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Ciências Humanas e suas Tecnologias 
 
1. Houve um tempo em que a humanidade consumidora se dividia em tantos alvos quanto fosse o 
público a seduzir através dos meios de comunicação de massa. Esse tempo passou. Servidores 
utilizados para fins publicitários agora identificam nossos interesses, nossas ligações em redes 
sociais, nossos gostos culturais, os lugares que visitamos ou onde fazemos compras. Em suma, 
mesmo que não se trate jamais de cadastrar oficialmente uma população, a segmentação pode 
ser tão precisa que, mesmo sem conhecê-lo pelo nome, uma marca é capaz de saber tudo sobre 
um consumidor. 

BÉNILDE, M. A caçada metódica aos dados do internauta revoluciona a publicidade. Disponível 
em: www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1555. Acesso em: 5 mar. 2015. (fragmento) 

 
A internet cumpre um papel relevante na organização da vida social, no que se refere à 
segmentação da população para fins publicitários, pois: 

a) com a existência de lojas virtuais, a internet tende a eliminar as lojas físicas para a 
realização de compras. 

b) a indústria da publicidade entrou em crise com o advento das novas ferramentas virtuais. 
c) poucos espaços na internet estão isentos de atividades comerciais, sendo as redes sociais 

o principal dentre eles. 
d) com a criação de seus próprios websites, grandes marcas e empresas investiram em 

publicidade impressa para atingir o público-alvo. 
e) as empresas apropriam-se dos dados e informações fornecidos involuntariamente pelos 

usuários que navegam pela rede de internet. 
 
 
2. Texto I 
Os conflitos sociais são constantes na história da humanidade. Entretanto, as relações 
conflituosas acirram-se nas sociedades contemporâneas e é nesta mesma sociedade que os 
conflitos envolvendo a utilização dos recursos naturais tornaram-se fundamentais para a própria 
sobrevivência da humanidade no planeta. 

Disponível em: <http://www2.unifap.br/geografia/files/2012/09/%C3%81REAS-PROTEGIDAS-
CONFLITOS-SOCIOAMBIENTAIS-E-A-DIN%C3%82MICA-ESPACIAL-AMAPAENSE1.pdf.>. 

Acesso em: 26 nov. 2014 
 
Texto II 

 
Disponível em: http://www.caatinga.org.br/cultura-e-agricultura-familiar-marcam-movimento-pelos-

15-anos-da-asa-em-pernambuco/. Acesso em: 8 abr. 2015. 
 
A avaliação dos dois textos acima indica que os conflitos sociais nas sociedades contemporâneas 

a) manifestam-se por motivos irrelevantes. 
b) resultam da disponibilidade dos recursos naturais. 
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 c) mascaram a indisponibilidade dos recursos naturais. 

d) caracterizam-se historicamente pelos conflitos de classe. 
e) acentuam-se com a má utilização dos recursos naturais. 

 
 
3. Em poucas décadas a partir de 1280, o mundo viu um crescimento extraordinário do comércio 
e, com ele, maior prosperidade para potências marítimas como Veneza, Espanha e Grã-Bretanha. 
Uma única invenção – a bússola magnética – tornou isso possível. A bússola foi o primeiro 
instrumento a permitir a navegadores no mar, em terra e – muito mais tarde – no ar determinar 
sua direção de modo rápido e preciso a qualquer hora do dia ou da noite e sob praticamente 
quaisquer condições. Isso permitiu que mercadorias fossem transportadas de maneira eficiente e 
confiável através dos mares e abriu o mundo para a exploração marítima. A Terra nunca mais 
poderia ser vista da mesma maneira. 

ACZEL, A. D. Bússola: a invenção que mudou o mundo. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2002 (fragmento). 

 
É comum observar-se na história da humanidade a busca por novos territórios e novas 
possibilidades no meio natural, por meio da exploração de recursos naturais. O texto retrata o 
impacto da introdução, na Europa, de uma tecnologia que transformou para sempre os rumos da 
navegação e exploração no mundo. Com base no texto, assinale a alternativa correta sobre os 
impactos dessa tecnologia. 

a) A expansão do domínio das potências marítimas é resultado do processo histórico nas 
suas esferas política e econômica, pois um instrumento, a bússola, não tem capacidade 
para interferir nas relações entre pessoas e nações. 

b) A bússola foi uma importante invenção que influenciou na configuração atual do globo e na 
economia das nações, já que possibilitou expedições à procura de recursos naturais. 
Porém, a disseminação de seu uso foi lenta, visto que sua utilização só era possível 
durante o dia. 

c) A influência da bússola transformou as explorações marítimas, no entanto, essa influência 
não teve forças para impulsionar novas tecnologias. 

d) Em relação a impactos dessa invenção na atualidade, a bússola tornou-se obsoleta e seus 
princípios já não são mais utilizados, possibilitando o desenvolvimento de novas 
tecnologias. 

e) A utilização da bússola possibilitou que as navegações fossem orientadas em direções 
preestabelecidas. Isso influenciou na melhoria do transporte de mercadorias e em mais 
possibilidades para a exploração marítima e, consequentemente, de exploração de 
diferentes recursos naturais. 

 
 
4. Diferentes graus de liberdade estão envolvidos em andar a cavalo e dirigir um automóvel 
moderno. Além de o automóvel estar disponível para uma porcentagem muito maior da população 
em relação ao que a carruagem fora, ele é mais rápido e mais eficiente, requer menos cuidado e 
é provavelmente mais manipulável. No entanto, o acréscimo de liberdade trouxe consigo uma 
mudança no caráter da liberdade. É como se as inumeráveis leis, regulações e direções às quais 
devemos estar de acordo estivessem guiando o carro, e não nós. 

HORKHEIMER, M. Eclipse of Reason. Nova York: Oxford University Press, 1947. p. 98. 
(fragmento) 
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 A comparação entre o uso do cavalo e do automóvel moderno ilustra a reflexão crítica do filósofo 

alemão Max Horkheimer (1895 - 1973) sobre o progresso tecnológico. Diante dessa perspectiva, 
a transformação social ocasionada pelo automóvel 

a) implica a conquista efetiva da liberdade de ir e vir para a humanidade. 
b) é um retrocesso, visto que os automóveis não possuem utilidade funcional. 
c) é positiva, pois não exige leis e regulamentações como a carruagem. 
d) solucionou os problemas sociais e econômicos das sociedades. 
e) produziu uma demanda de autocontrole, leis e disciplina para os indivíduos. 

 
 
5.  
TEXTO I  
A Revolução Francesa, a Revolução Soviética, o nazismo, o fascismo e a Revolução Cubana 
serviram apenas para trazer sofrimento ao povo que teoricamente pretendiam fazer progredir, ou 
para frear um desenvolvimento lento, mas seguro que num tempo mais longo, organicamente, 
tenderia a corrigir injustiças ou desigualdades.  

Disponível em: www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/contraponto/ movimentos-radicais-
contribuem-para-o-atraso-da-humanidade-e-matam-individuoscriativos-16988/. Acesso em: 5 mar. 

2015 (fragmento)  
TEXTO II  
Como já dizia o filósofo Karl Marx “Mudanças na sociedade ocorrem a partir da ebulição dos 
movimentos sociais: contra o capital e o Estado.” Os movimentos sociais são de extrema 
importância, porque cobram mudanças, reivindicam transformações, mostram quando o povo não 
está satisfeito com as medidas adotadas por governantes, além de cobrar medidas quando 
necessário [...].  

Disponível em: http://dialeticmov.wordpress.com/2008/04/28/a-importanciados-movimentos-
sociais/. Acesso em: 13 out. 2014. (adaptado).  

 
Os trechos opõem-se quanto a seus posicionamentos em relação à importância e os resultados 
das movimentações sociais e políticas. Isso ocorre porque os autores atribuem, respectivamente, 
aos movimentos sociais a 

a) a culpa do subdesenvolvimento da humanidade e o desenvolvimento técnico e produtivo 
das sociedades. 

b) a supressão do desenvolvimento natural da sociedade  e a importância na transformação 
social dos povos. 

c) a salutar contribuição para realidade nacional e o caráter reivindicador dos povos 
insatisfeitos. 

d) o caráter transformador das sociedades e as mudanças que geram insatisfação para os 
povos. 

e) a culpa pelas anomalias da sociedade e a responsabilidade pelo fim dos governos 
vigentes. 

 
 
6. Trata-se, por um lado, de transformações de ordem econômica, que afetaram profundamente a 
forma de produzir do campesinato tradicional e que se traduziram, especialmente, pela 
progressiva modernização do processo de produção na agricultura, uma maior integração deste 
setor aos mercados, inclusive e sobretudo os mercados não locais. Por outro lado, estas 
transformações dizem respeito à estrutura e à vida social local. 
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 Wanderley, M. de N. B. A emergência de uma nova ruralidade nas sociedades modernas 

avançadas – o “rural” como espaço singular e ator coletivo. Estudos sociedade e agricultura, 
2013. (fragmento). 

 
As atuais relações estabelecidas no espaço rural, de acordo com o texto, estão relacionadas com 

a) as transformações técnicas, econômicas e socioestruturais. 
b) o avanço da implantação das técnicas tradicionais camponesas. 
c) as novas necessidades mercadológicas mundiais. 
d) o uso de técnicas sustentáveis no campo. 
e) o investimento político na economia camponesa. 

 
 
7. A população da cidade revoltou-se contra o plano de saneamento, mas, sobretudo, com a 
remodelação urbana feita pelo presidente Rodrigues Alves (1902-1906), que decidiu modernizar a 
cidade e tomar medidas drásticas para combater as epidemias. Cortiços e casebres, que 
compunham inúmeros quarteirões dos bairros centrais, foram demolidos, e deram lugar a grandes 
avenidas e ao alargamento das ruas, seguindo o modelo de urbanização dos grandes bulevares 
parisienses. A população local foi desalojada, refugiando-se em barracos nos morros cariocas ou 
em bairros distantes na periferia. As favelas começaram a se expandir. 

PORTO, M. Y. Uma revolta popular contra a vacinação. In.: Ciência e Cultura,vol. 55, n. 1, 2003, 
p. 53. (fragmento). 

 
O trecho retrata os motivos que, com a vacinação obrigatória, culminaram com a chamada 
Revolta da Vacina, em 1904. A partir do texto, pode-se notar que a revolta teve sua origem: 

a) na campanha de vacinação obrigatória, não tendo outros fatores como suas causas. 
b) na falta de participação popular no planejamento urbano, realizado sem a consulta de suas 

demandas. 
c) no avanço das relações entre médicos e cientistas com o governo republicano, que se 

recusava a empreender as medidas sanitaristas. 
d) na participação popular nas tomadas de decisões sobre questões relacionadas ao 

urbanismo e ao saneamento na Primeira República. 
e) na falta de apoio popular às medidas propostas pelos médicos sanitaristas, que viam na 

reforma urbana um retrocesso ao processo de saneamento em andamento. 
 
 
8. [...] a obra e o pensamento de um filósofo são feitos de certas articulações entre as 
coisas ditas, frente às quais não há dilema entre a interpretação objetiva e a arbitrária, 
visto que ali não estão objetos de pensamento, pois, como a sombra e o reflexo, 
também eles seriam destruídos se submetidos à observação analítica ou ao 
pensamento isolante. Se quisermos reencontrar o pensamento e a obra, e se 
quisermos ser fiéis a eles, só nos resta um caminho: pensar de novo. 

MERLEAU-PONTY, M. O filósofo e sua sombra. São Paulo: Abril Cultural, Coleção: Os 
Pensadores, 1980 (fragmento). 

 
O texto possibilita uma análise entre memória e sociedade, de modo que 

a) critica a história da filosofia e o passado filosófico. 
b) apresenta a filosofia como um pensamento isolado. 
c) considera a interpretação arbitrária um equívoco. 
d) mostra que o pensamento filosófico é incompreensível. 
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 e) expõe a importância da reflexão frente às obras filosóficas. 

 
 
9. No mundo do trabalho, têm ocorrido mudanças que são provenientes das diversas 
transformações nas esferas cultural, social, econômica e política da sociedade. O trabalho na 
contemporaneidade é marcado pela revolução técnico-industrial, em que prevalece a inserção de 
novas tecnologias exigindo uma maior qualificação técnica por parte do trabalhador na execução 
de tarefas. 

FERNANDES, S. R. P.; DI PACE, D. M. T.; PASSOS, M. F. D. Organização e condições de 
trabalho em telemarketing. Saúde mental e trabalho: leituras, p. 247-270, 2002. (fragmento) 

 
De acordo com o texto, a atual revolução técnico-industrial desencadeou uma nova organização 
no mundo do trabalho exigindo 

a) um menor controle sobre os trabalhadores. 
b) uma melhora nas relações trabalhistas. 
c) uma maior qualificação do trabalhador. 
d) a execução de tarefas em linha de produção. 
e) trabalhadores de grande força física. 

 
 
10. Em 2013, Minas continuou mantendo a posição de destaque nas exportações em relação a 
outros estados da federação. O estado atingiu o maior saldo comercial do Brasil no ano passado, 
com um superávit de US$ 21,09 bilhões. De acordo com o secretário, Minas Gerais mantém a 
estratégia de promover a atração de novas empresas para o estado, principalmente na chamada 
“Nova Economia”. “Além da agregação de valor às commodities, por meio da atração de 
empresas, no entanto, temos que investir também em logística, a partir de novos modais de 
transporte”, observou. Ele destacou ainda a oportunidade para que novos empreendimentos, 
principalmente dos setores de alta tecnologia, possam ser instalados no espaço do Aeroporto 
Industrial, no sítio do Aeroporto Internacional Tancredo Neves (AITN). 
Disponível em: <www.clicfolha.com.br/noticia/35145/com-superavit-de-us-21-bilhoes-minas-tem-o-

maior-saldo-comercial-do-pais>. Acesso em: 5 mar. 2015 (fragmento). 
 
O excerto se refere aos resultados da balança comercial de Minas Gerais, no ano de 2013, 
relacionada ao processo de produção e circulação de riquezas no estado. Considerando o modelo 
atual da economia global e suas implicações socioespaciais, é correto afirmar que 

a) não há associação entre o crescimento econômico de Minas Gerais e a Terceira Divisão 
Internacional do Trabalho, iniciada na década de 1970. 

b) a chamada “nova economia” tem o objetivo de desenvolver áreas como pesquisa, inovação 
e agronegócio, incentivando empresas nacionais e não as multinacionais, desenvolvendo a 
economia nacional e gerando maior distribuição de renda no país. 

c) a balança comercial de Minas Gerais manteve o superávit, em função do maior saldo 
financeiro de exportações em relação ao de importações. 

d) o interesse em se produzir commodities se daria em função da valorização individual das 
mesmas, visto que seu valor é variável, não sendo universal. 

e) a balança comercial de Minas Gerais obteve superávit devido à venda de produtos a outros 
estados brasileiros, o que ocorre, nas últimas décadas, devido ao aumento da renda da 
população brasileira, a qual aumentou seu consumo. 
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 11. A memória dos Canudenses permaneceu muito tempo restrita as relações familiares, contada 

oralmente pelos sobreviventes aos seus descendentes. Havia um temor, o assunto era tratado 
como tabu e o silêncio imperou. Mesmo muito tempo após o final da guerra, o medo continuava a 
ser realidade. Durante a Ditadura Militar dos anos sessenta, os canudenses ainda tinham receio 
de serem vistos como subversivo. O silêncio, o medo e os efeitos da profilaxia estavam 
profundamente arraigados e presentes entre aqueles que sobreviveram. 

MONTEIRO, V.S.V. Canudos: as crianças do sertão como butim de guerra. Dissertação de 
Mestrado. Rio de Janeiro: PUC. Programa de pós-graduação em Historia Social da Cultura, 2007. 

(fragmento) 
 
Com base no texto, as memórias produzidas pela Guerra de Canudos foram 

a) transmitidas secretamente de forma escrita a partir da ditadura militar. 
b) irrelevantes para a construção da identidade dos canudenses. 
c) carregadas de estórias e inverdades sobre o período. 
d) relatadas oralmente de forma restritiva nas esferas dentro das relações familiares. 
e) divulgadas pelos sobreviventes que enalteceram o acontecimento. 

 
 
12. A Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor; o poder deve ser usado; seus 
concorrentes imperiais não são dignos; suas colônias devem crescer, prosperar e continuar 
ligadas a ela. Somos dominantes, porque temos o poder (industrial, tecnológico, militar, moral), e 
elas não; elas são inferiores; nós, superiores, e assim por diante. 

SAID, E. Cultura e imperialismo. São Paulo: Cia das Letras, 1995 (adaptado). 
 
A análise do texto revela que a posição internacional inglesa do final do século XIX era 

a) cultural imperialista. 
b) civilizatória e multiculturalista. 
c) colonialista religiosa. 
d) multiculturalista e neocolonialista. 
e) reformista e totalitária. 

 
 
13. 
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Disponível em: <revistaescola.abril.com.br/geografia/pratica-pedagogica/cartografia-analise-

diferentes-mapas-mundo-brasil-584372.shtml> Acesso em: 13 nov. 2014 
 
A comparação dos mapas mostra o avanço do plantio da soja sobre o território do cerrado, essa 
transformação do espaço geográfico é corretamente relacionada com: 

a) o desenvolvimento de novas cidades no Centro-Oeste, atraindo fluxo migratório para o 
centro do país. 

b) o desmatamento e degradação do bioma Cerrado, prejudicando a economia do Centro-
Oeste brasileiro. 

c) a queda do desenvolvimento urbano e econômico na Região Sul, em função da migração 
da soja para o Centro-Oeste. 

d) a proteção ambiental mais efetiva para o Cerrado, o que ocasionou nas últimas décadas 
queda nos índices de exportação de soja. 

e) a estagnação da cultura da soja em função da barreira imposta pela proibição de 
desmatamento na Amazônia 

 
 
14. No século XVIII, as mulheres da América inglesa não haviam participado muito da vida 
pública. Nas lutas contra os desmandos da metrópole e na Guerra da Independência, 
colaboraram mantendo sozinhas seus familiares e propriedades e empenhando-se em atos 
cívicos. O modelo republicano de mulher que emerge junto com a nova nação é o da ‘mãe’ que, 
embora não se imiscua nos assuntos públicos e dedique-se de corpo e alma à família, é chamada 
a formar os novos cidadãos americanos que ‘prezam a liberdade’. Após a independência, surgem 
associações de mulheres organizadas, muitas vezes ligadas às igrejas, com o objetivo de auxiliar 
os desamparados. A prática de tais grupos fornecerá subsídios para a participação das norte-
americanas nos movimentos abolicionistas e feministas do século XIX. E a brecha aberta pela 
nova responsabilidade para com a nação dita do povo livre servirá de justificativa para que 
procurem interferir mais na vida pública e lutem pela emancipação feminina. 

PINSKY, B. C; PEDRO, J. M. Igualdade e especificidade. In: História da Cidadania. São Paulo: 
Editora Contexto, 2003. p. 268. 

 
O texto enfatiza o processo da consolidação da figura feminina na sociedade americana 
demonstrando que: 

a) as mulheres tinham uma intensa participação e influência na vida pública da América 
Inglesa no século XVIII, usufruindo de direitos políticos. 
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 b) as mulheres não participaram da luta pelo reconhecimento de direitos nos movimentos 

sociais do século XIX. 
c) a Igreja no século XVIII bloqueava os espaços de participação das mulheres na vida social, 

limitando suas ações à esfera familiar. 
d) a convocação mulher, por parte da república, para defender a liberdade não abriu espaço 

para as mulheres lutarem por emancipação. 
e) a defesa pela liberdade abriu espaço para as mulheres lutarem por emancipação e 

participação na vida pública. 
 
 
15.  
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Vivem pros seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas. 

BUARQUE, C.; BOAL, A. Mulheres de Atenas. In: Meus caros Amigos, 1976. Disponível em: 
http://letras.terra.com.br. Acesso em: 4 dez. 2011 (fragmento). 

 
A figura feminina representada na música Mulheres de Atenas, na Grécia Antiga, demonstra que 
a mulher cumpria uma função social 

a) idêntica em relação aos homens. 
b) superior à dos homens. 
c) inferiorizada em relação aos homens. 
d) pedagógica educacional sobre as crianças. 
e) de administrar o Estado quando em guerra. 

 
 
16. A interpretação do registro rupestre 
Muito antes de que a arte rupestre representasse para a ciência uma fonte inesgotável de dados 
para o conhecimento das sociedades pré-históricas, a preocupação em se conhecer e “decifrar” o 
que os registros rupestres queriam dizer, produziu enorme quantidade de bibliografia, desde 
trabalhos sérios às fantasias mais desvairadas, essas quase sempre fruto da ignorância. As 
interpretações foram especialmente férteis nos casos em que os registros eram ricos em 
grafismos de conteúdo abstrato, com ou sem representações figurativas associadas. A magia 
propiciatória da caça, o culto à fertilidade e a iniciação sexual têm sido os temas favoritos no 
registro figurativo. Interpretações cosmogônicas, linguagem codificada precursora dos verdadeiros 
hieroglifos, são interpretações corriqueiras nos grafismos puros. Muitas dessas interpretações 
aproximam-se bastante da realidade, mas o problema está sempre no seu valor científico. Até que 
ponto elas são válidas para a identificação cultural dos grupos étnicos que foram seus autores ? 

ABAR – Associação Brasileira de Arte Rupestre. Disponível em: www.globalrockart2009.ab-
arterupestre.org.br/arterupestre.asp. Acesso em 3 mar. 2015. 

 
O excerto traz uma reflexão sobre a arte rupestre e sua interpretação e entendimento nos dias 
atuais. De acordo com o texto, é correto afirmar que 

a) arte rupestre fornece os dados necessários para a compreensão de todo o passado pré-
histórico dos povos que habitaram o território brasileiro. 

b) pela impossibilidade de compreender o real sentido dos registros, o valor científico das 
interpretações pode ser, por vezes, questionado. 
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 c) todo o tipo de manifestação cultural e religiosa desses povos foi registrado nas pinturas 

rupestres, deixando um registro conclusivo de seu modo de vida. 
d) os pesquisadores que interpretam e estudam a arte rupestre põem em xeque o valor 

científico desses povos. 
e) todo trabalho de interpretação e decifração das pinturas rupestres tem um caráter 

totalmente fantasioso. 
 
 
17. 

 
Disponível em: http://www.rebomeg.com.br/p/criancas-e-crack-pref-rj.html. Acesso em: 26 ago. 

2014. 
 
A inclusão social pode ser entendida como a ação de proporcionar para populações que são 
social e economicamente excluídas [...] oportunidades e condições de serem incorporadas à 
parcela da sociedade que pode usufruir desses bens. 
MOREIRA, I. de C. A inclusão social e a popularização da ciência e tecnologia no Brasil. Inclusão 

social 1.2, 2006. 
 
Mafalda, a menina lúcida de cabelos escuros e sempre com laço na cabeça criada pelo cartunista 
argentino Quino, na década de 1960, trata de assuntos ainda muito atuais. Sobre o tema inclusão 
social, assinale a alternativa correta em relação à tirinha e ao texto. 

a) Nota-se, na tirinha, que Mafalda manifesta o desejo de incluir o indivíduo na sociedade, 
porém não o faz porque o indivíduo não tem acesso aos bens, situação que inviabiliza a 
inclusão e provoca o efeito cômico. 
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 b) A tirinha de Mafalda contradiz o texto, já que a outra personagem presente na tira não 

deseja incorporar a parcela da população que não usufrui de bens como trabalho, proteção 
e bem-estar. 

c) A tirinha de Mafalda, apesar de tocar em assuntos que perduram até os dias de hoje, trata 
a questão sob um ponto de vista ultrapassado, pois a desigualdade social da década de 
1960 não pode ser comparada à da atualidade. 

d) A ironia na tirinha de Mafalda e o tom irônico do excerto se referem à impossibilidade de 
incluir certa parcela da população, o que está de acordo com o pensamento da 
personagem no último quadro da tira. 

e) A fala da personagem Mafalda aproxima-se da proposta do texto na tentativa de incluir na 
sociedade indivíduos que não têm acesso a oportunidades, trabalho, proteção e bens. 

 
 
18. O diretor da Organização Internacional de Migração (OIM) para América do Sul, o uruguaio 
Juan Artola, disse que existe hoje uma tendência a maior migração regional e, ao mesmo tempo, 
tendência ao menor fluxo de emigrantes sul-americanos para os países da Europa e dos Estados 
Unidos. 
[...] 
Segundo ele, nos últimos anos aumentou a migração intra-regional na Argentina, Brasil e, em 
certa medida, também no Chile e no Uruguai. Todos absorveram mão-de-obra regional, de acordo 
com o diretor da OIM. 

Disponível em: www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/03/120319_imigracao_mc_ac.shtml. 
Acesso em: 13 nov. 2014. 

 
O excerto apresentado retrata os novos destinos dos fluxos migratórios da população sul-
americana. Sobre essa nova tendência, voltando o fluxo para o próprio continente, enquanto 
destino, os estados nacionais sul-americanos contribuíram para esse cenário quando: 

a) divulgaram campanhas nacionalistas, exaltando os pontos positivos de países sul-
americanos em detrimento de países do chamado primeiro mundo. 

b) aderiram a políticas de isolamento econômico, em função da crise econômica vivenciada 
no continente europeu. 

c) difundiram campanhas oficiais latinas contra a Europa e Estados Unidos, o que 
desencoraja a população a buscar oportunidades nesses locais. 

d) apoiaram políticas brasileiras de migração com incentivos extras a mão de obra estrangeira 
de latinos. 

e) realizaram investimentos que dinamizou o desenvolvimento econômico e maiores 
oportunidades de trabalho em países como Brasil e Chile. 
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 19. 

 
ZIRALDO. 20 anos de Prontidão, Record,1984. 

Os meios de comunicação se constituíram historicamente como a principal ferramenta ideológica 
dos governos autoritários. A charge de Ziraldo revela que durante a Ditadura Militar (1964 -1985) 
no Brasil: 

a) a população se interessava por temas supérfluos. 
b) a televisão era controlada pelos governos ditatoriais. 
c) não se equiparou com as ditaduras latino-americanas. 
d) a repressão policial não existiu aos oposicionistas. 
e) a televisão e seus noticiários relatavam a realidade. 

 
 
20. 
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 RIBEIRO, L. C. Q.; SANTOS JUNIOR, O. A. Desafios da questão urbana. Le Monde Diplomatique 

Brasil. Ano 4, n. 45, abr. 2010. Disponível em: http://diplomatique.uol.com.br. Acesso em: 22 ago. 
2011. 

 
A fotografia evidencia uma especificidade do contexto urbano das grandes cidades brasileiras e 
que revela que as políticas públicas são 

a) eficientes na garantia dos direitos humanos. 
b) adequadas na superação do déficit habitacional. 
c) ineficientes no controle da segregação socioespacial. 
d) justas na mediação dos conflitos entre classes. 
e) benéficas no controle da desigualdade social. 

 
 
21. Os movimentos sociais de contestação, que não pouparam nenhum país, passaram a afetar 
também os governos longevos e ditatoriais desta região. O primeiro movimento se deu na Tunísia, 
norte da África, causando a deposição do presidente. 

Folha de S.Paulo de 10 de fev. 2011. 
 
O movimento ocorrido na Tunísia em 2010 foi denominado de Revolução Jasmim e serviu como 
elemento propulsor da 

a) Guerra do Yom Kippur. 
b) Guerra dos Seis Dias. 
c) Primavera Árabe. 
d) Revolução Islâmica. 
e) Guerra do Golfo. 

 
 
22. 

 
Disponível em: <www.integracao.gov.br/image/image_gallery?uuid=8fbd12ed-dbcb-4689-9bd1-

831f12a6d21f&groupId=10157&t=1354567876444>. Acesso em 21 nov. 2014 
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 O uso do recurso hídrico na produção agrícola fora transformado com as técnicas de irrigação. A 

implementação dessas técnicas 
a) auxilia na territorialização da produção. 
b) elimina o uso da mão de obra. 
c) auxilia no controle do desperdício de água. 
d) contribui para a baixa produtividade. 
e) prejudica a qualidade do produto. 

 
 
23. As orientações defendidas pelos movimentos voltados para os direitos da infância no final da 
década de 1980 procuraram superar uma concepção restritiva do que é ser criança e 
adolescente, caminhando para um representação que reconhece direitos e demanda políticas dos 
que ainda não atingiram a maioridade. 
MELUCCI, A. Juventude, tempo e movimentos sociais. Revista Brasileira de Educação, v. 5, n. 6, 

p. 5-14, 1997. (fragmento). 
 
Avalie, a partir do texto, a atuação dos movimentos sociais do final da década de 1980 voltados 
para as crianças e adolescentes. 

a) A luta dos movimentos pela infância garantiram direitos políticos aos jovens e às crianças. 
b) A maioridade foi ampliada para adolescentes e crianças, por meio da ação dos movimentos 

sociais. 
c) Crianças e adolescentes conquistaram direitos iguais em relação aos indivíduos com 

maioridade 
d) Os movimentos contribuiram para a ampliação dos direitos infantojuvenis. 
e) Os movimentos pelas crianças e pelos adolescentes negligenciaram os direitos sociais 

desse segmento. 
 
 
24. Podeis interrogar, talvez: quais são as aspirações das massas obreiras, quais os seus 
interesses? E eu vos responderei: ordem e trabalho! Em primeiro lugar, a ordem, porque na 
desordem nada se constrói; porque num país como o nosso, onde há tanto trabalho a realizar, 
onde há tantas iniciativas a adotar, onde há tantas possibilidades a desenvolver, só a ordem 
assegura a confiança e a estabilidade. O trabalho só se pode desenvolver em ambiente de ordem. 

Discurso de Getúlio Vargas, pronunciado no Palácio da Guanabara, no dia do Trabalho (1º de 
Maio, 1938). BONAVIDES, P.; AMARAL, R. Textos políticos da História do Brasil. Brasília: 

Senado Federal, 2002. (adaptado). 
 
O discurso de Getúlio Vargas, proferido em época do Estado Novo, envolve a estratégia política 
de: 

a) estimular a desordem no território. 
b) implantar posições socialistas. 
c) organizar as demandas populares em seu benefício. 
d) adotar aliados estrangeiros. 
e) organizar os partidos políticos nacionais. 

 
 
25.  
Texto I 
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 O primeiro livro da Metafísica é dedicado a uma espécie de introdução ao estudo da filosofia, 

entendida por Aristóteles como filosofia primeira, e de sua justificação não só como ciência, mas 
como a mais elevada entre elas, porque tem como objeto o conhecimento das causas e dos 
princípios primeiros de toda a realidade existente. 

PERINE, M. Ensaio de iniciação ao filosofar. São Paulo: Loyola, 2007, p.26 (fragmento). 
 
Texto II 
A etimologia é bem clara: philosophía, em grego, é o amor ou a busca da sabedoria. Mas o que é 
sabedoria? Um saber? É o sentido ordinário da palavra, tanto entre os gregos (Sophia) como 
entre os latinos (sapientia), e é o que a maioria dos filósofos, desde Heráclito, não parou de 
confirmar. 

COMTE-SPONVILLE, A. Apresentação da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 135 
(fragmento). 

 
O saber filosófico é um dos elementos centrais de várias culturas. A filosofia, nos textos utilizados, 
é apresentada 

a) a partir de suas características, como a busca das causas primeiras e a busca da 
sabedoria. 

b) como um tipo de conhecimento difícil, pois busca o saber de toda a realidade existente. 
c) de modo diferente, já que o primeiro trata a filosofia como uma ciência exata e o segundo 

como um modo específico de pensar. 
d) de maneira equivocada, porque as concepções de filosofia apresentadas pelos textos já 

não são mais coerentes. 
e) como um tipo de saber teórico e distante do mundo real, sem aplicação prática na 

sociedade atual. 
 
 
26. As alterações ambientais causadas pelas atividades urbanas são sentidas pela população, 
tais como o aumento da temperatura nas áreas centrais, o aumento de precipitação e as 
enchentes. Essa última consequência do processo de urbanização teve como causa principal a 
construção de casas, indústrias, vias marginais implantadas nas áreas de várzeas dos rios e 
proximidades e é, atualmente, um problema constante nos períodos chuvosos nos principais 
centros urbanos. 
Disponível em: geografia.uol.com.br/geografia/mapas-demografia/25/artigo134975-1.asp. Acesso 

em: 3 mar. 2014. 
 
As enchentes urbanas são resultantes do processo de ocupação dos meios físicos e as relações 
da vida humana com a paisagem, estando associadas 

a) ao desnudamento do solo, gerando maior infiltração da água da chuva e menor 
escoamento superficial. 

b) à diminuição da carga de água dos rios, com a recepção de esgotos das casas e das 
indústrias 

c) à falta de canalização dos corpos d’água e da remoção das matas ciliares para facilitar a 
construção civil. 

d) à impermeabilização do solo, o que gera maior escoamento superficial das chuvas em 
direção aos corpos d’água. 

e) à saturação do solo exposto, levando a uma maior infiltração da água das chuvas e 
elevação do lençol freático. 
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 27. 

 
Cenas do filme Tempos Modernos (Modern Times), EUA, 1936, Direção: Charles Chaplin, 

Produção: Continental. 
 
O filme Tempos Modernos de Charles Chaplin faz uma crítica ao modelo produtivo estadunidense 
do início do século XX ao evidenciar: 

a) transformação do trabalho produtivo com a subordinação do trabalhador à máquina. 
b) o modo leviano com o qual os trabalhadores se comportavam nas fábricas. 
c) o exagerado controle exercido pelos trabalhadores sobre as máquinas. 
d) a falta de qualidade dos bens produzidos pelas fábricas. 
e) o descontentamento dos trabalhadores com a má administração fabril. 
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 28. 

 
Roosewelt Pinheiro/ABr - Agência Brasil. Disponível em: 

<fhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angra_dos_Reis-Morro_da_Carioca-2010-01-04.jpg> 
Acesso em: 19 jan. 2014. 

 
A imagem retrata o deslizamento no Morro da Carioca em Angra dos Reis, RJ, após fortes chuvas 
de verão. A origem desse problema está no processo de ocupação do meio físico em 

a) áreas de instabilidade tectônica. 
b) áreas instáveis, mas adequadas. 
c) terrenos instáveis e de declive. 
d) regiões de alta pluviosidade. 
e) terrenos de planícies. 

 
 
29. É evidente que o homem é um animal mais político do que as abelhas ou qualquer outro ser 
gregário. A natureza, como se afirma frequentemente, não faz nada em vão, e o homem é o único 
animal que tem o dom da palavra [...] e o poder da palavra tende a expor o conveniente e o 
inconveniente, assim como o justo e o injusto. Essa é uma característica do ser humano, o único 
a ter noção do bem e do mal, da justiça e da injustiça. 

ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Nova Cultural, 2004. 
 
O texto exemplifica o pensamento político da Antiguidade Clássica, que tinha por característica 

a) separar a ética da política, já que não pode existir um governo, de fato, justo. 
b) ridicularizar os políticos através da fala, apontando suas inconveniências. 
c) subordinar a ética à política, já que o governo é mais importante que as virtudes. 
d) igualar a vida humana com a vida animal, guiadas ambas pelos instintos. 
e) naturalizar a relação entre ética e política, pois seriam coisas próprias do homem. 

 
 
 



 
 
  

 

 

 Simulado Setembro 2015 
 

Aula de Correção 
 30. 

Texto I 

 
Cena do filme Robocop, EUA, 2014, Direção: José Padilha, Produção: Strike Entertainment 

 
Texto II  
Um fato social reconhece-se pelo seu poder de coação externa que exerce ou é suscetível de 
exercer sobre os indivíduos; e a presença desse poder reconhece-se, por sua vez, pela existência 
de uma sanção determinada ou pela resistência que o fato opõe a qualquer iniciativa individual 
que tenda a violentá-lo [...]. 

DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. 3. ed. São Paulo: Ática, 1984. (fragmento) 
 
A concepção de fato social é representada pela cena do filme Robocop e explicada pelo trecho da 
obra de Durkheim. Nesse sentido, o fato social caracteriza-se por 

a) exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. 
b) existir apenas para um indivíduo específico. 
c) individualizar as ações sociais. 
d) ser um fato que explica a si mesmo. 
e) se isentar do uso da força física. 

 
 
31. O Quadrilátero Ferrífero (QF), uma estrutura geológica cuja forma se assemelha a um 
quadrado, perfaz uma área de aproximadamente 7 000 km2 e estende-se entre a antiga capital de 
Minas Gerais, Ouro Preto a sudeste, e Belo Horizonte, a nova capital a noroeste [...]. Além de 
questões relacionadas ao meio urbano, como falta de tratamento de esgoto em muitas vilas do 
QF, a maioria dos impactos ao meio ambiente está de alguma forma relacionada com a 
exploração de recursos, principalmente atividades minerárias, dada a riqueza geológica regional. 
São observados basicamente dois tipos de impactos, aqueles ditos físicos e os de natureza 
química. 

ROESER, H. M. P.; ROESER, P. A. O quadrilátero Ferrífero – MG, Brasil: aspectos sobre sua 
história, seus recursos minerais e problemas ambientais relacionados. Geonomos, v. 18, n. 1, 

Belo Horizonte, 2010. (fragmento). 
 



 
 
  

 

 

 Simulado Setembro 2015 
 

Aula de Correção 
 Sobre o Quadrilátero Ferrífero, a principal função de seus recursos naturais na produção do 

espaço geográfico pode ser caracterizada por constituir-se em uma 
a) fonte de matéria-prima para o setor terciário. 
b) base do processo produtivo do setor secundário. 
c) geração de fontes energéticas, utilizadas na produção industrial, concentrada no setor 

terciário. 
d) geração de tecnologias que possibilitam melhorias na qualidade de vida de. população. 
e) subsidiação alimentos para a população brasileira. 

 
 
32. A Coluna Prestes, como ficou conhecida, percorreu uma distância de 25 mil km, atravessando 
11 estados brasileiros: do sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Fato que fez dela uma das 
maiores marchas militares da história mundial. A saga terminou em 3 de fevereiro de 1927, 
quando Prestes se internou na Bolívia com 620 combatentes, e Siqueira Campos se abrigou no 
Paraguai com 65 de seus homens. Por não ter sido derrotada, apesar dos esforços empreendidos 
pelos governos federal e estaduais, ganhou a denominação de Coluna Invicta. O período de exílio 
dos revolucionários coincidiu com o fim da censura à imprensa. Então, realizações da Coluna 
foram apresentados pela imprensa como um dos grandes feitos do povo brasileiro na busca de 
justiça e liberdade. 
Disponível em: correiodobrasil.com.br/noticias/brasil/congresso-presta-homenagem-aos-90-anos-

da-coluna-prestes/705005/. Acesso em: 06 fev. 2015 
 
A década de 1920 no Brasil foi caracterizada pelos anos de crise da República do Café com Leite. 
A consolidação da Coluna Prestes revela 

a) um crescimento no número de militares brasileiros. 
b) a insatisfação dos setores de baixa patente do exército brasileiro. 
c) a crítica às decisões governamentais de Getúlio Vargas. 
d) a inexistência de movimentos opositores à República do Café com Leite. 
e) a força do exército brasileiro na luta contra opressões políticas. 

 
 
33. Código de Hamurabi 
IV – Leis para punir lesões corporais (§§ 196 – 214) 
196º - Se um homem arrancar o olho de outro homem, o olho do primeiro deverá ser arrancado. 
197º - Se um homem quebrar o osso de outro homem, o primeiro terá também seu osso 
quebrado. 
198º - Se ele arrancar o olho de um homem livre, ou quebrar o osso de um homem livre, ele 
deverá pagar uma mina em ouro. 
199º - Se ele arrancar o olho do escravo de outrem, ou quebrar o osso do escravo de outrem, ele 
deve pagar metade do valor do escravo. 

Código de Hamurabi. Disponível em: http://www.angelfire.com/me/babiloniabrasil/hamur.html. 
Acesso em: 05 fev. 2015 (adaptado) 

O Código de Hamurabi, criado no século XVIII a. C pelo rei da Babilônia, revela um aspecto da 
cultura dos babilônicos, em que 

a) lei de talião (“olho por olho, dente por dente”) era aplicada em todos os casos de agressão. 
b) no reino da Babilônia o pior crime previsto era o de arrancar o olho de outro homem. 
c) as penas aplicadas pelo código variam de acordo com a posição social do infrator e do 

infringido. 
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 d) as leis foram criadas para a proteção dos menos favorecidos em relação aos mais 

favorecidos. 
e) a criação das leis serviam para inibir quaisquer tipo prática de violência entre os seus 

cidadãos. 
 
 
34. TEXTO I 
Quais os fatores responsáveis pelo sucesso da economia chinesa e até que ponto a política 
macroeconômica colaborou? Em primeiro lugar, está o processo de liberalização do sistema de 
formação de preços […] Em segundo lugar, está a liberalização do comércio exterior […] Em 
terceiro lugar, a criação de Zonas Econômicas Especiais (ZEEs). 

NONNEMBERG, M. J. B. China: estabilidade e crescimento econômico. Revista Economia 
Política, v. 3, n. 2, São Paulo, 2010. 

 
TEXTO II 
Os Estados Unidos estão à beira de perder sua posição como maior economia do mundo e 
devem ser superados pela China ainda este ano, mais cedo do que em geral se esperava […]. A 
maioria dos economistas previa, até agora, que a China tomaria a primeira posição em 2019. 

China pode virar maior economia este ano. Folha de S. Paulo. 1° maio 2014. 
 
A abertura econômica e o desenvolvimento técnico-industrial contribuíram para que a China seja, 
atualmente, uma das maiores economias do mundo. As novas tecnologias incorporadas ao 
sistema produtivo da China e que desencadearam o processo de territorialização mundial de sua 
produção se relacionam com: 

a) a primeira Revolução Industrial, no século XVIII. 
b) o boom econômico pós-Segunda Guerra Mundial. 
c) à reestruturação econômica no período entreguerras. 
d) os novos países industrializados, da década de 1950. 
e) o processo de industrialização iniciado na década de 1980. 

 
 
35. 

 
Disponível em: http://www.rbma.org.br/anuario/mata_02_dma.asp. Acesso em: 05 mar. 2015. 
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 A imagem apresenta o resultado da interação da sociedade com o meio físico que levou à 

redução de alguns biomas brasileiros. Indique o bioma em destaque e o aspecto histórico ligado à 
diminuição dessa vegetação: 

a) Amazônia; extração do Pau Brasil no território brasileiro. 
b) Caatinga; expansão das fronteiras agrícolas ao Centro-Oeste. 
c) Cerrado; maior concentração populacional no litoral. 
d) Pantanal; instalação da Zona Franca de Manaus. 
e) Mata Atlântica; povoamento inicial do país pelo litoral. 

 
 
36.  
IMAGEM I 

 
Disponível em:<meuceuinfinito.blogspot.com.br/2012/04/astrologia-1-estudo-basico.html>. 

Acesso: 03 mar. 2015. 
 
IMAGEM II 

 
Disponível em: <meioambiente.culturamix.com>. Acesso: 13 fev. 2015. 

 
As imagens apresentam distintos pontos de vista em relação a visão do homem sobre o Universo. 
Assinale a alternativa que indica as teorias, apresentadas nas imagens, respectivamente: 
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 a) Geocentrismo e Etnocentrismo. 

b) Etnocentrismo e Heliocentrismo. 
c) Geocentrismo e Heliocentrismo. 
d) Geocentrismo e Imperialismo. 
e) Imperialismo e Heliocentrismo. 

 
 
37.  
Texto I 
Esse uso bem sucedido do direito de voto universal efetivou um modo de luta bem novo do 
proletariado e ele foi rapidamente aprimorado. O proletariado descobriu que as instituições do 
Estado, nas quais se organiza o domínio da burguesia, admitem ainda outros manuseios com os 
quais a classe trabalhadora pode combatê-las. 

ENGELS, F. Prefácio. In: MARX, K. As lutas de classes na França de 1848 a 1850. São Paulo: 
Boitempo, 2012. (fragmento) . 

 
Texto II 
No Estado, em contrapartida, no qual o homem equivale a um ente genérico, ele é o membro 
imaginário de uma soberania fictícia, tendo sido privado de sua vida individual real e preenchido 
com uma universalidade irreal. 

MARX, K. Sobre a questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010. (fragmento) 
 
Os textos permitem relacionar cidadania e democracia, de modo a: 

a) mostrar que o voto universal é fictício. 
b) criticar a democracia moderna. 
c) reafirmar a soberania do Estado. 
d) possibilitar a organização dos proletários. 
e) compreender o caráter conflituoso de ambas. 

 
 
38. O conjunto arquitetônico e urbanístico de Tiradentes- - tombado pelo IPHAN, em 1938 - 
representa um dos mais importantes episódios de interiorização e consolidação da colonização do 
território brasileiro. [...] A cidade apresenta um dos acervos arquitetônicos mais importantes de 
Minas Gerais, constituído por construções setecentistas religiosas, civis e oficiais. 
Disponível em: portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=18304&retorno=paginaIphan. 

Acesso em: 5 mar. 2015 
 
A cidade de Tiradentes, patrimônio material nacional, foi palco do importante fato histórico 
brasileiro, denominado de 

a) Revolução Constitucionalista. 
b) Inconfidência Mineira. 
c) Guerras dos Mascates. 
d) Guerra dos Bárbaros. 
e) Revolta da Noite da Garrafadas. 

 
 
39. Na verdade, ainda não entendo satisfatoriamente quem sou, esse eu que agora sou 
necessariamente. E, de agora em diante, devo precaver-me para não tomar imprudentemente 
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 outra coisa em meu lugar, errando, assim, também no conhecimento que pretendo seja o mais 

certo e o evidente de todos os que tive anteriormente. 
DESCARTES, R. Meditações sobre filosofia primeira. Campinas, SP: Unicamp, 2004. (fragmento) 

 
O texto cartesiano revela uma preocupação própria dos filósofos da Idade Moderna, destacando 

a) Deus como a ideia clara, distinta e empírica. 
b) a dificuldade de estabelecer um conhecimento racional. 
c) a matemática como conhecimento inquestionável. 
d) a imprudência das conclusões filosóficas gregas. 
e) a busca pela verdade e pelo conhecimento inabalável. 

 
 
40. [...] o mercúrio lançado no ambiente tem potencial de contaminação por um período 
relativamente grande, em geral dez anos, mesmo após cessar a fonte de contaminação. Esse 
elemento, altamente poluidor, é um metal muito tóxico aos organismos e bioacumulável, ou seja, 
com elevado potencial de magnificar nas cadeias alimentares.” 

Disponível em: www.cpap.embrapa.br/publicacoes/online/ADM073.pdf. Acesso em: 5 mar. 2015 
 
De acordo com a EMBRAPA, vários municípios do Pantanal apresentam contaminação por 
mercúrio. A alternativa que identifica corretamente a atividade econômica responsável pela 
degradação e contaminação por mercúrio, nessa região é 

a) o garimpo de diamante. 
b) a mineração do ferro. 
c) o garimpo de cassiterita. 
d) o garimpo de ouro. 
e) a extração de cobre. 

 
 
41. O Tratado de Madri, como queria Gusmão, assinalou o abandono diplomático do Meridiano 
das Tordesilhas. O lugar da linha ancestral na delimitação recíproca das soberanias foi 
preenchido então por um conceito oriundo do direito civil romano: o uti possidetis (interdito 
possessório: a posse legitimada e justificada por uma circunstância de realidade, pela ocupação 
efetiva). Em Madri, Portugal cedeu à Espanha a Colônia de Sacramento e reconheceu-lhe a 
posse das Filipinas, em troca da formalização da soberania lusa sobre os Sete Povos das 
Missões e as margens orientais dos rios Paraná, Paraguai, Guaporé e Madeira. 

MAGNOLI, D. O corpo da pátria: imaginação geográfi a e política externa no Brasil (1808-1912). 
São Paulo: Moderna, 1997. p. 56. Fragmento. 

 
Sobre o Tratado de Madri (1750) e a formação das fronteiras nacionais, assinale a alternativa 
correta. 

a) O Tratado de Madri substituiu o Tratado de Tordesilhas e foi responsável pela incorporação 
de grandes áreas anteriormente pertencentes à Coroa Espanhola, como o Sul do Brasil, a 
região amazônica e o litoral de São Paulo. 

b) O Tratado de Madri praticamente definiu as fronteiras do Brasil, uma vez que, após a sua 
assinatura, nenhum outro território foi incorporado ao país. 

c) O Tratado de Madri foi resultado exclusivamente da expansão bandeirante, que ampliou as 
fronteiras delimitadas pelo Tratado de Tordesilhas. 
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 d) O Tratado de Madri, apesar de celebrado entre as coroas portuguesa e espanhola, foi de 

grande importância para a Inglaterra, que incorporou em seu império colonial territórios do 
Rio da Prata. 

e) O Tratado de Madri, baseado no princípio do uti possidetis, garantiu a ampliação das 
fronteiras da América Portuguesa, mas também foi objeto de críticas e acabou cancelado 
com o Tratado de El Pardo, em 1761. 

 
 
42. Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta e indivisível. 
Ensina que, por um único e mesmo ato, os homens naturais constituem-se em sociedade política 
e submetem-se a um senhor, a um soberano. Não firmam contrato com esse senhor, mas entre 
si. É entre si que renunciam, em proveito desse senhor, a todo o direito e toda liberdade nocivos à 
paz. 

CHEVALLIER, J. J. As grandes obras políticas de Maquiavel a nossos dias. Rio de Janeiro: Agir, 
1995. (adaptado). 

 
O modelo contratualista hobbesiano está fundamentado na 

a) dominação imposta pelo soberano. 
b) legitimação do Estado de Guerra. 
c) subordinação às leis modernas. 
d) renuncia das liberdades individuais. 
e) formação de uma sociedade democrática. 

 
 
43. O Muro de Berlim, erguido em 1961, constituiu o clímax da Guerra Fria. A divisão que se 
transformou em separação teve um valor simbólico que se revelou de uma intensidade 
impressionante. Em uma mesma cidade dois sistemas e duas formações sociais se 
desenvolveram, revelando a complexidade do mundo do século XX. 

PEREIRA, A. D. Berlim, a construção do muro e o socialismo alemão. Ciências & Letras. Porto 
Alegre, n. 46, p. 13-29, jul./dez. 2009. (fragmento) 

 
O texto apresentado mostra a importância do Muro de Berlim, que representou a materialização 
das relações de poder entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Essa construção da 
Guerra Fria significou: 

a) um importante símbolo da divisão mundial entre ricos e pobres, marcando historicamente o 
espaço geográfico alemão. 

b) uma prova material da bipolaridade geopolítica da segunda metade do século XX, 
expressão do embate global entre o comunismo e o capitalismo. 

c) uma representação simbólica da diferença entre capitalismo e socialismo, uma vez que na 
prática não afetou a população alemã. 

d) a extinção da cultura alemã tradicional, uma vez que a divisão do país causou um 
sentimento antinacionalista. 

e) a materialização da superioridade comunista em relação ao capitalismo no espaço 
geográfico durante a Guerra Fria. 

 
 
44. Assim que conseguiram acabar com a democracia e transformar a Alemanha em ditadura de 
um único partido, os nazistas orquestraram uma intensa campanha de propaganda para 
conquistar a lealdade e cooperação de todos os alemães. O Ministério da Propaganda Nazista, 
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 dirigido pelo Dr. Joseph Goebbels, assumiu o controle de todos os meios de comunicação 

alemães: jornais, revistas, livros, exposições artísticas, músicas, filmes, rádio, reuniões públicas e 
comícios. As ideias que os nazistas acreditassem que de alguma maneira ameaçassem o regime 
ou as convicções nazistas eram censuradas ou excluídas da mídia. 
Disponível em: http://www.ushmm.org/outreach/ptbr/article.php?ModuleId=10007677. Acesso em: 

28 fev. 2015 
 
A Alemanha nazista, ao se apropriar dos meios de comunicação, demonstra que os veículos 
comunicativos são 

a) relevantes para o controle da ordem vigente. 
b) desnecessários em um regime totalitarista do século XX. 
c) antidemocráticos e contribui para a desordem governamental. 
d) dotados de ideias subversivas e contrárias ao comunismo. 
e) úteis para criar um sentimento hostil entre a população alemã. 

 
 
45. A causa mais urgente para os índios hoje é, com certeza, a questão territorial. Um terço das 
terras indígenas do Brasil ainda não foi demarcado, e as que foram estão ameaçadas, seja pelas 
atividades mineradora e madeireira ou pelas hidrelétricas. 
O Brasil adotou um modelo de desenvolvimento que não contempla os povos indígenas, vistos 
como empecilho. Passam por cima dos nossos direitos, e o Brasil é cobrado lá fora por isso. 

Disponível em: 
www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/09/140908_jovens_indigenas_salasocial_pai. Acesso 

em: 5 mar. 2015. 
 
O texto refere-se à fala de um indígena formado em Direito e atuante na defesa de sua 
comunidade e que ilustra a atual situação das disputas territoriais indígenas no Brasil, pois 
demonstra que 

a) a judicialização da questão territorial indígena não inclui os movimentos sociais dos 
próprios indígenas. 

b) a luta indígena pela demarcação de terras também se dá no campo do Direito e na disputa 
em torno da elaboração de leis. 

c) as reivindicações dos povos indígenas vêm sendo sistematicamente atendidas pelo 
governo federal. 

d) interferência das obras de infraestrutura do governo em territórios demarcados indígenas 
não viola os direitos legais indígenas. 

e) diante da ausência de outras formas de organização, o Direito surge como o primeiro 
movimento de reivindicação dos indígenas. 
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Gabarito – Ciências Humanas e suas Tecnologias 
 

1. E 
2. E 
3. E 

4. E 
5. B 
6. A 
7. B 

8. E 
9. C 
10. C 
11. D 
12. A 

13. A 
14. E 
15. C 
16. B 

17. E 
18. E 
19. B 
20. C 
21. C 

22. A 
23. D 
24. C 
25. A 

26. D 
27. A 
28. C 
29. E 
30. A 

31. B 
32. B 
33. C 
34. E 

35. E 
36. C 
37. D 
38. B 
39. E 

40. D 
41. E 
42. D 
43. B 

44. A 
45. B 


