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UNESP 2015 (Questões 1, 2, 3, 4) 
 
1. (Questão 1) “[Na Idade Média] A arte das catedrais significa acima de tudo, na Europa, o 
despertar das cidades. Muitos dos vitrais são oferecidos pelas associações de trabalhadores, que 
pretendiam assim consagrar ostensivamente as primícias de sua jovem prosperidade. Esses 
doadores não eram camponeses, mas pessoas de ofício. Homens que, na cidade, nos bairros em 
constante expansão, trabalhavam a lã, o couro e os metais, que vendiam belos tecidos, bem 
como joias, e corriam de feira em feira, em caravana. Esses artesãos, esses negociantes 
quiseram que na igreja matriz de sua cidade, nos vãos, transfigurados pela luz de Deus, se 
representassem os gestos e as ferramentas do seu mister. Que seu ofício e sua função produtiva 
fossem assim celebrados nesse monumento que a todos reunia por ocasião das grandes festas, 
suficientemente vasto para acolher a população inteira da cidade. Os burgueses, com efeito, não 
entravam na catedral apenas para rezar. Era ali que se reuniam suas confrarias e toda a comuna 
para suas assembleias civis. A catedral era a casa do povo. Do povo citadino.”  

(Georges Duby. A Europa na Idade Média, 1988.) 
 
Identifique o momento da Idade Média em que ocorre o “despertar das cidades”, mencionado no 
texto, e aponte três características do papel exercido pelas catedrais na vida cotidiana dos 
moradores das cidades. 
 
 
2. (Questão 2) 
“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. 
Deus quis que a terra fosse toda uma, 
Que o mar unisse, já não separasse. 
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma, 
E a orla branca foi de ilha em continente, 
Clareou, correndo, até ao fim do mundo, 
E viu-se a terra inteira, de repente, 
Surgir, redonda, do azul profundo. 
Quem te sagrou criou-te português. 
Do mar e nós em ti nos deu sinal. 
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez. 
Senhor, falta cumprir-se Portugal!” 

(Fernando Pessoa. “O Infante”. Mensagem. Obra poética, 1960.) 
 
Identifique quatro características que, segundo o texto, marcaram a expansão marítima 
portuguesa dos séculos XV e XVI. Exemplifique com os versos do próprio poema.  
 
 
3. (Questão 3) Tanto as seções, como as máquinas, têm as necessárias separações. 
Trabalhando esta fábrica somente com fios tintos e produzindo artigos sujeitos à variação da 
moda, possui desenvolvida seção de preparo e tinturaria com todos os melhoramentos e 
condições de higiene desejadas. Somente na seção de aproveitamento de resíduos se nota 
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 absoluta falta de asseio. As máquinas dessa seção são todas de manejo perigoso, ocasionando 
frequentemente pequenos desastres. 
 
O dia é de dez horas e um quarto. Damos abaixo um quadro do pessoal desta fábrica, 
classificando os operários segundo as idades e nacionalidades:  
 

 
 
Justifique a afirmação “Tanto as seções, como as máquinas, têm as necessárias separações.”, 
considerando a lógica de organização fabril. Utilize os dados do texto e da tabela para indicar três 
características das condições de trabalho e do grupo de trabalhadores dessa fábrica. 
 
 
4. (Questão 4)   
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 A imagem 1 deriva de uma campanha governamental e a imagem 2 é uma charge, ambas 
referentes ao Brasil dos anos 1970. É correto dizer que cada uma delas trata o lema “Brasil: ame-
o ou deixe-o” de forma diferente? Justifique sua resposta, associando as imagens ao regime 
político brasileiro do período. 
 
  

 


