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1. (Questão 3) “No dia 1o de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do 
mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural.  A 
candidatura, apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi 
aprovada durante a 36a Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial.  O presidente do Iphan 
explicou que “a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de 
civilização brasileira, com sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades”. A partir de 
agora, os locais da cidade valorizados com o título da Unesco serão alvo de ações integradas 
visando a preservação da sua paisagem cultural.” 

Disponível em: www.cultura.gov.br. Acesso em: 7 mar. 2013 (adaptado). 
 
O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva da: 

a) Presença do corpo artístico local. 
b) Imagem internacional da metrópole. 
c) Herança de prédios da ex-capital do país. 
d) Diversidade de culturas presente na cidade. 
e) Relação sociedade-natureza de caráter singular. 

 
 
2. (Questão 12) “No final do século XIX, as Grandes Sociedades carnavalescas alcançaram 
ampla popularidade entre os foliões cariocas. Tais sociedades cultivavam um pretensioso objetivo 
em relação à comemoração carnavalesca em si mesma: com seus desfiles de carros enfeitados 
pelas principais ruas da cidade, pretendiam abolir o entrudo (brincadeira que consistia em jogar 
água nos foliões) e outras práticas difundidas entre a população desde os tempos coloniais, 
substituindo-os por formas de diversão que consideravam mais civilizadas, inspiradas nos  
carnavais de Veneza. Contudo, ninguém parecia disposto a abrir mão de suas diversões para 
assistir ao carnaval das sociedades. O entrudo, na visão dos seus animados praticantes, poderia 
coexistir perfeitamente com os desfiles.” 

PEREIRA, C. S. Os senhores da alegria: a presença das mulheres nas Grandes Sociedades 
carnavalescas cariocas em fins do século XIX. In: CUNHA, M. C. P. Carnavais e outras frestas: 

ensaios de história social da cultura. Campinas: Unicamp; Cecult, 2002 (adaptado). 
 
Manifestações culturais como o carnaval também têm sua própria história, sendo constantemente 
reinventadas ao longo do tempo. A atuação das Grandes Sociedades, descrita no texto, mostra 
que o carnaval representava um momento em que as: 

a) Distinções sociais eram deixadas de lado em nome da celebração. 
b) Aspirações cosmopolitas da elite impediam a realização da festa fora dos clubes. 
c) Liberdades individuais eram extintas pelas regras das autoridades públicas. 
d) Tradições populares se transformavam em matéria de disputas sociais. 
e) Perseguições policiais tinham caráter xenófobo por repudiarem tradições estrangeiras. 

 
 
3. (Questão 15) Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas 
relações indispensáveis e independentes de sua vontade; tais relações de produção 
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 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. 

 
 
4. (Questão 25)  

 
 
A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque: 

a) Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 
b) Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 
c) Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 
d) Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 
e) Concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de 

relações sociais. 
 
 
5. (Questão 40) TEXTO I 
“Ela acorda tarde depois de ter ido ao teatro e à dança; ela lê romances, além de desperdiçar o 
tempo a olhar para a rua da sua janela ou da sua varanda; passa horas no toucador a arrumar o 
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 seu complicado penteado; um número igual de horas praticando piano e mais outras na sua aula 
de francês ou de dança.”  
Comentário do Padre Lopes da Gama acerca dos costumes femininos [1839] apud SILVA, T. V. Z. 

Mulheres, cultura e literatura brasileira. Ipotesi — Revista de Estudos Literários,  
 
TEXTO II 
“As janelas e portas gradeadas com treliças não eram cadeias confessas, positivas; mas eram, 
pelo aspecto e pelo seu destino, grandes gaiolas, onde os pais e maridoszelavam, sonegadas à 
sociedade, as filhas e as esposas.” 
MACEDO, J. M. Memórias da Rua do Ouvidor [1878]. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. 

Acesso em: 20 maio 2013 (adaptado). 
 

 
A representação social do feminino comum aos dois textos é o(a): 

a) Submissão de gênero, apoiada pela concepção patriarcal de família. 
b) Acesso aos produtos de beleza, decorrência da abertura dos portos. 
c) Ampliação do espaço de entretenimento, voltado às distintas classes sociais. 
d) Proteção da honra, mediada pela disputa masculina em relação às damas da corte. 
e) Valorização do casamento cristão, respaldado pelos interesses vinculados à herança. 

 
 
6. (Questão 45) “Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de 
homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram 
ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no 
governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não 
assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda 
piores para seus semelhantes.” 

ROSS, A. Na máquina do tempo. Época, ed. 766, 28 jan. 2013. 
 
A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a: 

a) Ampliação da noção de cidadania. 
b) Reformulação de concepções religiosas. 
c) Manutenção de ideologias conservadoras. 
d) Implantação de cotas nas listas partidárias. 
e) Alteração da composição étnica da população. 

 


