacional de Energia – consumo de energia de 2003; Organização 

das Nações Unidas (ONU) – IDH de 2005. 
 

Com base nesse conjunto de dados, pode-se afirmar: 
 

a) o IDH cresce linearmente com o consumo anual de energia per capita. 

b) o IDH aumenta, quando se reduz o consumo anual de energia per capita. 
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c) a variação do IDH entre dois países é inferior a 0,2, dentre aqueles, cujo 

consumo anual de energia per capita é maior que 4 TEP. 

d) a obtenção de IDH superior a 0,8 requer consumo anual de energia per 

capita superior a 4 TEP. 

e) o IDH é inferior a 0,5 para todos os países com consumo anual de energia 

per capita menor que 4 TEP. 

 

 
Habilidade 9 - Comparar o significado histórico-geográfico das 

organizações políticas e sócio- econômicas em escala local, regional ou 
mundial. 

 
 

Questão 1: No final do século passado, a falência do socialismo real na 

Europa, o fim da Guerra Fria e a emergência dos blocos econômicos 
internacionais (NAFTA, UE etc.) principiaram uma nova ordem mundial que 

ficou conhecida como globalização. Sobre esta nova ordem mundial, é 
correto afirmar que: 

 
a) foi bloqueada pelo imperialismo associado ao capital financeiro. 

b) esgotou-se na revolução comercial mercantilista durante o Antigo 
Regime. 

c) trouxe uma nova dinâmica para a economia, tornando mais fluida a 
circulação do capital financeiro. 

d) acabou com as fronteiras nacionais, dando total liberdade de locomoção 
às pessoas e mercadorias. 

e) tornou-se inevitável em decorrência do avanço de novas tecnologias de 
armazenamento e veiculação da informação. 

 

 
Questão 2: ―Cansados do domínio americano do sistema financeiro global, 

cinco potências emergentes vão lançar esta semana sua própria versão do 
Banco Mundial (Bird) e Fundo Monetário Internacional (FMI). Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul — o chamado grupo do Brics — estão buscando 
'alternativas à ordem mundial existente', segundo as palavras de Harold 

Trinkunas, diretor da Iniciativa Latino-Americana do Brookings Institute 
[…]‖. 

O Globo, 14/07/2014. Banco de fomento do Brics é alternativa à ordem mundial 
existente, dizem líderes e analistas. Disponível em: < http://goo.gl/Z4ac5E>. Acesso: 

19 mar. 2016. 
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A posição do Brics frente à Nova Ordem Mundial reflete, de certo modo, a 

polarização econômica que marcou o mundo após a Guerra Fria. Tal 
polarização reflete-se na oposição entre: 

 
a) o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. 

b) o leste socialista e o oeste capitalista. 

c) as economias planificadas e as economias de mercado. 

d) as potências industriais e as sociedades agrícolas. 

e) os países imperialistas e as nações neocoloniais. 

 
 

Questão 3: ―As Nações Unidas, sendo uma organização internacional de 
caráter universalista, com um número muito grande de estados-membros, 

tenta equilibrar na sua estrutura o peso das grandes potências com o 

princípio da maioria. Por esse motivo, sua estrutura é chamada de bicéfala, 
contendo duas câmaras principais com poderes distintos‖. 

 
SILVEIRA, C. E. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br>. Acesso em: 19 jun. 2015. 

 

As duas câmaras principais mencionadas pelo texto são: 

 
a) o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. 

b) o Secretariado das Nações Unidas e a Instância dos Países-membros. 

c) a Corte Internacional de Justiça e o Conselho de Segurança. 

d) a Assembleia Geral e o Conselho Econômico Social. 

e) o Banco Mundial e o Secretariado das Nações Unidas. 

 

Questão 4: Um jornalista publicou um texto do qual estão transcritos 

trechos do primeiro e do último parágrafos: 
 

―‗Mam e inha, minhas m o inhas v o crescer de novo? Jamais esquecerei a 
cena que vi, na TV francesa, de uma menina da Costa do Marfim falando 

coma enfermeira que trocava os curativos de seus dois cotos de braços. 
(...)‖ 

 

 
 ―Como manter a pa  num planeta onde boa parte da humanidade não tem 

acesso às necessidade básicas mais elementares? (...) Como reduzir o 
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abismo entre o camponês afegão, a criança faminta do Sudão, o Severino da 

cesta básica e o corretor de Wall Street? Como explicar ao menino de Bagdá 
que morre por falta de remédios, bloqueados pelo Ocidente, que o mal se 

abateu sobre Manhattan? Como dizer aos chechenos que o que aconteceu 
nos Estados Unidos é um absurdo? Vejam Grozny, a capital da Chechênia, 

arrasada pelos russos. Alguém se incomodou com os sofrimentos e as 
milhares de vítimas civis, inocentes, desse massacre? Ou como explicar à 

menina da Costado Marfim o sentido da palavra ‗civili aç o‘ quando ela 
desco rir que suas m os n o crescer o jamais? ― 

UTZERI, F. Jornal do Brasil, 17/09/2001. 
 

Apresentam-se, abaixo, algumas afirmações também retiradas do mesmo 

texto. Aquela que explicita uma resposta do autor para as perguntas feitas 
no trecho citado é: 

 
a) ―triste a e indignaç o s o grandes porque os atentados ocorreram em 

Nova lorque‖. 

 ) ―ao longo da história, o homem civilizado globalizou todas as suas 

ma elas‖. 

c) ―a Europa nos e plorou vergonhosamente‖. 

d) ―o neoli eralismo institui o deus mercado que tudo resolve‖ 

e) ―os neg cios das ind strias de armas continuam de vento em popa‖. 

 

 
Habilidade 10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos 

sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da 
realidade histórico-geográfica. 

 
 

Questão 1: A maioria das pessoas daqui era do campo. Vila Maria é hoje 
exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, procuram o bairro de Vila Maria para conseguir mão de 
obra. É gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, 

para ganhar sete conto por dia. (Carlito, 43 anos, maranhense, entrevistado 
em 22/03/98). 

Ribeiro, H. S. O migrante e a cidade: dilemas e conflitos. Araraquara: Wunderlich, 2001 (adaptado). 

 

O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas 
últimas décadas do século XX, consequência 

 
(A) dos impactos sociais da modernização da agricultura. 

(B) da recomposição dos salários do trabalhador rural. 
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(C) da exigência de qualificação do trabalhador rural. 

(D) da diminuição da importância da agricultura. 
(E) dos processos de desvalorização de áreas rurais. 

 
 

Questão 2:  
TEXTO I  

Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida 
apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos 

atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos na crença de 
que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar 

esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação.  
TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado).  

TEXTO II  
Um cidadão integral pode ser definido por nada menos que pelo direito de 

administrar justiça e exercer funções públicas; algumas destas, todavia, são 
limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de 

forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente 
podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. 

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. Comparando 

 

Comparando os textos I e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) quanto 
para Aristóteles (no século IV a.C.), a cidadania era definida pelo(a) 

 
(A) prestígio social.  

(B) acúmulo de riqueza.  
(C) participação política.  

(D) local de nascimento.  
(E) grupo de parentesco. 

 
 

 
Habilidade 11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo 

e no espaço. 
 

 

Questão 1: Vários fatores contribuíram para o florescimento da filosofia em 
Atenas no período clássico, ou seja, no século V a.C. Entre eles podemos 

destacar: 
 

a) o estímulo que a aristocracia ateniense deu ao ensino público. 

b) a mentalidade conservadora que predominava entre os atenienses. 

c) a implantação da democracia e a prática dos debates públicos. 
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d) a abolição do trabalho escravo e a extensão da cidadania às mulheres. 

e) a destruição dos templos e oráculos e repressão ao politeísmo. 

 

Questão 2: Entre os povos que se destacaram na Antiguidade Oriental, os 
hebreus são considerados os únicos que sobreviveram ao desmoronamento 

de milenares impérios da história da humanidade. Sobre a sociedade 
hebraica na época antiga, é incorreto afirmar que: 

 
a) havia escravidão, porém, o escravo poderia alcançar sua liberdade, caso o 

patrão, castigando-o, inutilizasse seu olho ou lhe arrancasse um dente. 

b) durante o governo de Salomão, o reino conheceu seu apogeu, 

transformando-se numa das grandes monarquias orientais, empreendendo, 
inclusive, a construção do Templo de Jerusalém. 

c) é no Antigo Testamento que se encontra sua história, especialmente a 

fase da escravidão no Egito, narrada pelos livros dos Números e do 
Deuteronômio. 

d) houve a presença de mulheres como dirigentes militares na época dos 
Juízes, cuja autoridade era fundamentada na ideologia religiosa. 

e) durante muitos séculos, utilizou a língua hebraica, mas a substituiu pelo 
aramaico, língua semita do ramo ocidental, tomada oficial na época do 

domínio persa. 

 

 
Questão 3: Os fenícios, povo de origem semita que se fixou e desenvolveu 

as suas cidades, numa faixa de 200 quilômetros situada entre o mar 
Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano, conheceram o apogeu da sua 

influência a partir de 1400 a.C. (destruição de Cnossos em Creta). Entre as 
afirmações que se seguem, escolha aquela que caracteriza de maneira 

correta esse povo: 

 
a) viviam em um sistema político teocrático. 

b) as principais atividades econômicas eram agrícolas. 

c) praticavam uma religião maniqueísta. 

d) eram especializados no comércio marítimo. 

e) O alfabeto foi elaborado a partir do alfabeto grego. 

 

Questão 4: Leia o texto abaixo: 
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―Torna-se claro, na leitura do Mayflower Compact (acordo firmado pelos 
colonos a bordo do navio Mayflower, em 1620, que se tornaria base para a 

constituição do primeiro sistema de governo em solo norte-americano), que 
a viagem ao Novo Mundo, bem como o estabelecimento de um arranjo 

político para administrar o empreendimento, era tarefa subordinada 
primeiramente a Deus e à fé cristã, e apenas subsidiariamente ao poder 

secular do rei da Inglaterra. Segundo o texto do acordo, a colônia seria 
fundada "para a glória de Deus e o avanço da fé cristã, e a honra de nosso 

rei e nosso país''. Um sistema religioso (e um propósito espiritual) precedia a 
ordem política.‖  

FONSECA, C. Deus está do nosso lado: excepcionalismo e religião nos EUA. Rio de 
Janeiro.Contexto Int.v.29, n.1, jun.2007. p.161. 

 

A partir da leitura do texto, é possível dizer que: 
 

a) os ―pais fundadores‖ das Tre e Colônias usaram o su terf gio da religi o 
para ludibriar e convencer adeptos a em arcarem na ―aventura americana‖. 

 ) a religi o estava à frente dos anseios dos ―pais fundadores‖, porém isso 
não constava no Mayflower Compact, sendo falsa a informação apresentada 

pelo autor. 

c) os ‗pais fundadores‘ possu am acordos com a coroa inglesa e usavam a 
religião apenas simbolicamente para não comprometer tais acordos. 

d) a crença religiosa foi determinante para o início da colonização inglesa na 
América, e essa importância foi referendada no Mayflower Compact. 

e) a crença religiosa não teve importância alguma entre os colonos ingleses, 
haja vista que estes fugiram da Inglaterra em razão das guerras civis 

religiosas. 

 

 
Habilidade 12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização 

das sociedades. 
 

 
Questão 1: A Revolução Puritana (1640) e a Revolução Gloriosa (1688) 

transformaram a Inglaterra do século XVII. Sobre o conjunto de suas 

realizações, pode-se dizer que: 
 

a) determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio marítimo, 
pois os conflitos internos provocaram forte redução da produção e 

exportação de manufaturados.  
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b) resultaram na vitória política dos projetos populares e radicais dos 

cavadores e dos niveladores, que defendiam o fim da monarquia e dos 
privilégios dos nobres. 

c) envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as disputas políticas 
e sociais, desembocaram na retomada do poder pelos católicos e em 

perseguições contra protestantes. 

d) geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se submeter 

aos limites estabelecidos pela legislação e respeitar as decisões tomadas 
pelo Parlamento. 

e) precederam as revoluções sociais que, nos dois séculos seguintes, 
abalaram França, Portugal e as colônias na América, provocando a ascensão 

política do proletariado industrial. 

 

 

Questão 2: Segundo Potyara Pereira (2008), o conceito de Estado é 
complexo, existindo uma variedade grande de autores com concepções 

diversas para a sua caracterização, o que pode ser identificado através de 
argumentos apresentados por esses estudiosos. 

PEREIRA, P. Política Social: temas e questões. S o Paulo  Corte , 2   . 

Com base nessas informações, pode-se concluir que: 

 
a) o território, ou seja, o espaço geograficamente definido e denominado por 

muitos autores de sociedade não é costumeiramente utilizado como 
elemento caracterizador de um Estado. 

b) O Estado pode assumir forma política e historicamente definida, embora 

não haja um padrão estatal imutável e absoluto e seu aparecimento esteja 
relacionado com certas épocas e circunstâncias. 

c) A existência de um Estado independe da existência de um aparato 
burocrático que seja capaz de administrar as instâncias governamentais. 

d) A definição de Estado não está relacionada com seus órgãos ou elementos 
constitutivos, podendo-se considerar Estado e Governo como sinônimos. 

e) O Estado/Nação possui um conjunto de condutas e normas 
regulamentadas pela sua máquina burocrática, que é denominada de 

aparelho repressor estatal. 

 

 
Questão 3: Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de 

maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o 
mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do 
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povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as 

resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos 
indivíduos. Assim, criam-se os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que 
esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos 

poderes concomitantemente. 
MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo Abril Cultural, 1979 (adaptado). 

 

A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para 
que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um 

modelo político em que haja: 

 
a) exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. 

b) consagração do poder político pela autoridade religiosa. 

c) concentração do poder nas mãos de elites técnico-cientifícas. 

d) estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do 
governo. 

e) reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um 
governante eleito. 

 
 

 
Questão 4:  

 
PAIVA, M. Disponível em: www.redes.unb.br. Acesso em: 25 maio 2014. 

A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz 

referência ao seguinte conjunto de direitos:  
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(A) Civis, como o direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade.  

(B) Sociais, como direito à educação, ao trabalho e à proteção à maternidade 
e à infância.  

(C) Difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável e ao meio 
ambiente saudável.  

(D) Coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e 
à expressão religiosa.  

(E) Políticos, como o direito de votar e ser votado, à soberania popular e à 
participação democrática. 

 
 

Habilidade 13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que 
contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo 

poder. 

 
 

Questão 1: Em  nosso  país  queremos  substituir  o  egoísmo  pela 
moral,  a honra  pela probidade,  os usos pelos princípios, 

as  conveniências  pelos deveres,  a  tirania da moda  pelo império da razão, 
o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a  insolência pelo orgulho, a 

vaidade pela grandeza de  alma,  o  amor ao  dinheiro  pelo  amor 
à  glória,  a  boa companhia  pelas  boas  pessoas,  a  intriga  pelo mérito,  o 

espirituoso  pelo gênio,  o  brilho  pela verdade,  o  tédio da 
volúpia  pelo  encanto  da  felicidade,  a  mesquinharia  dos grandes pela 

grandeza do homem. 
 

HUNT, L. Revolução FrancesaeVida Privada, in: PERROT, M. (Org). História da Vida 
Privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Vol.4. São Paulo: Companhia das 

Letras,1991(adaptado). 

 

O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho 
transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos político-sociais envolvidos 

na Revolução Francesa? 

 
a) a burguesia é uma classe social que possui a propriedade dos meios de 

produção. 

b) o sistema socialista ou de economia planificada é adotado atualmente por 

um número cada vez maior de países. 

c) na fase do capitalismo financeiro ocorrem crises que levam o Estado a 

intervir na economia. 

d) o proletariado vende sua força de trabalho para a burguesia em troca de 

um salário. 
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e) UE, NAFTA e APEC são blocos econômicos que caracterizam a Nova 

Ordem Mundial. 

 

 
Questão 2: A formação do Brasil e a identidade do brasileiro foram bastante 

discutidas no início do século XX pelos sociólogos brasileiros Gilberto Freyre, 
Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. 

 
A respeito das análises de Freyre, em seu livro ―Casa Grande e Sen ala‖, é 

correto afirmar: 
 

a) Criou uma tipologia para estudar a formação do Brasil e do brasileiro, 
dando ênfase explicativa ao tipo aventureiro do português em detrimento do 

tipo semeador. 

b) Fez um estudo da colonização portuguesa, descrevendo a formação da 
família patriarcal brasileira, dando especial importância à miscigenação como 

traço cultural. 

c) Observou que a cordialidade do povo brasileiro lhe dificultava o 

reconhecimento da moderna impessoalidade nas relações sociais. 

d) Utilizou o materialismo dialético como chave explicativa dos fatos sociais 

que condicionavam o destino do país. 

e) Tratou da decadência do patriarcado rural e do crescimento das elites 

urbanas no Brasil. 

 

 
Questão 3: ―O rei é vencido e preso. O Parlamento tenta negociar com ele, 

dispondo-se a sacrificar o Exército. A intransigência de Carlos, a 
radicalização do Exército, a inépcia do Parlamento somam-se para impedir 

essa saída "moderada"; o rei foge do cativeiro, afinal, e uma nova guerra 

civil termina com a sua prisão pela segunda vez. O resultado será uma 
solução, por assim dizer, moderadamente radical (1649): os presbiterianos 

são excluídos do Parlamento, a câmara dos lordes é extinta, o rei decapitado 
por traição ao seu povo após um julgamento solene sem precedentes, 

proclamada a república; mas essas bandeiras radicais são tomadas por 
generais independentes, Cromwell à testa, que as esvaziam de seu conteúdo 

social.‖ 
RIBEIRO, R. J. In: HILL, C. O mundo de ponta-cabeça: ideias radicais durante a 

Revolução Inglesa de 1640. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

 
O texto faz menção a um dos acontecimentos mais importantes da Europa 

no século XVII: a Revolução Puritana (1642-1649). A partir daquele 
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acontecimento, a Inglaterra viveu uma breve experiência republicana, sob a 

liderança de Oliver Cromwell. Dentre suas realizações mais importantes, 
destaca-se a decretação do primeiro Ato de Navegação. A determinação do 

Ato de Navegação consistia em:  
 

a) não permitir que nenhuma matéria-prima de origem asiática entrasse na 
Inglaterra. 

b) não permitir que nenhuma embarcação estrangeira atracasse no litoral 
inglês. 

c) permitir que os portos ingleses fossem usados livremente por outras 
nações. 

d) permitir que os holandeses usufruíssem da frota marítima inglesa. 
e) não permitir que as frotas marítimas inglesas trafegassem fora dos mares 

do norte. 

 
 

Questão 4: Leia o texto abaixo sobre algumas das razões que levaram à 
chamada Revolução Gloriosa e responda à questão a seguir: 

 
―Satisfeitos com a política de Carlos II contra a Holanda, os capitalistas 

ingleses não se sentiam entretanto contentes com a sua atitude, e ainda 
menos com a de Jaime II, em relação à França, que se transformara na mais 

temível concorrente da Inglaterra no comércio e as colônias. (...) A luta 
econômica contra a França, a luta por uma religião mais adaptada ao 

espírito capitalista, provocaram a revolução de 1688.‖ 
 

MOUSNIER, R. História Geral das Civilizações: os séculos XVI e XVII. São Paulo: Difel, 
1973. v. 9, p. 324. 

 

Sobre a Revolução Gloriosa de 1688/1689, pode-se afirmar que ela: 
 

a) representou a vitória de setores reacionários no espectro inglês e o 
retorno à descentralização típica do mundo medieval.  

b) significou, após a afirmação temporária de governos protestantes, um 
retorno à tradição britânica de governos católicos. 

c) foi o momento no qual o anglicanismo afirmou-se definitivamente como 

religião de Estado na Inglaterra. 

d) representou uma derrota da teoria do direito divino e o triunfo da teoria 

do contrato entre o soberano e o povo. 

e) representou a vitória da teoria da separação dos três poderes e de um 

estado democrático baseado no sufrágio. 
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Habilidade 14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos 
analíticos e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-

geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. 
 

 
Questão 1: Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a 

nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, 
independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação 

autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. 
As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e, de outro 

lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela 
um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido 

por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do 

irracional, do passional e uma estagnação ou antes uma atrofia 
correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, 

racionalizadoras. 
HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 

Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise 
do historiador, na: 

 
a) rigidez das normas jurídicas. 

b) prevalência dos interesses privados. 

c) solidez da organização institucional. 

d) legitimidade das ações burocráticas. 

e) estabilidade das estruturas políticas. 

 

Questão 2: Leia o texto a seguir: 
―É, assim, de enorme significado que Hobbes, também em suas obras 

históricas posteriores, de modo algum abandona essa pretensão 
explanatória da historiografia, mas antes a sustenta completamente. 

Metodologicamente, Behemoth retrata a ascensão de Oliver Cromwell do 
mesmo modo que o ensaio de Tácitus, a ascensão de Otaviano, a saber, na 

forma de explicações de ação sob a consideração de regras sociais gerais.‖ 

NOUR, S.; ZITTEL, C. O historiador e o teórico: a historiografia de Hobbes na teoria 
das relações internacionais. Contexto Int., Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, Dec. 2003.  

O texto de Hobbes mencionado acima cita o historiador romano Tácitus com 
o objetivo de: 
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a) apagar da história a referência a Cromwell, já que, para Hobbes, essa 

figura não tinha grande importância na história da Inglaterra. 

b) denegrir a imagem de Tácitus como historiador. 

c) comparar o Imperador romano Octaviano a Oliver Cromwell para construir 
uma imagem histórica desse último apoiada na referência do primeiro. 

d) denegrir a imagem de Octaviano como político. 

e) propor um modelo de governo liberal e democrático. 

 
 
Questão 3: Para Caio Prado Jr., a formac  ão brasileira se completaria no 

momento em que fosse superada a nossa heranc  a de inorganicidade social 
― o oposto da interligac  ão com objetivos internos ― trazida da colo  nia. Este 

momento alto estaria, ou esteve, no futuro. Se passarmos a Sérgio  uarque 
de Holanda, encontraremos algo análogo. O país será moderno e estará 
formado quando superar a sua heranc  a portuguesa, rural e autoritária, 

quando então teríamos um país democrático. Também aqui o ponto de 
chegada está mais adiante, na depende  ncia das decisões do presente. Celso 

 urtado, por seu turno, dirá que a nac  ão não se completa enquanto as 

alavancas do comando, principalmente do econo  mico, não passarem para 

dentro do país. Como para os outros dois, a conclusão do processo 
encontra-se no futuro, que agora parece remoto. 

 
SCHWARZ, R. Os sete fo  legos de um livro. Seque  ncias  rasileiras. S o Paulo  Cia. das 

Letras,1999 (adaptado). 

 

Acerca das e pectativas quanto à formac   o do Brasil, a sentenc  a que 

sinteti a os pontos de vista apresentados no te to é  

 
a) Brasil, um pa s que vai pra frente. 

b) Brasil, a eterna esperanc  a. 

c) Brasil, gl ria no passado, grande a no presente. 

d) Brasil, terra  ela, pátria grande. 

e) Brasil, gigante pela pr pria nature a. 

 

 
Questão 4: [...] O encontro sobre mudanças climáticas da Organização das 

Nações Unidas (ONU), que foi estendido e continua neste sábado, deve 
resultar em um acordo enfraquecido para limitar o aquecimento global e 

deixará importantes assuntos pendentes para o encontro do ano que vem, 
em Paris. [...] 
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DOYLE, A.; VOLCOVICI, V. Reunião de mudanças climáticas da ONU em Lima deve ter acordo 

enfraquecido. Disponível em: <http://br.reuters.com/article/idBRKBN0JR>. Acesso em 18 mai. 2016.  

 
O excerto mostra um problema pelo qual vários órgãos supranacionais têm 

passado, a saber: 

 
a) o enfraquecimento de sua influência perante os Estados. 

b) a manutenção de uma pauta de negociações de pouca relevância 
mundial. 

c) a valorização apenas das negociações que abranjam assuntos militares. 
d) o ato de sediar reuniões importantes somente em países desenvolvidos. 

e) o não envolvimento em decisões que contemplem países pobres. 
 

 
Habilidade 15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, 

econômicos ou ambientais ao longo da história. 
 

Questão 1: ― ormou-se na América tropical uma sociedade agrária na 
estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio 

– e mais tarde de negro – na composição. Sociedade que se desenvolveria 

defendida menos pela consciência de raça, do que pelo exclusivismo 
religioso desdobrado em sistema de profilaxia social e política. Menos pela 

ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular. Mas tudo isso 
subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico que aqui, 

como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo de 
formação nacional; sendo que entre nós através das grandes famílias 

proprietárias e autônomas; senhores de engenho com altar e capelão dentro 
de casa e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas 

ordens‖. 
De acordo com a abordagem de Gilberto Freyre sobre a formação da 

sociedade brasileira, é correto afirmar que: 
 

a) a colonização na América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa 
particular. 

b) o caráter da colonização portuguesa no Brasil era exclusivamente 

mercantil. 

c) a constituição da população brasileira esteve isenta de mestiçagem racial 

e cultural. 

d) a Metrópole ditava as regras e governava as terras brasileiras com 

punhos de ferro. 
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e) os engenhos constituíam um sistema econômico e político, mas sem 

implicações sociais. 

 

Gabarito: A 
 

 
Questão 2: Com base em seus conhecimentos a respeito das condições de 

vida e de trabalho dos operários no período da Revolução Industrial (e para 
além dele), observe a imagem abaixo e assinale a alternativa que revela a 

atitude assumida pelos trabalhadores diante de uma realidade social oposta 
aos seus direitos e interesses – tanto particulares quanto coletivos: 

 

Disponível em: <http://goo.gl/vRTZnj>. Acesso em: 08/12/15. 

 
a) O evidente desânimo dos trabalhadores em fila revela uma postura 

conformista e sem qualquer sinal de resistência às condições de vida e de 
trabalho que lhes foram impostas. 

b) O descontentamento dos trabalhadores com relação às nítidas condições 

de opressão que viviam no contexto das fábricas circulava entre eles, mas 
não chegava a ser publicamente exposto. 

c) Organizados, os trabalhadores faziam questão de demonstrar seu 
descontentamento, protestar contra a exploração sofrida e manifestar suas 

reivindicações. 

d) A repressão aos movimentos de resistência dos operários forçava-os a 

assumirem um comportamento mais contido em função do que seria a 
defesa da própria sobrevivência. 

e) A postura de rebeldia dos trabalhadores expressa o que a psiquiatria 
contemporânea tem nomeado como Transtorno Desafiador de Oposição, 
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condição psicopatológica do indivíduo incapaz de submeter-se às figuras de 

autoridade. 

 

 
 

Questão 3: Após a abdicação de D. Pedro I, o Brasil atravessou um período 
marcado por inúmeras crises: as diversas forças políticas lutavam pelo poder 

e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo 
direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam 

também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, 
ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso 

grupo dos "barões do café", para o qual era fundamental a manutenção da 
escravidão e do tráfico negreiro. 

 

O contexto do Período Regencial foi marcado 
 

(A) por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. 
(B) por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. 

(C) pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores 
condições de vida. 

(D) pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social 
dos "barões do café". 

(E) pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o 
reforço de velhas realidades sociais. 

 
 

 
Questão 4:  Existe uma cultura política que domina o sistema e é 

fundamental para entender o conservadorismo brasileiro. Há um argumento, 

partilhado pela direita e pela esquerda, de que a sociedade brasileira é 
conservadora. Isso legitimou o conservadorismo do sistema político: 

existiriam limites para transformar o país, porque a sociedade é 
conservadora, não aceita mudanças bruscas. Isso justifica o caráter 

vagaroso da redemocratização e da redistribuição da renda. Mas não é 
assim. A sociedade é muito mais avançada que o sistema político. Ele se 

mantém porque consegue convencer a sociedade de que é a expressão dela, 
de seu conservadorismo.  

NOBRE, M. Dois ismos que não rimam. Disponível em: www.unicamp.br. Acesso em: 28 mar. 2014  

 

A característica do sistema político brasileiro, ressaltada no texto, obtém sua 

legitimidade da  
 

A) dispersão regional do poder econômico.  
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B) polarização acentuada da disputa partidária.  

C) orientação radical dos movimentos populares.  
D) Condução eficiente das ações administrativas. 

E) sustentação ideológica das desigualdades existentes. 
 

 
Habilidade 16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e 

tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida social. 
 

 
Questão 1: O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que a 

comunicação de valores e a mobilização em torno do sentido são 
fundamentais. Os movimentos culturais (entendidos como movimentos que 

têm como objetivo defender ou propor modos próprios de vida e sentido) 

constroem-se em torno de sistemas de comunicação – essencialmente a 
internet e os meios de comunicação – porque esta é a principal via que 

esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem 
eventualmente partilhar os seus valores, e a partir daqui atuar na 

consciência da sociedade no seu conjunto. 
Disponível: <www.compolitica.org>. Acesso: 2 mar. 2012 (adaptado). 

 

Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a 
queda do governo de Hosni Mubarak no Egito. Esse evento ratifica o 

argumento de que: 
 

a) a internet atribui verdadeiros valores culturais aos seus usuários. 

b) a consciência das sociedades foi estabelecida com o advento da internet.  

c) a revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de 
governantes antidemocráticos. 

d) os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores e do 
fortalecimento de suas práticas políticas. 

e) os sistemas de comunicação são mecanismos importantes, de adesão e 
compartilhamento de valores sociais. 

 

 

Questão 2: Na sua obra clássica, publicada em 1776, A riqueza das nações, 

o escocês Adam Smith descrevia o funcionamento de uma forma de 
produção de alfinetes: 

 
―um puxa o arame, o outro o endireita, um terceiro o corta, um quarto o 

afia, um quinto o esmerilha na outra extremidade para a colocação da 
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cabeça; para se fabricar a cabeça são necessárias duas ou três operações 

distintas; a colocação da cabeça é muito interessante, e o polimento final 
dos alfinetes também; até a sua colocação no papel constitui, em si mesma, 

uma atividade...‖ 
Smith dizia que 10 homens, dividindo o trabalho, produziam ao fim de um 

dia 48 mil alfinetes. Se a produção fosse artesanal, um homem produziria 
apenas 20 alfinetes por dia e os 10 homens juntos somente 200 alfinetes. 

 
Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa que responde 

corretamente às questões a seguir. 
 

Que forma histórica do trabalho está sendo descrita por Adam Smith? Quais 
as principais consequências econômicas dessa nova forma de produção, 

defendida por Smith como real avanço para a sociedade? 

 
a) A divisão manufatureira do trabalho – o aumento da produção e a 

liberdade do comércio. 
b) A produção artesanal – a industrialização e a liberdade de comércio. 

c) A divisão manufatureira do trabalho – o aumento da produção e o 
monopólio do comércio. 

d) A produção artesanal – o aumento da produção e a liberdade de 
comércio. 

e) A cooperação fabril – a industrialização e o monopólio do comércio. 
 

 
Questão 3: De todas as transformações impostas pelo meio técnico-

científico-informacional à logística de transportes, interessa-nos mais de 
perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples: o potencial que tal 

―ferramenta log stica‖ ostenta permite que haja, de fato, um sistema de 

transportes condizente com a escala geográfica do Brasil. 
HUERTAS. D. M. O papel dos transportes na expansão recente da fronteira agrícola brasileira. Revista 

Transporte y Territorio. Universidade de Buenos Aires, n. 3, 2010 (adaptado). 

 

A necessidade de modais de transporte interligados, no território brasileiro, 
justifica-se pela(s) 

 

(A) variações climáticas no território, associadas à interiorização da 
produção. 

(B) grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte. 
(C) formação geológica do país, que impede o uso de um único modal. 

(D) proximidade entre a área de produção agrícola intensiva e os portos. 
(E) diminuição dos fluxos materiais em detrimento de fluxos imateriais. 
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Questão 4: Na produção social que os homens realizam, eles entram em 
determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade; tais 

relações de produção correspondem a um estágio definido de 
desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas 

relações constitui a estrutura econômica da sociedade – fundamento real, 
sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual 

correspondem determinadas formas de consciência social.  
MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In. MARX, K. ENGELS F. Textos 3. São Paulo.  

 

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema 

capitalista faz com que 
 

(A) o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. 

(B) o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material. 

(C) a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso 

humano. 

(D) a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento 

econômico. 

(E) a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de 

classe. 

 
 

 
Habilidade 17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas 

tecnologias no processo de territorialização da produção. 

 
Questão 1: Um dos aspectos econômicos da globalização é a dispersão das 

unidades produtivas de empresas, com sede principalmente em países 
desenvolvidos, para outros países, o que contempla a maioria dos países 

existentes na atualidade. Essa dispersão só foi possível com: 
 

a) o auxílio aos países subdesenvolvidos para que estes crescessem 
economicamente. 

b) a liberação dos fluxos de mercadorias realizada pela ONU. 

c) a diminuição do número de países após o fim da Guerra Fria. 

d) o desenvolvimento dos sistemas de transporte e comunicação.  

e) a transferência de seus lucros para investimentos sociais. 
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Questão 2: A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de 

efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de 
novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário que se traduz 

na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da 
automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos 

operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. 
 

A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no 
mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de 

produção caracterizado 
 

(A) pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos 

autênticos e personalizados. 

(B) pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor 

industrial. 

(C) pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no 

processo de qualificação laboral. 

(D) pelo aumento na oferta de vagas para trabalhadores especializados em 

funções repetitivas. 

(E) pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta 

produtividade. 

 

 

Questão 3: Nas últimas décadas, os tsunamis mostraram uma face 
impressionante de fenômenos naturais devastadores. O gráfico abaixo 

mostra os principais fenômenos que podem desencadeá-los. 
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Indique o fenômeno que é a principal causa de tsunamis e as consequências 

das ondas gigantes.   
 

a) Vulcões/devastação de áreas próximas ao epicentro.   

b) Deslizamentos de terra / devastação das áreas próximas à costa 

litorânea.   

c) Terremotos / devastação de áreas próximas às costas.   

d) Vulcões / devastação de áreas no interior do continente.   

e) Terremotos / devastação de áreas no interior do continente. 

 
 

 
Habilidade 18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de 

riquezas e suas implicações socioespaciais. 
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Questão 1: A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear 

escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os 
artesãos, ou os tecelões temporários, passaram a ser denominados, de 

modo genérico, tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos 
especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos 

imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas 
pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos 

à completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de 
matéria-prima, os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções dos 

rendimentos. 
 

THOMPSON, E. P. The making of the english working class. Harmondsworth: Penguin  

 

Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a 
forma de trabalhar alterou-se porque: 

 
a) a invenção do tear propiciou o surgimento de novas relações sociais. 

b) os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes. 

c) os novos teares exigiam treinamento especializado para serem operados. 

d) os artesãos, no período anterior, combinavam a tecelagem com o cultivo 
de subsistência. 

e) os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos 
antigos artesãos nas fábricas. 

 
 

Questão 2: Leia o texto a seguir: 

 
Considerando-se as grandes mudanças que ocorreram na história da 

humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII — e que se 
estenderam no século XIX — só foram superadas pelas grandes 

transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela 
revolução científico-tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, 

marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, 
criando novas formas de organização e causando modificações culturais 

duradouras, que perduram até os dias atuais. 
 

DIAS, R. Introdução à Sociologia. 2ª ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2004. p. 15. 

 

Sobre o surgimento da Sociologia e as mudanças ocorridas na modernidade, 
é correto afirmar: 
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a) A intensificação da economia agrária em larga escala nas metrópoles 

gerou o êxodo para o campo. 

b) O aparecimento de fábricas e seu desenvolvimento levaram ao 

crescimento das cidades rurais. 

c) O aumento do trabalho humano nas fábricas ocasionou a diminuição da 

divisão do trabalho. 

d) A agricultura familiar desse período foi o objeto de estudo que fez surgir 

as ciências sociais. 

e) A antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar os novos 

problemas sociais. 

 

 
Questão 3: "Um comerciante está acostumado a empregar o seu dinheiro 

principalmente em projetos lucrativos, ao passo que um simples cavalheiro 

rural costuma empregar o seu em despesas. Um frequentemente vê seu 
dinheiro afastar-se e voltar às suas mãos com lucro; o outro, quando se 

separa do dinheiro, raramente espera vê-lo de novo. Esses hábitos 
diferentes afetam naturalmente os seus temperamentos e disposições em 

toda espécie de atividade. O comerciante é, em geral, um empreendedor 
audacioso; o cavalheiro rural, um tímido em seus empreendimentos..." 

SMITH, A. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. v. I e II.  

Neste pequeno trecho, Adam Smith: 

a) contrapõe lucro à renda, pois geram racionalidades e modos de vida 

distintos. 

b) mostra as vantagens do capitalismo comercial em face da estagnação 

medieval. 

c) defende a lucratividade do comércio contra os baixos rendimentos do 
campo. 

d) critica a preocupação dos comerciantes com seus lucros e dos cavalheiros 
com a ostentação de riquezas.  

e) expõe as causas da estagnação da agricultura no final do século XVIII. 

 

 
Questão 4: Leia o texto abaixo: 

 
O RENASCIMENTO URBANO E COMERCIAL 
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De cada dez cidades medievais, nove tinham menos de 2000 habitantes 

residentes. Eram densamente povoadas, barulhentas, sujas, fétidas e 
fervilhantes de atividades ao ar livre. Os veículos puxados por animais eram 

uma raridade. Só as ruas mais largas eram pavimentadas e as outras eram 
sujas de esterco e de lama nos meses de inverno. A maioria da população 

vivia sem as mínimas condições de higiene, jogando seus excrementos em 
valas de esgotos ou em pilhas de detritos, a céu aberto.  Mais tarde, houve 

um aumento populacional decorrente da migração do campo. Além disso, a 
expansão comercial da burguesia, dos artesãos e das atividades financeiras 

praticadas pelos banqueiros deram às cidades uma nova importância. 
Metade da população europeia no século XIV deslocou-se para as atividades 

comerciais e artesanais. Assim, as cidades tornaram-se espaços 
independentes do domínio da aristocracia feudal. A sociedade feudal, que 

era dividida em estamentos, cedeu lentamente lugar para outra estrutura, 

composta por classes sociais. 
 

De acordo com o texto assinale a única alternativa que mostra as principais 
causas do renascimento do comércio e das cidades: 

 
a) A escassez de trabalhadores nos campos e os excessivos impostos pagos 

pelos servos aos senhores. 
b) As revoltas camponesas, as variações do clima e a peste negra. 

c) Com o capitalismo, ocorre uma inédita divisão do trabalho com o 
surgimento de novas relações entre senhores e servos. 

d) As grandes viagens marítimas e o intenso comércio de produtos europeus 
realizado com os povos da América. 

e) O surgimento das monarquias e a ascensão da classe burguesa na 
Europa. 

 

 
Habilidade 19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que 

determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e 
urbano. 

 
 

Questão 1: Dentre todas as transformações fundamentais que afetaram os 
países desenvolvidos na época atual, ressaltemos o desaparecimento do 

mundo agrícola, o apagamento da distinção cidade/campo e o conseqüente 
surgimento de uma rede urbana onipresente, um novo imaginário do espaço 

e do tempo sob a influência dos meios de transporte rápidos e da 
organização industrial do trabalho, o deslocamento das atividades 

econômicas para o terciário e a influência cada vez mais direta da pesquisa 
científica sobre as atividades produtivas e os modos de vida. [...] Vivemos 
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um destes raros momentos em que, a partir de uma nova configuração 

técnica, quer dizer, de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo de 
humanidade é inventado. 

 
LÉVI, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 

Trad. Carlos Irineu da Costa, Rio de Janeiro: Editora 34, 1993, p. 17. 

 
As transformações a que se refere o texto: 

 
a) são mudanças da esfera econômica e estão relacionadas apenas à 

organização do sistema produtivo.  

b) dizem respeito à organização da produção e se restringem às relações de 

trabalho. 

c) foram iniciadas nos países desenvolvidos e não se expandiram para os 

países em desenvolvimento. 

d) são mudanças no campo da técnica que alteram nossa visão de mundo e 

as relações interpessoais e em sociedade. 

e) relacionam-se ao fenômeno da urbanização, pouco alterando o modo de 

se relacionar dos que vivem no campo. 

 

 

Questão 2: Trata-se de um gigantesco movimento de construção de 
cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem 

como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, 
energia, água etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não 

tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território 
foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço.  

MARICATO. E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis Vozes. 2001. 

 
A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como 

consequência a expansão das áreas periféricas pelo(a) 
 

(A) crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. 

(B) direcionamento maior do fluxo de pessoas, devido à existência de um 
grande número de serviços. 

(C) delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, 
melhorando a qualidade de vida. 

(D) implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à 
cidade aos seus moradores. 

(E) reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador 
próximo ao seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. 
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Questão 3: A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que começa a ser 

construída apenas em 1905, foi criada, ao contrário das outras grandes 
ferrovias paulistas, para ser uma ferrovia de penetração, buscando novas 

áreas para a agricultura e povoamento. Até 1890, o café era quem ditava o 
traçado das ferrovias, que eram vistas apenas como auxiliadoras da 

produção cafeeira.  
CARVALHO, D. F. Café, ferrovias e crescimento populacional: o florescimento da região noroeste 
paulista. Disponível em: www.historica.arquivoestado.sp.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2012.  

 
Essa nova orientação dada à expansão ferroviária, durante a Primeira 

República, tinha como objetivo a  
 

(A) articulação de polos produtores para exportação.  
(B) criação de infraestrutura para atividade industrial.  

(C) integração de pequenas propriedades policultoras.  
(D) valorização das regiões de baixa densidade demográfica.  

(E) promoção de fluxos migratórios do campo para a cidade 

 

Habilidade 20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às 

modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do 
trabalho. 

 
 

Questão 1:  
 

 
NEVES, E. Engraxate. Disponível em: www.grafar.blogspot.com. Acesso em: 15 fev. 2013. 
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Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a 

representação contida no cartum é caracterizada pelo pessimismo em 
relação à  

 

(A) ideia de progresso.  

(B) concentração do capital.  
(C) noção de sustentabilidade.  

(D) organização dos sindicatos.  
(E) obsolescência dos equipamentos 

Habilidade 21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na 
construção da vida social. 

 
Questão 1:  

 

Opinião 
 

Podem me prender 
Podem me bater 

Podem até deixar-me sem comer 
Que eu não mudo de opinião. 

Aqui do morro eu não saio não 
Aqui do morro eu não saio não. 

 
Se não tem água 

Eu furo um poço 
 

Se não tem carne 
Eu compro um osso e ponho na sopa 

E deixa andar, deixa andar... 

 
Falem de mim 

Quem quiser falar 
Aqui eu não pago aluguel 

Se eu morrer amanhã seu doutor, 
Estou pertinho do céu 

Zé Ketti. Opinião. Disponível em: http:/www.mpbnet.com.br. 
Acesso em: 28 abr. 2010. 

 

Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no 
ano de 1964, no Rio de Janeiro. O papel exercido pela Música Popular 

Brasileira (MPB) nesse contexto, evidenciado pela letra de música citada, foi 
o de 
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(A) entretenimento para os grupos intelectuais. 

(B) valorizaçãodo progresso econômico do país. 

(C) crítica à passividade dos setores populares. 

(D) denúncia da situação social e política do país. 

(E) mobilização dos setores que apoiavam a Ditadura Militar. 

 
 

 
 

Questão 2: 

 
TEXTO I 

A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório 
sobre aquilo que terá consequência na vida de toda coletividade.  

GALLO, S. etal. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 1997 (adaptado). 

 
TEXTO II 

É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos 
governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a 

público pela imprensa.  
Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 24 abr. 2010. 

 

Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I, os meios de 
comunicação, de acordo com o Texto II, assumem um papel relevante na 

sociedade por 
 

(A) orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua 

sobrevivência e bem-estar. 

(B) fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera 

pública. 

(C) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos. 

(D) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para conscientização 

política. 

(E) promoverem a unidade cultural, por meio das transmissões esportivas. 

 

 
Questão 3: A partir de  942 e estendendo-se até  o final do Estado Novo, o 

Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos 
ouvintes da Rádio Nacional semanalmente, por dez minutos, no programa 

―Hora do Brasil‖. O o jetivo declarado do governo era esclarecer os 
trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho.  

GOMES, A. C. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: IUPERJ / Vértice. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988 (adaptado).  
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Os programas ―Hora do Brasil‖ contri u ram para  
 

(A) conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram 

conquistados por seu esforço, após anos de lutas sindicais.  

(B) promover a autonomia dos grupos sociais, por meio de uma linguagem 

simples e de fácil entendimento.  

(C) estimular os movimentos grevistas, que reivindicavam um 

aprofundamento dos direitos trabalhistas.  

(D) consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das 

massas.  

(E) aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores, estimulados 

pelas palavras do ministro. 

 

 
Habilidade 22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se 

refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. 
 

 
Questão 1: A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a 
obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e 

determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da História da 

África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira 
e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do 
Brasil, além de instituir, no calendário escolar, o dia 20 de novembro como 

data comemorativa do ―Dia da Consciência Negra‖. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado). 

 

A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas 
também para a sociedade brasileira, porque: 

 

a) legitima o ensino das ciências humanas nas escolas.  

b) divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. 

c) reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. 

d) garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. 

e) impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. 
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Questão 2: O artigo 402 do Código penal Brasileiro de 1890 dizia: 
 

Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, 
conhecidos pela denominação de capoeiragem: andar em correrias, com 

armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando 
tumulto ou desordens. 

 
Pena: Prisão de dois a seis meses. 

SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro: 1850-1890. 

Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1994 (adaptado). 

 
O artigo do primeiro Código Penal Republicano naturaliza medidas 

socialmente excludentes. Nesse contexto, tal regulamento expressava: 
 

a) a manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle 
da criminalidade urbana.  

b) a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do 

período republicano. 

c) o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um 

equilíbrio entre progresso e civilização. 

d) a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que 

vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. 

e) o poder do regime escravista, que mantinha os negros como categoria 

social inferior, discriminada e segregada. 

 

 
Questão 3: Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama 

fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido 
ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo 

ler e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu provas de que havia nascido 
livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e 

transformou-se, em pouco tempo, em proeminente advogado da causa 

abolicionista. 
AZEVEDO, E. O Orfeu de carapinha. In: Revista de História. Ano 1, n. 3, Rio de 

Janeiro: Biblioteca Nacional, jan. 2004 (adaptado). 

 

A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do séc. 
XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. 

A biografia de Luiz Gama exemplifica a: 
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a) impossibilidade de ascensão social do negro em uma sociedade 

escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. 
b) extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e 

a utilização do Direito como canal de luta pela liberdade. 
c) rigidez de uma sociedade assentada na escravidão, que inviabilizava os 

mecanismos de ascensão social. 
d) possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo apoio das elites 

dominantes a um mestiço filho de pai português. 
e) troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista 

que outorgara o direito advocatício ao mesmo. 
 

 
Questão 4: A era industrial trouxe consigo o deslocamento de várias 

famílias que viviam nas zonas rurais para os grandes centros urbanos. As 

promessas de melhoria das condições de vida por meio do trabalho 
assalariado fizeram com que as famílias tivessem que se sujeitar à difícil 

rotina das fábricas. Nem mesmo as crianças foram poupadas do trabalho. 
Observe as imagens, o gráfico e assinale a opção que mostra a situação das 

crianças nos primeiros períodos da indústria e atualmente, tendo em vista a 
perspectiva da garantia de direitos: 
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      Extraído do site: <http://goo.gl/b682fn>. Acesso em: 08/12/15. 

a) As crianças da classe operária foram submetidas a sofríveis condições de 

trabalho nos primeiros tempos do período industrial. Com o avanço das leis 
de proteção à infância, o trabalho infantil foi combatido - o que não significa, 

infelizmente, que tenha sido extinto. 

b) O trabalho infantil é uma realidade infeliz desde antes da Revolução 

Industrial; apesar disso, é no interior da industrialização massiva que o 

trabalho infantil torna-se problema a ser combatido por leis que não chegam 
a exercer nenhum efeito sobre esse problema. 

c) Infelizmente foi necessário explorar a força de trabalho das crianças para 
a construção de uma sociedade materialmente avançada. Ainda existe 

exploração do trabalho infantil e, apesar de ser lamentável, continua sendo 
necessário em alguns setores da economia. 

d) As imagens que retratam cenas de exploração do trabalho infantil são 
fotografias com finalidade artística e não expressam a realidade vivida pelas 

crianças – tanto nos tempos da Revolução Industrial quanto atualmente. O 
tempo da infância sempre foi respeitado. 

e) As imagens em preto e branco expressam situações do passado 
relacionadas ao trabalho infantil, algo que o gráfico também revela. A 

imagem colorida, por sua vez, destaca a dimensão lúdica a infância que 
deve ser respeitada enquanto tal. 

 

 
Habilidade 23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação 

política das sociedades. 
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Questão 1: Hoje, a melhor ciência informa que as etnias são variações 

cosméticas do núcleo genético humano, incapazes sozinhas de determinar a 
superioridade de um indivíduo ou grupo sobre outros. Segundo o médico 

Sérgio Pena, não somos todos iguais, somos igualmente diferentes. É uma 
beleza, do ponto de vista da antropologia genética, esperar que, um dia, ela 

ajude a desvendar o enigma clássico da condição humana que é a eterna 
desconfiança do outro, do diferente, do estrangeiro. O DNA nada sabe desse 

sentimento. No seu coração genético, a espécie humana é tão mais forte e 
sadia quanto mais variações apresenta. 

ALTAMAN, F. Unidos pelo fute ol… e pelo DNA. Veja, 09.06.2010 (adaptado). 

Esta reportagem aborda o tema das diferenças entre as etnias humanas sob 
um ponto de vista contrastante em relação a outras abordagens vigentes ao 

longo da história. Em termos éticos, trata-se de uma abordagem 
promissora, pois: 

 
a) opõe-se às teorias antropológicas que criticaram o etnocentrismo 

ocidental em seu papel de justificação ideológica do colonialismo. 
b) apresenta argumentos científicos que provam o caráter prejudicial da 

miscigenação para o progresso da humanidade. 
c) fornece uma fundamentação científica para justificar estereótipos racistas 

presentes no pensamento cotidiano e no senso comum. 
d) permite um questionamento radical dos ideais universalistas inspiradores 

de políticas de preservação dos direitos humanos. 
e) estabelece uma ruptura com teorias eugenistas que defenderam a 

purificação racial como meio de aperfeiçoamento da humanidade. 

 
 

Questão 2: A ética precisa ser compreendida como um empreendimento 
coletivo a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da 

relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo social se 
organize sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o 

exercício de um pensar e agir autônomos. A relação entre ética e política é 
também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É 

necessária uma ética renovada, que se construa a partir da natureza dos 
valores sociais para organizar também uma 

nova prática política. 
CORDI et al. Para filosofar. São Paulo: Scipione, 2007 (adaptado). 

 
O Século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas 

oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da 
realidade. Sob esse enfoque e a partir do texto, a ética pode ser 

compreendida como 
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(A) instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos 

passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. 
(B) mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do 

homem ser ético e virtuoso. 
(C) meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a 

partir do entendimento do que é efetivamente a ética, a política 
internacional se realiza. 

(D) parâmetro para assegurar o exercício político primando pelos interesses 
e ação privada dos cidadãos. 

(E) aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca 
dimensionar sua vinculação à outras sociedades. 

 
 

Questão 3: Panayiotis Zavos ―que rou‖ o  ltimo ta u da clonagem humana 

— transferiu embriões para o útero de mulheres, que os gerariam. Esse 
procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico 

possuía um laboratório secreto, no qual fazia seus experimentos. ―N o tenho 
nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso 

não ser eu o médico que irá criá-la, mas vai acontecer‖, declarou Zavos. ―Se 
nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a um ano, ou dois, 

mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê 
clonado ao mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado 

saudável ao mundo.‖ 
CONNOR, S. Disponível em: www.independent.co.uk. Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado).  

 

A clonagem humana é um importante assunto de importantes reflexões no 

campo da bioética que, entre outras questões, dedica-se a  
 

(A) refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores 
éticos do homem.  

(B) legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies 
animais no planeta.  

(C) relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e 
errado, de bem e mal.  

(D) legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de reprodução 
humana e animal.  

(E) fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-
tronco para uso em seres humanos.  

 
 

Questão 4: O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação 

de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns 
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poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros que, por 

muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe,São Paulo: Martin Claret, 2009. 

 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e 
a função do governante. 

A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na 
 

(A) inércia do julgamento de crimes polêmicos. 

(B) bondade em relação ao comportamento dos mercenários. 

(C) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. 

(D) neutralidade diante da condenação dos servos. 

(E) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. 

 
 

 
Habilidade 24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das 

sociedades. 
 

Questão 1: A abolição da hereditariedade de papéis públicos é o fato mais 
básico das democracias modernas. O outro é a sujeição à regra da lei de 

todos os seus membros. Não são as pessoas que mandam nos papéis, mas o 

justo oposto. 
 

Sem distinguir papéis e atores ficamos prisioneiros de maquinações. [...] É, 
de fato, impossível acabar com a corrupção, desde que não se abandone a 

luta contra ela. No centro deste combate está a obrigação de não confundir 
pessoas com papéis.   

 
DaMATTA, R. Brasileiríssimos: além do jornalismo, aquém da antropologia e quase 

ficção. Rio de Janeiro: Rocco, 2015, p. 35. 

 

De acordo com DaMatta, o exercício do poder nas sociedades democráticas 
deve: 

 
a) relevar a corrupção, que é impossível de ser vencida. 

b) permitir que os atores políticos definam seus papéis. 
c) separar os representantes de seus mandatos. 

d) respeitar a hereditariedade, que fortalece a democracia. 
e) sujeitar-se à lei e à hereditariedade. 
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Questão 2: 

 
 
Democracia  ―regime pol tico no qual a soberania é exercida pelo povo, 

pertence ao conjunto dos cidad os.‖ 
 

JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar. 
 

Uma suposta ―vacina‖ contra o despotismo, em um conte to democrático, 

tem por objetivo: 
 

a) impedir a contratação de familiares para o serviço público.  

b) reduzir a ação das instituições constitucionais. 

c) combater a distribuição equilibrada de poder. 

d) evitar a escolha de governantes autoritários. 

e) restringir a atuação do Parlamento. 

 

 
Questão 3: Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as 

ONGs tiveram destaque, ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade 
brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um 

conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, 

dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O 
diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de 

construção democrática. 
 
SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: participação e possibilidades das práticas 

democráticas. Disponível em: http://www.ces.uc.pt. Acesso em: 30 abr. 2010 (adaptado) 

 
Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de 

construção democrática, porque 
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(A) determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. 
(B) aumentam o clima de tensão social na sociedade civil. 

(C) pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. 
(D) privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das 

demais. 
(E) propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. 

 
 
Questão 19: A definic   o de eleitor foi tema de artigos nas Constituic   es 

brasileiras de 1891 e de 1934. Diz a Constituic   o da  ep  lica dos Estados 

Unidos do Brasil de 1891:  

Art. 70. S o eleitores os cidad os maiores de 21 anos que se alistarem na 
forma da lei.  
A Constituic   o da  ep  lica dos Estados Unidos do Brasil de  934, por sua 

vez, estabelece que:  
Art. 180. S o eleitores os  rasileiros de um e de outro se o, maiores de    

anos, que se alistarem na forma da lei.  
 
Ao se comparar os dois artigos, no que di  respeito ao ge  nero dos eleitores, 

depreende-se que  

 

(A) a Constituic   o de  934 avanc  ou ao redu ir a idade m nima para votar. 

(B) a Constituic   o de   9 , ao se referir a cidad os, referia-se tam ém às 

mulheres.  

(C) os te tos de am as as Cartas permitiam que qualquer cidad o fosse 

eleitor. 
(D) o te to da carta de   9  já permitia o voto feminino. 
(E) a Constituic   o de   9  considerava eleitores apenas indiv duos do se o 

masculino. 

 
 

Habilidade 25 - Identificar estratégias que promovam formas de inclusão 
social. 

 

 
Questão 1: Parecer CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Procura-se oferecer 

uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população 
afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a 

divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, 
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posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-

racial — descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de 
europeus, de asiáticos — para interagirem na construção de uma nação 

democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos.  
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: www.semesp.org.br. Acesso em: 21 nov. 

2013 (adaptado).  

A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e 
associa o princípio da inclusão social a  

 
(A) práticas de valorização identitária.  

(B) medidas de compensação econômica.  
(C) dispositivos de liberdade de expressão.  

(D) estratégias de qualificação profissional. 
(E) instrumentos de modernização jurídica.  

 
 

Habilidade 26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos 
meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. 

 
Questão 1: ―No começo da história do homem, a configuração territorial é 

simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que a história 

vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas obras dos homens: 
estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas, cidades etc; 

verdadeiras próteses. Cria-se uma configuração territorial que é cada vez 
mais o resultado de uma produção histórica e tende a uma negação da 

natureza natural, substituindo-a por uma natureza inteiramente 
humani ada‖. 
SANTOS, M. A Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4ª ed. São Paulo: EdUSP, 2006. 

 

Sobre a produção e transformação do espaço, assinale a alternativa correta: 

 
a) O espaço das sociedades é construído a partir de elementos da natureza 

em sua forma pura. 

b) Os diferentes lugares e regiões no mundo capitalista não se diferem 

muito uns dos outros, pois a produção do espaço é relativamente 
homogênea e igualitária. 

c) Podemos di er que ―produç o do espaço‖ significa a construç o pelo 
homem de seu próprio ambiente. 

d) As técnicas de produção pouco interferem na formação do espaço das 
sociedades. 

e) O espaço geográfico social, atualmente, resume-se à construção das 
cidades e moradias. 
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Questão 2: A singularidade da questão da terra na África Colonial é a 
expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no acesso à 

terra. Após a independência, as populações de colonos brancos tenderam a 
diminuir, apesar de a proporção de terra em posse da minoria branca não 

ter diminuído proporcionalmente. 
SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP,  

 

Com base no texto, uma característica socioespacial e um consequente 
desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural na 

África subsaariana foram: 

 
a) Exploração do campesinato pela elite proprietária – Domínio das 

instituições fundiárias pelo poder público.  
b) Adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra – Controle do uso 

especulativo da propriedade fundiária. 
c) Desorganização da economia rural de subsistência – Crescimento do 

consumo interno de alimentos pelas famílias camponesas. 
d) Crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar – 

Avanço crescente das áreas rurais sobre as regiões urbanas. 
e) Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador – Aumento 

da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. 
 

 
Questão 3: A interface clima/sociedade pode ser considerada em termos de 

ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em 

uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são 
vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual 

uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. 
AYOADE, J. O. Introdução a climatologia para os trópicos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010 

(adaptado). 

 

Considerando o tipo de relação entre ser humano e condição climática 

apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando 
 

(A) concentra suas atividades no setor primário. 
(B) apresenta estoques elevados de alimentos. 

(C) possui um sistema de transportes articulado. 
(D) diversifica a matriz de geração de energia. 

(E) introduz tecnologias à produção agrícola. 
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Questão 4:  
Mas plantar pra dividir  

Não faço mais isso, não.  
Eu sou um pobre caboclo,  

Ganho a vida na enxada.  
O que eu colho é dividido  

Com quem não planta nada.  
Se assim continuar  

vou deixar o meu sertão,  
mesmo os olhos cheios d‘água  

e com dor no coração.  
Vou pro Rio carregar massas  

pros pedreiros em construção.  

Deus até está ajudando:  
está chovendo no sertão!  

Mas plantar pra dividir,  
Não faço mais isso, não.  
VALE, J.; AQUINO, J. B. Sina de caboclo. São Paulo: Polygram, 1994 (fragmento).  

 
No trecho da canção, composta na década de 1960, retrata-se a insatisfação 

do trabalhador rural com 
  

(A) a distribuição desigual da produção.  
(B) os financiamentos feitos ao produtor rural. 

(C) a ausência de escolas técnicas no campo.  

(D) os empecilhos advindos das secas prolongadas.  
(E) a precariedade de insumos no trabalho do campo. 

 
 

Habilidade 27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com 
o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e(ou) 

geográficos. 
 

Questão 1: ―[A peste negra] era transmitida essencialmente pelos 
parasitas, principalmente as pulgas e os ratos. Era uma doença exótica, 

contra a qual os organismos dos europeus não tinham defesas. Veio da Ásia 
pela rota da seda. Veja: a epidemia, essa catástrofe, é, portanto, também 

um dos efeitos do progresso, do crescimento.‖ 
DUBY, G. Ano 1000 Ano 2000 – na pista de nossos medos. S o Paulo 

A partir do texto, que trata do aparecimento da peste negra na Europa do 

século XIV, podemos dizer que: 
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a) a integração entre regiões diferentes do planeta, provocada pelo comércio 

e por intercâmbios culturais, também pode contribuir para a disseminação 
de doenças.  

b) as doenças ficam em geral confinadas ao local de manifestação original e 
quando se alastram para outras áreas não provocam grandes problemas 

nem geram epidemias. 

c) epidemias, como a peste negra, são provocadas pela ira divina e não 

podem ser tratadas pelos homens, a não ser que a medicina recorra a 
procedimentos religiosos. 

d) más condições de higiene e a falta de um sistema unificado de 
atendimento médico foram os principais responsáveis pela proliferação dos 

parasitas que provocaram a peste negra. 

e) problemas de saúde, como a peste negra, derivam sempre da miséria 

social e as epidemias avançam apenas em períodos de crise econômica e 

conflitos sociais. 

 

 
Questão 2: O Brasil é, atualmente, uma potência econômica regional que 

segue o mesmo padrão de desenvolvimento dos países ricos, fundamentado 
na produção e no consumo de bens duráveis e não-duráveis. De acordo 

com o exposto, identifique a afirmativa que apresenta uma contraposição ao 
modelo de desenvolvimento neoliberal: 

 
a) O país deve adotar o modelo econômico que aproveite ao máximo os 

recursos naturais e humanos, pois eles são abundantes, e todos os cidadãos 
têm direito ao consumo irrestrito. 

b) O modelo econômico mais apropriado ao país deve ser orientado para as 
exportações, que trazem as divisas necessárias ao crescimento econômico. 

c) O país deve adotar um modelo econômico que aumente a renda da 

população, estimule as exportações, o consumo de bens importados não-
duráveis e a produção de bens duráveis. 

d) O modelo de desenvolvimento econômico apropriado ao país deve 
estimular a produção interna de alimentos, bens e serviços, promover a 

justiça social e a preservação dos recursos naturais. 
e) O país deve adotar um modelo de desenvolvimento econômico 

alternativo, semelhante ao da China, cuja mão-de-obra barata estimula o 
aumento da produção de bens não-duráveis. 

 
 

Questão 3: A Peste Negra dizimou boa parte da população europeia, com 
efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época 
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não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo di Tura 

escreveu  ―As pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram 
jogadas em fossas cobertas com terra e, assim que essas fossas ficavam 

cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus cinco filhos com minhas 
próprias mãos (...) E morreram tantos que todos achavam que era o fim do 

mundo.‖ 
TURA, A. The plague in Siena: an Italian chronicle. In: BOWSKY, W. M. The black 

death: a turning point in history? New York: HRW, 1971 (adaptado). 

O testemunho de Agnolo di Tura, um sobrevivente da Peste Negra que 

assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que: 

a) o flagelo da Peste Negra foi associado ao fim dos tempos. 

b) a Igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. 

c) a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as 
vítimas eram poucas e identificáveis. 

d) houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à 
Peste. 

e) o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres 
não serem enterrados. 

 
 

Questão 4:  Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que 

a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um 
horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a outra o 

afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama 
espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o 

espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente 
léguas e léguas, imutável no aspecto desolado; árvore sem folhas, de galhos 

estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados apontando rijamente no espaço 
ou estirando-se flexuosos palo solo, lembrando um bracejar imenso, de 

tortura, da flora agoni ante… 
Cunha. E. Os sertões.Disponível em: http://pt. scribd.com. Acesso em 2 jun. 2012. 

 

Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos 

biogeográficos presentes na 
 

(A) composição de vegetação xerófila. 
(B) formação de florestas latifoliadas. 

(C) transição para mata de grande porte. 
(D) adaptação à elevada salinidade. 

(E) homogeneização da cobertura perenifólia. 
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Habilidade 28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio- 
ambientais em diferentes contextos histórico-geográficos. 

 
 

Questão 1: Um determinado município, representado na planta abaixo, 
dividido em regiões de A a I, com altitudes de terrenos indicadas por curvas 

de nível, precisa decidir pela localização das seguintes obras: 
1. Instalação de um parque industrial; 

2. Instalação de uma torre de transmissão e recepção. 
 

 
 

Considerando impacto ambiental e adequação, as regiões onde deveriam 
ser, de preferência, instaladas indústrias e torre, são, respectivamente: 

 
a) E e G. 

b) H e A. 

c) I e E. 

d) B e I. 

e) E e F. 

 

 

Questão 2: Leia o texto a seguir: 

Um forte terremoto de magnitude 8,9 atingiu nesta sexta-feira (11 de 
Março) a costa nordeste do Japão, segundo o Serviço Geológico dos 

EUA (USGS) [...]. O tremor foi o 7º pior da história, segundo a agência 
americana, e também o pior já registrado na história do Japão. 
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Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/03/terremoto-atinge-costa-do-japao-gera-
tsunami-e-mata-ao-menos-200.html>. Acesso: 22 de maio 2016. 

 

 
A respeito do tsunami ocorrido no Japão em Março de 2011, e considerando 

seus conhecimentos acerca das placas tectônicas, pode-se afirmar que: 

 
a) se trata de uma região divergente, cujas placas criam o fenômeno 

conhecido como Cristas Tectônicas. 

b) é uma região de encontro de placas conservantes, o atrito entre elas 

provoca grandes terremotos e erupções vulcânicas e subaquáticas.  

c) é uma região que se encontra no Círculo de Fogo do Pacífico, 

apresentando grande instabilidade geológica e atividade vulcânica em 
virtude da convergência de placas.  

d) o terremoto que ocorreu no Japão foi inesperado, uma vez que o país se 
encontra no centro da placa Eurasiana. 

e) o Japão está em uma zona convergente de placas, o que torna esse 
fenômeno previsível, uma vez que os estudos sobre sismologia comprovam 

sua sazonalidade.  

 

 

Questão 3: A maior parte dos ve culos de transporte atualmente é movida 
por motores a com ust o que utili am derivados de petr leo. Por causa 

disso, esse setor é o maior consumidor de petr leo do mundo, com altas 
taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores te  m 

obtido bons resultados na reduc   o do consumo, os transportes tendem a 

concentrar ainda mais o uso de derivados do  leo. 
MU TA, A. Energia  o v cio da civili ac   o.  io de Janeiro  Garamond, 2    (adaptado). 

 

Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de 
transportes e uma medida para promover a reduc   o do seu uso, est o 

indicados, respectivamente, em: 

 
(A) Aumento da poluic   o sonora – construc   o de  arreiras ac sticas. 
(B) Incide  ncia da chuva ácida – estatizac   o da ind stria automo il stica. 

(C) Derretimento das calotas polares – incentivo aos transportes de massa. 
(D) Propagac   o de doenc  as respirat rias – distribuic   o de medicamentos 

gratuitos. 
(E) Elevac   o das temperaturas médias – criminalizac   o da emiss o de gás 

car o  nico. 
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Habilidade 29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do 

espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas 
ações humanas. 

 
Questão 1:  [...] 

     Paralelamente, o assunto regional cresce como tema dos debates 
voltados para a elaboração de políticas de desenvolvimento. Olhadas em 

conjunto, é o conjunto entre as regiões que surge. O país subdesenvolvido 
seria caracterizado por uma forma de organização regional: uma ou outra 

região mais desenvolvida, de caráter nodal e funcional, em torno de 
metrópole nacional , e grandes extensões de regiões ou espaços 

homogêneos, ou de regiões e espaços naturais; sua estrutura é 
acentuadamente de núcleo e periferia. Diante desse confronto, para muitos, 

o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, ou a atenuação dos 

desequilíbrios regionais, passou a ser o caminho de progresso nacional.  
 

GEIGER, P. P. Reflexões sobre a regionalização. In: XXV Reunião Anual da SBPC. 
Simpósio: Renovação da Geografia. Associação dos Geógrafos Brasileiros. Rio de 
Janeiro: 1973, p. 103. 

 

Pelo texto, pode-se inferir que a regionalização do espaço brasileiro foi 
importante para: 

 
a) promover o desenvolvimento sustentável das regiões. 

b) escolher regiões que poderiam ser exploradas economicamente. 

c) definir qual era a área que deveria conter a capital do país. 

d) promover a criação de estados no território nacional. 

e) planejar políticas de desenvolvimento regional. 

 

 

Questão 2: [...] 
     Visto da Europa, o Brasil se apresenta como um todo: um país quente 

com grandes rios. Visto de perto, este continente tropical se revela menos 

simples. Podem-se identificar vários e grandes conjuntos regionais, que 
certamente não têm uma homogeneidade perfeita, mas que possuem uma 

unidade devida à preponderância de um ou de diversos caracteres físicos, 
cujas conseqüências humanas são evidentes. 

     [...] 
 

MONBEIG, P. O Brasil. Tradução e coordenação editorial de Antonio Christofoletti. 6ª 
ed. rev. e ampl.. São Paulo: Difel, 1985, p. 20-1. 
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Ao analisar características do Brasil, o autor identifica: 

 

a) que a falta de homogeneidade dificulta a configuração de regiões. 

b) que o espaço geográfico nacional permite diversas formas de 
regionalização. 

c) os problemas de um país onde não se configuram regiões perfeitas. 

d) as implicações da formação de regiões para a sociedade brasileira. 

e) a regionalização brasileira segundo seus rios sendo a mais aceita na 
Europa. 

 

 

Questão 3: As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais 
antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande 

complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas 

(Pré-Cambriano Médio e Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas 
antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma 

de crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul-Amazônica e a do São Francisco. 
 

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: EdUSP, 1998. 

 
As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como arcabouço 

geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que 
atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração 

e destacam-se pela sua história geológica por: 
 

a) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais 

(ferro, manganês). 

b) corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território 

brasileiro. 

c) apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior 

planície do país. 

d) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de 

petróleo e gás natural. 

e) serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da 

variação de temperatura. 
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Questão 4: O ‗tsunami‘ que matou, em de em ro de 2  4, muitos milhares 

de habitantes de países banhados pelo Oceano Índico já estava quase 
esquecido quando, em final de maio de 2006, um forte tremor de terras na 

ilha de Java (Indonésia) fez novas vítimas, que chegam a cerca de 5 mil 
mortos. Os dois fenômenos, tsunamis e terremotos: 

 
a) estão relacionados às estruturas geológicas cristalinas, predominantes na 

região. 

b) representam ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma 

placa tectônica. 

c) resultam dos desequilíbrios geotérmicos que ocorrem no núcleo, parte 

central da Terra. 

 

d) demonstram que os epicentros, locais de formação dos tremores, estão 

concentrados no hemisfério Sul. 

e) têm origens semelhantes, pois ocorrem devido à movimentação das 

placas tectônicas. 

 

 
Habilidade 30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida 

no planeta nas diferentes escalas. 
 

Questão 1: Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, 
Amurdarya e Sydarya, mantiveram o nível e o volume do mar por muitos 

séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de 
algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia 

Central da irrigação e monocultura. O aumento da demanda resultou no 
desvio crescente de água para a irrigação, acarretando redução drástica do 

volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado na Ásia Central um novo 

deserto, com mais de 5 milhões de hectares, como resultado da redução em 
volume.  

TUNDISI, J. G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. São Carlos: Rima, 2003.  

 
A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de 

uma área desértica em decorrência da  
 

(A) erosão.  
(B) salinização.  

(C) laterização.  
(D) compactação.  

(E) sedimentação. 
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Texto para as questões 1 e 2 

 
Questão 1: O esquema representa um processo de erosão em encosta. Que 

prática realizada por um agricultor pode resultar em aceleração desse 

processo? 

 

(A) Plantio direto. 

(B) Associação de culturas. 

(C) Implantação de curvas de nível. 

(D) Aração do solo, do topo ao vale. 

(E) Terraceamento na propriedade 

 

Questão 2: Muitos processos erosivos se concentram nas encostas, 

principalmente aqueles motivados pela água e pelo vento. No entanto, os 

reflexos também são sentidos nas áreas de baixada, onde geralmente há 

ocupação urbana. Um exemplo desses reflexos na vida cotidiana de muitas 

cidades brasileiras é 

 

(A) a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam 

menos água em seus leitos. 

(B) a contaminação da população pelos sedimentos trazidos pelo rio e 

carregados de matéria orgânica. 

(C) o desgaste do solo nas áreas urbanas, causado pela redução do 

escoamento superficial pluvial na encosta. 

(D) a maior facilidade de captação de água potável para o abastecimento 

público, já que é maior o efeito do escoamento sobre a infiltração. 
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(E) o aumento da incidência de doenças como a amebíase na população 

urbana, em decorrência do escoamento de água poluída do topo das 

encostas.
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