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1. (Questão 45)  
 

 
Ponte Rio-Niterói: 40 anos 

 
A Rio-Niterói começou a ser erguida em dezembro de 1968, nove dias antes da edição do AI-5, e 
só foi concluída no dia 4 de março de 1974. No começo, a Ponte era uma via de 13,2 quilômetros, 
construída pelos militares para ligar dois trechos da BR-101. No primeiro ano, atingiu a marca de 
20 mil veículos por dia. Hoje, quando o movimento diário já ultrapassa os 150 mil veículos, seus 
operadores preferem vê-la como uma grande rua unindo duas cidades. Talvez seja essa a mesma 
impressão dos usuários, que, nos horários de pico, levam quase o mesmo tempo para atravessá-
la que seus antepassados que usavam barcaças. 

Adaptado de infograficos.oglobo.globo.com, 2014. 
 
Por sua história e seus usos atuais, a Ponte Rio-Niterói sinaliza algumas das mudanças que 
afetaram a sociedade brasileira a partir da década de 1960. A principal função da Ponte no 
momento de sua inauguração e uma problemática que ela evidencia hoje, respectivamente, são: 
a) favorecer o progresso industrial – incremento da poluição urbana  
b) possibilitar a conexão de rodovias – saturação de fluxos intermunicipais 
c) promover a substituição de vias ferroviárias – deterioração das zonas portuárias  
d) garantir a nacionalização do transporte público – privatização da administração das rotas 
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 2. (Questão 47)  
 

 
 

O cartão-postal é o melhor veículo de propaganda e reclame de que podem dispor os homens, as 
empresas, a indústria, o comércio e as nações. 

Olavo Bilac. A cartophilia, 15/06/1904. 
 
A frase de Olavo Bilac assinala a ampliação da produção de cartões-postais no início do século 
XX, que animou colecionadores e o trabalho de editores, fotógrafos e gravuristas. As imagens dos 
cartões do Rio de Janeiro, capital brasileira naquele momento, associaram-se à propaganda das 
ações governamentais indicadas em:  
a) modernização e progresso material de espaços públicos 
b) planejamento e racionalização do crescimento urbano 
c) valorização e preservação dos monumentos arquitetônicos 
d) remodelamento e expansão das vias de transportes coletivos 
 
 
3. (Questão 48) CAMPOS DE “REEDUCAÇÃO PELO TRABALHO” NA CHINA: A MUDANÇA DE 
UM SISTEMA DE OPRESSÃO POR OUTRO 
A extinção do sistema chinês de campos de “reeducação pelo trabalho” (RTL) arrisca não ser 
mais do que uma mudança cosmética. “Abolir o sistema de RTL é um passo na direção certa. 
Mas há agora indicadores de que isto é apenas para desviar as atenções públicas dos abusos 
cometidos naqueles campos, onde a tortura é uma prática sistemática. É claro que as políticas 
subjacentes de castigar pessoas pelas suas atividades políticas ou pelas suas crenças religiosas 
não mudaram. Os abusos e a tortura continuam na China, apenas assumiram uma expressão 
diferente”, sustenta a perita Corinna Barbara Francis, da Anistia Internacional. 

Adaptado de amnistia-internacional.pt, 17/12/2013. 
 
Nas últimas quatro décadas, o sistema político chinês vem evoluindo de forma muito lenta, se 
comparado às grandes mudanças econômicas observadas no país.  
A prática mencionada no texto foi intensamente utilizada no momento da história chinesa 
denominado: 
a) Longa Marcha  
b) Guerra do Ópio  
c) Revolução Cultural  
d) Levante dos Boxers 
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 4. (Questão 50)  

 
“Reivindicar liberdade para as mulheres não é crime. Pessoas presas por solicitar o direito de 
votar não devem ser tratadas como criminosas” (1917).  

zazzle.com.br 
 
A imagem acima retrata a luta das mulheres pelo sufrágio universal nas décadas iniciais do século 
XX, nas sociedades norte-americana e europeia. Naquele momento, a negação desse direito 
indicava o seguinte problema social: 
a) exclusão da mão de obra feminina do mercado de trabalho  
b) monopólio masculino sobre o acesso ao sistema escolar 
c) restrição ao exercício da cidadania política 
d) manutenção das tradições aristocráticas 
 
 
5. (Questão 52) Dirijo-me a todos os brasileiros, não apenas aos que conseguiram adquirir 
instrução nas escolas, mas também aos milhões de irmãos nossos que dão ao Brasil mais do que 
recebem, que pagam em sofrimento, em miséria, em privações, o direito de ser brasileiro e de 
trabalhar sol a sol para a grandeza deste país. Aqui estão os meus amigos trabalhadores, na 
presença das mais significativas organizações operárias e lideranças populares deste país. 
Àqueles que reclamam do Presidente da República uma palavra tranquilizadora para a Nação, o 
que posso dizer-lhes é que só conquistaremos a paz social pela justiça social. A maioria dos 
brasileiros já não se conforma com uma ordem social imperfeita, injusta e desumana. 

João Goulart, em comício no Rio de Janeiro, 13/03/1964. Adaptado de jornalggn.com.br. 
 
No evento conhecido como Comício da Central do Brasil, o Presidente João Goulart proferiu 
discurso em que reafirmava algumas das propostas de seu governo, atendendo a demandas de 
organizações sindicais. 
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 A proposta desse governo mais diretamente associada à promoção da justiça social foi: 
a) realização da reforma agrária  
b) gratuidade do ensino público 
c) concessão do voto aos analfabetos 
d) introdução dos direitos trabalhistas 
 
 
6. (Questão 54) 
 

 
 
A charge, de 1975, ironiza um momento de alterações nas disputas partidárias durante os 
governos militares de 1964 a 1985. 
A organização partidária implantada por esses governos e a mudança nas disputas partidárias 
contextualizada na charge estão identificadas, respectivamente, em: 
a) apartidarismo – controle da propaganda televisiva 
b) bipartidarismo – crescimento dos grupos de oposição 
c) unipartidarismo – diminuição da participação eleitoral 
d) pluripartidarismo – censura dos meios de comunicação 
 
 
7. (Questão 56) Sobretudo compreendam os críticos a missão dos poetas, escritores e artistas, 
neste período especial e ambíguo da formação de uma nacionalidade. São estes os operários 
incumbidos de polir o talhe e as feições da individualidade que se vai esboçando no viver do povo. 
O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar com igual pronúncia e o 
mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a nêspera? 

José de Alencar, prefácio a Sonhos d’ouro, 1872. Adaptado de ebooksbrasil.org. 
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 De acordo com José de Alencar, a caracterização da identidade nacional brasileira, no século 
XIX, estava vinculada ao processo de: 
a) promoção da cultura letrada  
b) integração do mundo lusófono 
c) valorização da miscigenação étnica 
d) particularização da língua portuguesa 
 
 
(Questão 60) Em novembro de 2014, a Alemanha celebrou 25 anos da queda do Muro de Berlim. 
Apesar do tempo decorrido e dos investimentos realizados, ainda persistem muitas diferenças 
entre as porções ocidental e oriental do país. Os mapas abaixo apontam exemplos dessas 
diferenças. 
 

 
 

Uma prioridade da plataforma política do Partido Nacional Democrata, da extrema-direita alemã, é 
a adoção de severas restrições à imigração para o país. 
Com base nessa informação e na análise dos mapas, a porção oriental do país possui 
atualmente, como característica social marcante, níveis mais elevados de: 
a) inclusão política  
b) automação industrial  
c) sentimento xenófobo  
d) qualificação profissional 
 


