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UERJ 2012 – 1º Exame (Questões 46, 50, 52,
53, 54, 57 e 60)
1. (Questão 46)

Diversas experiências históricas da sociedade brasileira interferiram nas variações dos fluxos
imigratórios nos séculos XIX e XX.
Para o período situado entre 1880 e 1899, a variação indicada no gráfico associou-se ao seguinte
fator:
a) expansão cafeeira
b) crise da monarquia
c) abolição da escravidão
d) modernização industrial

2. (Questão 50) O Antropoceno, período geológico que começou quando o homem tomou o
controle do planeta, acelerou as emissões de CO2 e “desregulou a máquina do mundo”, afirma o
glaciólogo francês Claude Lorius, um pioneiro dos estudos sobre o clima, em seu novo livro,
Viagem ao Antropoceno. “O homem é um agente determinante da vida sobre a Terra”, explica o
especialista de 78 anos.
Adaptado de http://exame.abril.com.br, 05/01/2011
Ainda que não haja uma data específica proposta para o início do Antropoceno, ele está
associado à intensificação da ação humana sobre o ambiente.
Considerando essa associação, o início desse novo período geológico deve coincidir,
necessariamente, com o início da Idade que recebeu a seguinte denominação na História
Ocidental:
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a) Antiga
b) Moderna
c) Medieval
d) Contemporânea

3. (Questão 52)

A expansão do consumo de eletrodomésticos, como o televisor, foi uma das características do
processo de modernização da sociedade brasileira nas décadas de 1960 e 1970. Havia, no
entanto, contradições relacionadas ao exercício dos direitos políticos.
Uma dessas contradições estava associada ao seguinte aspecto:
a) restrição do voto feminino
b) supressão do poder legislativo
c) proibição das associações sindicais
d) cerceamento da representação partidária
4. (Questão 53) O Iluminismo é a saída do homem do estado de tutela, pelo qual ele próprio é
responsável. O estado de tutela é a incapacidade de utilizar o próprio entendimento sem a
condução de outrem. Cada um é responsável por esse estado de tutela quando a causa se refere
não a uma insuficiência do entendimento, mas à insuficiência da resolução e da coragem para
usá-lo sem ser conduzido por outrem. Sapere aude!* Tenha a coragem de usar seu próprio
entendimento. Essa é a divisa do Iluminismo.
IMMANUEL KANT (1784)
*Expressão latina que significa “tenha a coragem de saber, de aprender”.
In: BOMENY, Helena e FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Tempos modernos, tempos de sociologia.
São Paulo: Ed. do Brasil, 2010.
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No contexto da expansão capitalista no século XIX, uma das ideias centrais do Iluminismo, de
acordo com o texto, está associada diretamente à valorização da:
a) superioridade técnica
b) soberania econômica
c) liberdade política
d) razão científica

5. (Questão 54) O personagem Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato, tornou-se mais conhecido
na década de 1930, por meio de anúncios publicitários, como o ilustrado abaixo:

Esse anúncio retratava aspectos da sociedade brasileira da época, expressando críticas
principalmente às condições de:
a) acesso à escolarização
b) assistência médico-hospitalar
c) salubridade nas áreas rurais
d) integração econômica regional

6. (Questão 57) O presidente Roosevelt, que governou os E.U.A. entre 1933 e 1945, solicitou a
inclusão de Walt Disney na lista de visitas de celebridades hollywoodianas aos países sulamericanos. Após a visita, Disney retornou aos Estados Unidos e produziu os desenhos animados
“Alô, amigos” (1942) e “Os três cavaleiros” (1945), mais conhecido no Brasil como “Você já foi à
Bahia?”. Essas criações de Disney pretendiam resumir, no plano simbólico, os laços de afeto e de
cooperação que uniam os E.U.A. ao Brasil.
Adaptado de SIDNEY FERREIRA LEITE
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In: TERRA, Lygia et al. Conexões: estudos de geografia do Brasil. São Paulo: Moderna, 2009.
As artes são frequentemente utilizadas como instrumento de propaganda política e ideológica. Os
desenhos de Disney, por exemplo, foram peça importante para a estratégia geopolítica dos E.U.A.
para a América Latina, como se observa no texto acima.
Essa estratégia geopolítica norte-americana foi concretizada na década de 1940 por meio de um
conjunto de ações que ficou conhecido como:
a) Aliança para o Progresso
b) Política da Boa Vizinhança
c) América para os Americanos
d) Doutrina do Destino Manifesto

7. (Questão 60) Observe a foto do grupo de Lampião e Maria Bonita e o mapa que destaca a área
do Nordeste brasileiro onde o cangaço se disseminou nas décadas de 1920 e 1930.
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O cangaço representou uma manifestação popular favorecida, basicamente, pela seguinte
característica da conjuntura social e política da época:
a) cidadania restringida pelo voto censitário
b) analfabetismo predominante nas áreas rurais
c) criminalidade oriunda das taxas de desemprego
d) hierarquização derivada da concentração fundiária
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