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GEOGRAFIA 
ÁLISSON 
Q.01- Em 1985, o estadista Mikhail Gorbachev assumiu o poder do Partido 
Comunista, realizando profundas reformas políticas (Glasnost) e 
econômicas (Perestroika) com o objetivo de fortalecer as repúblicas 
soviéticas e evitar a sua desagregação. Apesar dos esforços adotados, a 
URSS chegou ao fim em dezembro de 1991. As causas da desagregação da 
URSS estiveram relacionadas 
 
A) à presença de reservas de petróleo em praticamente todas as 

repúblicas, o que favoreceu a independência econômica. 
B) à intransigência de Mikhail Gorbachev que, apesar das reformas 

realizadas, impediu a abertura política e econômica. 
C) ao acidente nuclear de Chernobil na Ucrânia, que causou 

descontentamento generalizado entre a população e enfraqueceu o 
Estado. 

D) ao descontentamento da população em relação ao sistema de 
governo vigente, que a impedia de obter melhorias na qualidade de 
vida. 

E) à presença de multipartidarismo que dificultava a ação do Estado nas 
tomadas de decisões. 

 
Gab: D 
 
Q.02- Na década de 1970, a União Soviética começou a apresentar baixo 
dinamismo econômico e defasagem tecnológica em relação aos países 
capitalistas. Neste cenário, em 1985, Mikhail Gorbatchev iniciou reformas 
com o intuito de recolocar o país no mesmo patamar dos concorrentes 
ocidentais, com medidas que promoveram 
 
A) a criação da Comunidade dos Estados Independentes e a promoção da 

democracia. 
B) a implantação da ditadura do proletariado e a condenação dos líderes 

da resistência. 
C) a reestruturação da economia soviética e a abertura política da nação. 
D) a estatização dos meios de produção e a elaboração de planos 

quinquenais. 
E) a implantação do autoritarismo militar e o fechamento do Parlamento. 
 
Q.03 Leia o trecho abaixo para responder à questão. 
 
“Em esfera internacional, a União Soviética buscou dar sinais para o fim da 
Guerra Fria. As tropas russas que ocupavam o Afeganistão se retiraram do 
país e novos acordos econômicos foram firmados junto aos Estados Unidos. 
Logo em seguida, as autoridades soviéticas pediram auxílio para que outras 
nações capitalistas fornecessem apoio financeiro para que a nação 
soviética superasse suas dificuldades internas.” 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/historiag/urss.htm. 
Assinale a alternativa que não contribuiu para o colapso da URSS.  
 
A) A postura do Partido Comunista em centralizar e controlar todo o 

Estado.    
B) A falta de investimentos em outros tipos de indústrias, como a de 

base e a de consumo.    
C) A imposição da cultura russa às populações pertencentes ao bloco 

soviético.    
D) Crise de desabastecimento agrícola.    
E) A localização geográfica da URSS.    
 
Q.04- 

 

 
Fonte: Disponível em: <www.infoescola.com/sem-categoria/queda-do-muro-de-berlim>. 

Acesso em: 16 ago. 2013. 

Em 9 de novembro é derrubado o Muro de Berlim. O governo [da 
Alemanha Oriental] não tinha condições de mantê-lo, a menos que partisse 
para uma repressão sangrenta. [...] Em apenas 3 dias, pelo menos 2milhões 

de alemães-orientais passaram para Berlim Ocidental. [...]Já no lado 
ocidental, os alemães-orientais formavam filas enormes diante das 

discotecas e de lojas pornôs [...]. Embora não tivessem dinheiro suficiente 
para comprar, as pessoas olhavam tudo como se fosse um grande parque 

de diversões. 
Fonte: ARBEX JR., José. Revolução em 3 tempos: URSS, Alemanha, 
China. SP: Moderna, 1993. p. 54-56. 
  
A partir do texto, pode-se afirmar que a queda do Muro de Berlim, em 
1989, indica 
 
A) a falência do modelo socialista soviético em atender às demandas da 

população quanto à liberdade individual e ao consumo de bens e 
serviços. 

B) as grandes realizações do modelo socialista na saúde e educação, 
capazes de manter as massas distantes dos apelos do mundo do 
consumo de bens privados, próprios da economia capitalista. 

C) o resultado do cerco militar das potências capitalistas e, 
consequentemente, o esgotamento do sistema socialista de atender 
às demandas das populações dos países do Leste Europeu. 

D) o vigor do modelo socialista adotado pela Alemanha Oriental, o qual 
repetia o padrão soviético, porém era mais brando quanto à livre 
organização da sociedade e à liberdade de imprensa. 

E) a crise do capitalismo dos países da Europa Ocidental e dos Estados 
Unidos, com o esgotamento do Estado do Bem-Estar Social e a 
retração da sociedade de consumo. 

  
Q.05- O “socialismo real” agora enfrentava não apenas seus próprios 
problemas sistêmicos insolúveis mas também os de uma economia mundial 
mutante e problemática, na qual se achava cada vez mais integrado. Com o 
colapso da URSS, a experiência do “socialismo realmente existente” chegou 
ao fim. Pois, mesmo onde os regimes comunistas sobreviveram e tiveram 
êxito, como na China, abandonaram a ideia original de uma economia 
única, centralmente controlada e estatalmente planejada, baseada num 
Estado completamente coletivizado. 
(Eric Hobsbawm, Era dos extremos. p. 458 e 481. Adaptado) 
  
A partir do texto, é correto afirmar que: 
A) os países do socialismo real, como a União Soviética, acompanharam 

em parte as mudanças da década de 1970 e sobreviveram sem 
reformas, pois, mesmo sem o grande avanço técnico-científico, 
conseguiram neutralizar os graves efeitos da burocratização, da 
economia planificada, da proletarização da classe média e do obsoleto 
parque industrial e, ainda, mantiveram a unidade do bloco socialista. 

B) nos anos 1980, as reformas econômicas e políticas – a perestroika – 
colocaram os países do socialismo real no rumo do capitalismo, 
substituindo a ação estatal pelo mercado, com ênfase nas 
privatizações e na abertura para o capital estrangeiro, medidas que 
obtiveram pleno êxito e fizeram a economia perder suas 
características estatizantes, impedindo, ainda, o fim do bloco 
socialista. 

C) a unidade do bloco do socialismo real foi motivada pelo equilíbrio da 
estrutura política dos Estados em se adaptar às necessidades da 
economia de mercado, pois a planificação pelo Estado burocratizado é 
incompatível com a economia de mercado, apoiada no 
desenvolvimento técnico-científico, nas crescentes privatizações, no 
apoio do capital externo e nas diferenciações salariais. 

D) nos países do socialismo real, os problemas externos, isto é, da 
economia mundial, a partir dos anos 1970, responsáveis pelas 
oscilações do comércio internacional, prevaleceram sobre os 
problemas internos, como a burocratização do Estado e o atraso 
técnico-científico, que sofreram reformas estatais nos anos 1980 e 
minimizaram as graves tensões sociais, mantendo a união do bloco 
socialista. 

E) além dos problemas internos da própria estrutura política endurecida 
pela burocracia e pelo autoritarismo, os países do socialismo real, a 
partir dos anos 1970, já inseridos no mercado mundial, enfrentaram o 
baixo desenvolvimento técnico-científico e as tensões sociais e 
ensaiaram, sem êxito, nos anos 1980, reformas políticas e econômicas 
para manter a unidade do bloco socialista. 
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Q.06- "Em dezembro de 2010 um jovem tunisiano, desempregado, ateou 
fogo ao próprio corpo como manifestação contra as condições de vida no 
país. Ele não sabia, mas o ato desesperado, que terminou com a própria 
morte, seria o pontapé inicial do que viria a ser chamado mais tarde de 
Primavera Árabe." 
 
"Um ano de primavera árabe, a primavera inacabada".  

Estadao.com.br, 8/10/2012. http://topicos.estadao.com.br/primaveraarabe 
(Acesso em 17/10/2012) 

A "Primavera árabe" 
 
A) atingiu todos os países islâmicos do Oriente Médio, levando ao 

surgimento de Estados laicos em toda a região. 
B) recebeu o apoio de Inglaterra, Estados Unidos, França, Rússia e China, 

interessados em provocar queda nos preços do petróleo. 
C) contou com apoio militar e participação ativa de Israel e de 

movimentos de libertação da Palestina. 
D) provocou a queda dos governos de Egito, Iêmen e Líbia, além de 

protestos em diversos outros países. 
E) foi estimulada pelos governos de Árabia Saudita e Síria, que desejavam 

ampliar sua influência política na região. 
 
Q.07- Em julho de 2011, a série de revoltas contra regimes do mundo 
árabe, conhecida como Primavera Árabe, completou seis meses. Os 
ativistas utilizaram os dispositivos tecnoinformacionais para questionar os 
regimes autoritários e centralizadores que ocorrem em diversos países do 
Oriente Médio. Os levantes contra os governos da situação reivindicaram 
políticas liberais. Sobre esta crise, é correto afirmar que: 
 
A) o novo cenário político, que se forma após a crise árabe, será 

construído sobre os pressupostos ideológicos do alcorão. 
B) a interferência da União Europeia e dos Estados Unidos para conter a 

crise árabe atingiu os países que iniciavam o comércio de petróleo. 
C) o uso das mídias interativas extrapolou o espaço físico geográfico da 

revolução e se tornou uma estratégia política para sensibilizar a 
comunidade internacional. 

D) a grande preocupação mundial dos países do G8, a respeito da 
Primavera Árabe, é a revolta dos migrantes muçulmanos que residem 
em países europeus. 

E) o movimento despertou uma onda de atentados terroristas de origem 
islâmica nos Estados Unidos. 

 
Q.08- Primavera Árabe - É o nome dado à onda de protestos, revoltas e 
revoluções populares contra governos do mundo árabe que eclodiu em 
2011. A raiz dos protestos é o agravamento da situação dos países, 
provocado pela crise econômica e pela falta de democracia. A população 
sofre com as elevadas taxas de desemprego e o alto custo dos alimentos e 
pede melhores condições de vida. 

Disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/atualidades/ 
primavera-arabe-resumo-679427.shtml>. Acesso em: 3 out. 2012. 

 
No contexto da chamada Primavera Árabe, um país, após a derrubada de 
seu líder Muammar Kadafi, passou a enfrentar dois problemas que 
poderiam levar à fragmentação do país que nunca conquistou uma 
identidade nacional coesa: choques entre milícias que se recusam a 
entregar armas e os anseios por autonomia da região da Cirenaica. 
 
Esse país é 
 
A) Líbia 
B) Síria 
C) Iêmen 
D) Egito 
E) Tunísia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.09- No ano de 2011, um fato muito importante canalizou a atenção do 
mundo: a “Primavera Árabe”. Um dos momentos cruciais que marcaram as 
turbulências do mundo árabe, naquele ano, foi a violenta derrubada do 
coronel Muammar Kadafi.  
 
O que pode ser afirmado sobre esse assunto?  
 
00. “Primavera Árabe” foi a expressão utilizada para designar a onda de 

revoltas populares que eclodiu nas nações do mundo árabe, cuja raiz 
reside no agravamento da situação dos países, acarretado pela crise 
econômica e pela falta de democracia.  

01. Durante décadas, Kadafi comandou, com mão de ferro, a Líbia, aboliu a 
propriedade privada dos meios de produção e proibiu o islamismo e o 
budismo em território líbio, gerando, assim, uma onda de revoltas 
populares.  

02. A atual instabilidade política verificada no mundo árabe demonstrou 
que as revoluções violentas nele acontecidas não envolvem apenas a 
derrubada da velha ordem estabelecida.  

03. O ditador Bashar Al-Assad vem desenvolvendo uma intensa campanha 
repressiva contra os grupos armados de oposição ao governo sírio. 
Esses grupos, de tendência maoísta, defendem o fim do capitalismo e a 
construção de um regime popular revolucionário, de tendência 
stalinista.  

04. A “Primavera Árabe” tem sido marcada por uma gama variada de 
situações, que envolvem amplas manifestações populares, intervenção 
militar externa, repressão institucional e lutas sectárias. 

 
Q.10- Rússia e China se opuseram a intervenções militares na Síria ao longo 
dos 17 meses de um conflito sangrento entre rebeldes e as tropas leais ao 
presidente sírio, Bashar al-Assad. Os dois países vetaram três resoluções 
defendidas por Estados árabes e potências ocidentais no Conselho de 
Segurança da ONU, que aumentariam a pressão sobre Damasco para 
encerrar a violência.  

(Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2012/08/21. Acesso em 05 
set.2012.) 

 
Sobre os conflitos recentes do Oriente Médio, é correto afirmar:  
 
A) Tais conflitos resultam do acomodamento de tensões geopolíticas que 

deram origem ao mundo bipolar, representado pelo socialismo e pelo 
capitalismo, liberados pela União Soviética e pelos Estados Unidos, 
respectivamente.  

B) As manifestações que têm, sucessivamente, ocorrido no mundo árabe 
podem ser explicadas notadamente como conflitos de ordem 
econômica, haja vista a dimensão que o petróleo possui para a 
economia daqueles países.  

C) O movimento conhecido como primavera árabe tem derrubado 
muitos governos no Oriente Médio, mas não tem implicado mudanças 
na organização política desses países.  

D) Após o término da Guerra Fria, conflitos internos, isto é, que ocorrem 
dentro de cada Estado-Nação, passaram a ter efeitos regionais, 
motivo pelo qual Rússia e China vetaram as resoluções da ONU, que 
envolviam potências ocidentais.  

E) Os interesses e as estratégias geopolíticas globais de potências 
ocidentais e orientais dependem do equilíbrio regional que se 
estabelece no Oriente Médio. 

 
Respostas 
Q.01-D Q.02-C Q.03-E Q.04-A Q.05-E 
Q.06-D Q.07-C Q.08-A Q.09-VFVFV Q.10-E 
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ROGÉRIO  
Q.01-(Unicamp)   

 
Observando o mapa acima e considerando o conhecimento sobre o tema, é 
correto afirmar que a área representada é uma região de planejamento 
composta por  
A) três entes federativos, instituída nos anos 1990 para promover o 

desenvolvimento econômico e melhorias em políticas públicas; tem 
sua origem no processo de metropolização de Brasília-DF.    

B) dois entes federativos, instituída nos anos 1970 para ordenar a 
política de transportes face à elevada oferta de trabalho existente nos 
municípios do entorno do Distrito Federal.    

C) três entes federativos, instituída nos anos 1980 para promover o 
desenvolvimento sustentável com preservação do patrimônio 
histórico e natural face ao elevado crescimento demográfico regional.    

D) dois entes federativos, instituída nos anos 1960 para promover 
setores da agroindústria e dos serviços; tem sua origem nas 
estratégias de integração previstas no planejamento regional.    

  
Q.02-(Uerj)  MUITA GENTE SEM CASA, MUITA CASA SEM GENTE  
 
A Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade de 2001 contemplam a 
função social da cidade. O problema é que, com a desindustrialização das 
metrópoles, a cidade deixou de ser o lugar de produção de bens e virou o 
próprio objeto da produção econômica. Em consequência dessa mudança, 
o número de imóveis vazios supera e muito o de famílias com problemas de 
moradia, como indicam os gráficos abaixo. 

 
RODRIGO BERTOLOTTO 

Adaptado de tab.uol.com.br, 03/12/2018. 

 
A contradição apresentada no texto e nos gráficos deve-se ao fato de que o 
espaço urbano possui, simultaneamente, os seguintes atributos:   
A) valor de uso e valor de troca     
B) patrimônio cultural e patrimônio individual     
C) estrutura unicêntrica e estrutura policêntrica     
D) território de circulação e território de resistência    
  
 
 
 
 
 
 

Q.03-(Famerp)  De acordo com o último Censo Agropecuário, esse modelo 
de agricultura é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com 
até 20 mil habitantes. Além disso, é responsável pela renda de 40% da 
população economicamente ativa do País e por mais de 70% dos brasileiros 
ocupados no campo – 84% dos estabelecimentos rurais respondem por 
essa lógica. “A tendência é esse número crescer cada vez mais, 
principalmente com a procura por produtos agroecológicos”, afirma o 
secretário Jefferson Coriteac, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

(www.mda.gov.br, 12.06.2018. Adaptado.) 
O modelo de agricultura que reúne as características apresentadas no 
excerto corresponde  
A) à agricultura familiar, que se apresenta restrita em área, mão de obra 

e capital investidos.    
B) à agricultura orgânica, que se baseia no uso sustentável da terra e dos 

insumos utilizados.    
C) à agricultura patronal, que se baseia na contratação de mão de obra 

qualificada para seus cultivos.    
D) ao agronegócio, que se baseia no uso de tecnologia nas diferentes 

etapas do processo produtivo.    
E) ao sistema agroflorestal, que se pauta no extrativismo de matérias-

primas com alto valor comercial.    
  
Q.04-(Fuvest)   

 
 
Sobre a produção agrícola brasileira e os dados apresentados nos 
cartogramas, é correto afirmar:  
A) A agricultura familiar, que utiliza a maior extensão de terras 

agricultáveis do país, foi responsável pela produção da maior parte do 
volume agrícola exportado.     

B) A agricultura familiar, que utiliza uma extensão de terras menor que a 
agricultura não familiar, tem destaque na produção de alimentos para 
o mercado interno.     

C) A agricultura não familiar, que detém a maior extensão de terras 
agricultáveis do país, consiste em uma barreira ao desenvolvimento 
das atividades ligadas ao agronegócio.     

D) A agricultura não familiar, que apresenta o maior número de 
estabelecimentos rurais no país, é responsável pela produção de parte 
das chamadas commodities brasileiras.     

E) A concentração fundiária foi superada no país em função de a 
agricultura familiar ocupar, com seus estabelecimentos, a maior parte 
das terras.    

  



 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

 

 

Q.05-(Uerj)  COMO A REFORMA AGRÁRIA VEM OCORRENDO NO BRASIL  
 
O processo de reforma agrária com contornos similares aos atuais se iniciou 
em 1985, sob o governo de José Sarney. O Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária disponibiliza dados sobre a forma como esse 
processo vem se dando no Brasil até 2018. No que diz respeito a 
desapropriações, a reforma agrária ocorreu de forma mais acentuada no 
primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), 
mas perdeu fôlego já na metade de seu segundo mandato. O governo Lula 
(2004-2011) realizou muitos assentamentos, sem retomar, no entanto, as 
desapropriações. 

 
As informações do texto e a comparação dos dados dos gráficos permitem 
reconhecer um processo socioespacial, para o conjunto do campo 
brasileiro, cujo efeito é:   
A) ampliação da pecuária intensiva     
B) declínio da produtividade laboral     
C) manutenção da concentração fundiária     
D) redirecionamento da exportação primária    
  
6. (Espm)  O gráfico representa a evolução no Brasil da: 

 
A) população masculina e feminina.     
B) taxas de natalidade e mortalidade.     
C) emigração e imigração.     
D) população rural e urbana.     
E) distribuição e concentração de renda.     
  
Q.07-(Uece)  A recente complexidade assumida pela urbanização brasileira 
representa muito bem o conjunto de diversidades das formas e processos 
socioespaciais contemporâneos. Acerca desse tema, é correto afirmar que  
A) a ocupação urbana do território brasileiro tem como um de seus 

traços característicos a distribuição de suas metrópoles em uma faixa 
de até 100 quilômetros do litoral.    

B) no contexto da urbanização brasileira do século XXI, as cidades 
dependem economicamente do campo, principalmente porque a 
produção do agronegócio ainda responde pela maior parte das 
exportações do País.    

C) a extensão da urbanização brasileira contribui para uma ocupação 
esparsa do País por atividades de caráter urbano, que resulta numa 
dispersão desse processo em escala territorial.    

D) a articulação de cidades no Brasil obedece a uma lógica de hierarquia 
pautada no tamanho das formas urbanas, o que conforma uma rede 
de relações definida em função da proximidade geográfica.    

  
 
 
 
 

Q.08-(G1 - ifpe)  O organograma a seguir representa parte das ideias de 
uma das principais teorias demográficas desenvolvidas nos contextos 
geográficos sociais. Assinale a alternativa que contém a CORRETA 
denominação dessa teoria.  
 

 
A) Malthusiana.     
B) Reformista.     
C) Antineomalthusiana.     
D) Darwinista Social.     
E) Neomalthusiana.     
  
Q.09-(Mackenzie)  Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel 
 
O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (6) que os EUA 
passam a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, revertendo quase 
sete décadas de política externa americana, e determinou o início dos 
preparativos para a transferência da embaixada americana de Tel 
Aviv para a disputada cidade. 

Folha de São Paulo, 06/12/2017. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1941116-eua-reconhecemjerusalem-como-capital-de-israel.shtml> Acesso em 11.03. 2018. 

 
Com base no trecho de reportagem acima e em seus conhecimentos a 
respeito do assunto em destaque, analise as afirmações a seguir. 
 
I. Líderes mundiais de diversos países, tanto aliados quanto rivais dos 

EUA, criticaram a decisão de Trump, temendo o aumento da violência 
no Oriente Médio. 

II. Como a mudança da embaixada para Jerusalém era uma promessa de 
campanha, a decisão de anunciá-la em dezembro do ano passado pode 
estar relacionada a uma tentativa de recuperação de apoio entre seus 
eleitores, já que grande parte de suas outras promessas ainda não saiu 
do papel. 

III. Trump argumenta que levou em consideração o Plano de Partilha da 
Palestina, estabelecido pela ONU em 1947. Na sessão presidida pelo 
embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, foi decidido que Jerusalém 
seria destinada à consolidação da capital judaica, tendo em vista sua 
importância religiosa para os judeus. 

É correto o que se afirma em  
A) I, apenas.     
B) I e II, apenas.     
C) II e III, apenas.     
D) I e III, apenas.     
E) I, II e III.     
  
Q.10-(Enem)  Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se 
encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: “em 
todos os lugares e em lugar nenhum”. Andando ao acaso, não é raro ver, 
sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família 
refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais como se 
fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a 
sigla ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), 
erguida em um dos raros terrenos vagos da capital.  

JABER, H. Quem realmente acolhe os refugiados? Le Monde Diplomatique Brasil. out. 2015 (adaptado).  

O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo 
processo de  
A) migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural.    
B) hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade 

social.    
C) desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas 

extremistas.    
D) peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças 

fundamentalistas.     
E)  desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos 

armados.     
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Respostas 
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
A alternativa [A] é correta porque a RIDE – região metropolitana cujos 
municípios encontram-se em mais de um estado – do Distrito Federal surge 
a partir do processo de metropolização de Brasília estendendo-se pelo 
Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. As alternativas incorretas são: [B] e 
[D], porque a RIDE do Distrito Federal é composta três entes federativos; 
[C], porque foi instituída em 1998 com o objetivo de melhorias econômicas.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Entre 2009 e 2015, observa-se o aumento do número de famílias dentro do 
deficit habitacional, ou seja, sem acesso a moradia digna. O problema se 
agravou com a crise econômica e aumento do desemprego nos últimos 
anos, visto que muitas famílias não conseguem pagar sequer aluguel de 
imóveis. Uma das consequências é o aumento do número de sem-teto e de 
movimentos reivindicatórios de moradia que realizam ocupações de 
imóveis vazios no intuito de pressionar o poder público a investir em 
moradia popular. Por outro lado, o número de imóveis vazios é maior do 
que o deficit habitacional, o que revela o papel da especulação imobiliária 
nas cidades brasileiras. O alto valor dos imóveis e dos alugueis é um fator 
de exclusão habitacional.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
A alternativa correta é [A], porque a agricultura familiar é uma modalidade 
que se caracteriza pelo uso da mão de obra atendendo a demanda dos 
mercados regionais, o que resulta em porcentagens significativas da PEA. 
As alternativas incorretas são: [B], porque nem toda a produção da 
agricultura familiar é orgânica; [C] e [D], porque o agronegócio se 
caracteriza pela automação e reduzida presença de mão de obra, além de 
atender ao mercado internacional; [E], porque o sistema agroflorestal não 
abrange números tão elevados com relação à mão de obra.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
A agricultura familiar, realizada principalmente em pequenas e grandes 
propriedades, corresponde ao maior número de estabelecimentos em 
todas as regiões do país conforme o primeiro mapa. Todavia, a agricultura 
familiar apresenta menores áreas, como pode ser observado no segundo 
mapa. A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de 
alimentos básicos para o mercado interno como frutas, legumes e 
hortaliças, além da produção de matéria prima para abastecer a indústria. 
A agricultura não familiar, ou seja, o agronegócio comercial, agricultura 
patronal ou empresa rural, apresenta um menor número de 
estabelecimentos, todavia ocupa maior área, principalmente em regiões 
como Centro-Oeste e Amazônia, evidenciando a concentração fundiária. O 
agronegócio convencional é responsável por culturas voltadas para 
exportação e também para o abastecimento de indústrias e bioenergia.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
O Brasil manteve uma estrutura fundiária marcada pela concentração de 
terras, cerca de 1% dos proprietários são donos de mais de 40% da área das 
propriedades no país. A reforma agrária foi retomada com o término da 
ditadura militar e a redemocratização do país a partir do governo de José 
Sarney na década de 1980. Durante o governo de Fernando Henrique 
Cardoso aconteceram desapropriações mais numerosas. No governo Lula 
foram efetivados assentamentos, todavia com terras compradas pelo 
INCRA. No governo Dilma, observa-se uma queda no número de 
assentamentos. Observa-se que o país realizou uma reforma agrária 
insuficiente, que somada a modernização do campo via mecanização, fez a 
zona rural perder 1,5 milhão de trabalhadores e proprietários entre 2006 e 
2017 conforme do Censo Agropecuário de 2017.   
 
 

Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
Os gráficos representam a evolução da população rural e urbana do Brasil 
entre 1940 e 2010. A população urbana aumentou de 31% para 84% 
refletindo o processo de urbanização causado pela industrialização, 
expansão do setor terciário (comércio, serviços e bancos) e êxodo rural 
(associado à pobreza rural, concentração fundiária e insuficiência de 
reforma agrária).   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
O Brasil sofreu uma urbanização rápida, desordenada e marcada pela 
desigualdade social profunda e especulação imobiliária. Na atualidade, 85% 
da população brasileira é urbana, índice muito elevado. A concentração da 
população nas cidades levou a redução da população rural inclusive em 
termos absolutos, levando a certo esvaziamento demográfico rural em 
vários estados populosos, a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 
regiões como Centro-Oeste, a Amazônia e o Sertão semiárido, amplos 
espaços apresentam densidade demográfica muito baixa e população 
concentrada em núcleos urbanos muito dispersos.   
 
Resposta da questão 8: 
 [E] 
 
A alternativa [E] está correta porque, a teoria neomalthusiana concebe que 
o crescimento da população consome os recursos econômicos do país em 
investimentos sociais solapando, dessa forma, a possiblidade de que o país 
possa se desenvolver. As alternativas incorretas são: [A], porque a teoria 
malthusiana afirma que o crescimento da população ocorre em progressão 
geométrica, ao passo que, a produção de alimentos ocorre em progressão 
aritmética, o que levaria à fome; [B] e [C], porque a teoria reformista ou 
antineomalthusiana defende que reformas socioeconômicas levaria ao 
aumento da qualidade de vida e consequente redução da natalidade; [D], 
porque o darwinismo social explica a evolução da sociedade a partir da 
evolução das espécies.   
 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
O item incorreto é o [III]. O governo Trump (Partido Republicano) com viés 
de extrema direita reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Os Estados 
Unidos abriram embaixada em Jerusalém. Esta medida é contrária a 
Partilha da Palestina (1947) proposta pela ONU, na qual Jerusalém deveria 
ser uma cidade neutra devido a sua diversidade religiosa, uma vez que é 
sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. A Partilha também propunha 
a criação de dois estados, Israel (para os judeus) e Palestina (para os 
palestinos muçulmanos e cristãos).   
 
Resposta da questão 10: 
 [E] 
 
A alternativa [E] está correta porque a desterritorialização é a quebra de 
vínculos e a perda do território, processo reproduzido pelos refugiados 
sírios em razão da guerra civil instaurada em 2011. As alternativas 
incorretas são: [A], porque a migração é causada pela guerra civil; [B], 
porque a hibridização cultural é a junção de diferentes matrizes culturais, o 
que não se aplica, no caso dos refugiados; [C] e [D], porque o texto aponta 
para os fluxos de refugiados e não de militantes extremistas ou 
peregrinação de fiéis.   
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HISTÓRIA 
SACCO 
Q.01-Leia atentamente o texto abaixo e depois assinale a alternativa 
correta: 
 
“ As bases de inspiração dessas novas elites eram as correntes cientificistas, 
o darwinismo social do inglês Spencer, o monismo alemão e o positivismo 
francês de Auguste Comte. Sua principal base de apoio econômico e político 
procedia da recente riqueza gerada pela expansão da cultura cafeeira no 
Sudeste do país, em decorrência das crescentes demandas de substâncias 
estimulantes por parte das sociedades que experimentavam a 
intensificação do ritmo de vida e da cadência do trabalho”. 
 
 SEVCENKO, N., “Introdução”. História da vida privada no Brasil São Paulo, 
Cia. das Letras, 1998, p. 14. 
 
A) A difusão das teorias cientificistas e evolucionistas ao longo do século 

XIX forneceram argumentos para a crítica das práticas 
neocolonialistas, favorecendo o processo de descolonização. 

B) b). A influência das teorias cientificistas no Brasil é exemplificada, 
principalmente, pela formação de uma elite que estabeleceu uma 
plataforma de modernização que tinha como base o desenvolvimento 
comercial e agrícola do país. 

C) c). Apesar de o consumo do café estar adequado à aceleração do 
ritmo social no século XIX, a industrialização brasileira processou-se 
independentemente do complexo cafeeiro.  

D) d). A incorporação do positivismo pelos militares brasileiros foi 
impedida pelas definições de Comte sobre o tipo militar como 
característico do regime teológico, marcado pelo domínio da força, da 
guerra e do comando irracional, ao contrário do tipo industrial que se 
manifestava na cooperação, na livre produção e na aceitação racional. 

E) e). A adoção do ideário cientificista favoreceu a separação da Igreja e 
do Estado, bem como repercutiu no projeto de modernização 
conservadora das elites brasileiras no período republicano. 

 
Q.02-Sobre o movimento operário no Brasil: 
 “No dia 4 de maio [de 1919] o Conselho-Geral dos Operários, constituído de 
representantes de todas as fábricas da cidade, formulou uma lista de 
reivindicações na sede da União Operária do Brás. Estava em primeiro lugar 
o dia de oito horas. Os trabalhadores novamente pediram a proibição do 
trabalho de menores de 14 anos e do trabalho noturno das mulheres.” 
 Dulles, John W. F. Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900-1935).RJ: 
Nova Fronteira, 1973.  
 
Analise as afirmações a seguir: 
I. a presença de imigrantes entre os trabalhadores das fábricas, nos 

principais centros  industriais do Brasil, contribuiu para a 
ideologização do movimento operário.  

II.  o movimento operário brasileiro, no início do século, não pôde valer-
se da imprensa como instrumento de divulgação de suas motivações, 
dada a predominância de analfabetos entre os trabalhadores. 

III. a especificidade das relações de trabalho no Brasil, nas primeiras 
décadas desse século, colocava as reivindicações do operariado 
brasileiro em completa disparidade, em relação ao movimento 
operário internacional.  

IV. o anarquismo foi ideologia rejeitada pelos trabalhadores brasileiros, 
desde suas primeiras iniciativas de organização, ao contrário do que 
ocorreu na Europa. 

V. os acontecimentos revolucionários na Rússia tiveram repercussões 
consideráveis na organização operária no Brasil, especialmente entre 
os anos de 1917-20.  

As afirmações corretas são: 
A) II e IV  
B) III e V 
C) I e V  
D) II e III  
E) I e IV 
 
 
 
 
 

Q.03-“Em julho de 1924, a elite paulista buscava fugir da capital 
bombardeada a esmo pelas forças legalistas, descendo a serra em seus 
automóveis ou em táxis. (...) O bombardeio desencadeado pelas forças 
legais ao governo constituía o principal motivo do pânico. Situadas em uma 
posição elevada do Alto da Penha, um bairro ainda periférico, lançavam 
tiros de canhão contra a cidade, com uma imprecisão espantosa.”  
(Boris Fausto. Negócios e ócios. Histórias da imigração, 1997.) 
 
 Os acontecimentos descritos no texto referem-se à: 
A) Revolta dos Tenentes.  
B) Revolução Constitucionalista. 
C) Deposição de Washington Luís. 
D) Intentona Comunista. 
E) Revolta da Armada 
 
Q.04- Apesar da profunda rivalidade existente entre os grupos no interior 
do Exército no início da República, eles se aproximavam em um ponto 
fundamental: 
 
A) Expressavam os interesses de uma classe social, defendendo uma 

República liberal com o Poder Executivo descentralizado.  
B) Expressavam a opinião segundo a qual o Império deveria ser 

preservado, devendo entretanto sofrer algumas reformas levemente 
descentralizadoras.  

C) Não expressavam os interesses de todo um segmento social, 
pregando o estabelecimento de uma forma de Poder Executivo 
descentralizado e adaptado às peculiaridades regionais.  

D) Expressavam os interesses de algumas oligarquias do Império, 
defensoras da autonomia das províncias.  

E) Não expressavam os interesses de uma classe social, posicionando-se 
como adversários do liberalismo e defendendo a República, dotada de 
um Poder Executivo forte. 

 
Q.05-"Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei de 
muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu mui amado e prezado 
filho o Sr. D. Pedro de Alcântara. Boa Vista - 7 de abril de 1831, décimo da 
Independência e do Império - D. Pedro I."  
Nesses termos, D. Pedro I abdicou ao trono brasileiro no culminar de uma 
profunda crise, que NÃO se caracterizou por: 
A) antagonismo entre o Imperador e parte da aristocracia rural brasileira. 
B) empréstimos externos para cobrir o déficit público gerado, em grande 

parte, pelo aparelhamento das forças militares.  
C) aumento do custo de vida, diminuição das exportações e aumento das 

importações.  
D) pressão das elites coloniais que queriam o fim do Império e a 

implantação de uma República nos moldes dos Estados Unidos.  
E) conflitos entre o Partido Brasileiro e o Partido Português e medo da 

recolonização. 
 
Respostas 
Q.01-E Q.02-C Q.03-A Q.04-E Q.05-D 
 
 
IASBECK 
Q.01-Assim como no presente, no Brasil Imperial dois temas suscitaram 
muita discussão política: a Legislação Eleitoral e o sistema de votação. 
 
Sobre esses temas, é correto o que se afirma em 
 
A) Pela Constituição brasileira de 1824, tinham direito a voto os homens 

livres, maiores de 18 anos e detentores de certa renda, calculada em 
contos de réis. 

B) Apesar de estabelecer eleições indiretas para Deputados e Senadores 
da Assembleia Geral, a Constituição brasileira de 1824 permitia a todo 
cidadão com direito a voto candidatar-se a esses cargos públicos. 

C) A Lei Saraiva, de 1881, diminuiu o contingente eleitoral ao retirar o 
direito de voto dos analfabetos. 

D) Mesmo instituindo o voto direto para todos os cargos públicos, a Lei 
Saraiva retrocedeu ao dispensar o título de eleitor, dando margem a 
fraudes. 
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Q.02-Art. 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia 
Geral, e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias, serão feitas por 
eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, 
os eleitores de província, e estes, os representantes da nação e província. 
Art. 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais: 

I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais se não compreendem os 
casados, os oficiais militares, que forem maiores de vinte e um anos, 
os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras. 

II. Os filhos de famílias, que estiverem na companhia de seus pais, salvo 
se servirem a ofícios públicos. 

III. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros, e 
primeiros caixeiros das casas de comércio, os criados da Casa Imperial, 
que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas 
rurais e fábricas. 

IV. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. 
V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de 

raiz, indústria, comércio, ou emprego. 
BRASIL. Constituição de 1824. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 4 abr. 2015 

(adaptado). 

De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema 
eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo(a) 
 
A) representação popular e sigilo individual. 
B) voto indireto e perfil censitário. 
C) liberdade pública e abertura política. 
D) ética partidária e supervisão estatal. 
E) caráter liberal e sistema parlamentar. 
 
Q.03-“Nós estamos, sim, independentes, mas não constituídos. Ainda não 
formamos sociedade imperial, senão no nome. O Brasil, só pelo fato da sua 
separação de Portugal e proclamação da sua independência, ficou de fato 
independente não só no todo, como em cada uma de suas partes ou 
províncias; e estas, independentes umas das outras. Ficou o Brasil 
soberano, não só no todo, como em cada uma das suas partes ou 
províncias.” 

Frei Caneca. Ensaios políticos. Rio de Janeiro: Puc, 1976. 
O texto, publicado em 1824, em meio à Confederação do Equador, pode 
ser interpretado como 
A) uma crítica à centralização política do Estado brasileiro e uma defesa 

da autonomia das províncias. 
B) uma reação às revoltas localistas que ocorriam em várias partes do 

Brasil e tentavam impedir a unidade nacional. 
C) uma defesa da unidade latino-americana e da intervenção política e 

militar brasileira na Província Cisplatina. 
D) uma proposta de entendimento político entre o governo imperial e os 

governos provinciais. 
E) uma tentativa de reaproximar o governo imperial brasileiro e as 

Cortes portuguesas. 
 
Q.04-Foi durante a Primeira Guerra Mundial que floresceu e se divulgou 
com maior intensidade a música negra nos EUA: o jazz e o blues. (...) Houve 
uma verdadeira busca de ritmos e sons diferentes, emocionantes, como os 
africanos e latino-americanos. 
Eric J. Hobsbawm 
A busca de novos estilos e tendências artísticas, nos EUA e na Europa, após 
o fim da Primeira Guerra, refletia: 
A) a euforia pela conquista da vitória pelos participantes da Tríplice 

Aliança, após a entrada dos EUA no conflito, em 1917. Isso contagiou 
o mundo ocidental de otimismo. 

B) a busca de um novo sentido para a vida, uma forma inovadora de 
compreender o mundo do pós-guerra, de uma Europa destruída 
materialmente, dependente economicamente dos EUA e arrasada 
pelo elevado índice de mortos. 

C) o apoio financeiro e material norte-americano, fundamental para a 
vitória da Entente e seus aliados, que, sob a forma de agradecimento, 
passaram a não mais rejeitar, a arte produzida nos EUA. 

D) graças ao seu poder criador e à eterna busca do homem pela 
novidade, ele foi capaz de superar os prejuízos resultantes da guerra 
e, por meio de um novo ritmo, recuperar o antigo prestígio econômico 
europeu. 

E) uma atitude condescendente por parte da Europa, berço cultural da 
humanidade, em reconhecimento ao grande número de baixas 
sofridas pelo exército norte-americano durante a guerra. 

Q.05-A derrota na Primeira Guerra Mundial levou a Alemanha a uma 
grande crise econômica, agravada pelas pesadas sanções impostas pelo 
Tratado de Versalhes. Sobre esta crise, bem como suas conseqüências, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) levou à proclamação da chamada República de Weimar, na tentativa 

de conter as agitações, manter a unidade nacional e realizar reformas 
sociais. 

B) reaproximou o governo do exército, dada a necessidade de conter as 
agitações e, sobretudo, a influência bolchevique no país. 

C) contribuiu para a difusão de ideais socialistas entre o proletariado 
urbano, o que culminou com uma tentativa de levante, em 1918, 
duramente reprimida. 

D) gerou um grande processo inflacionário, devido à emissão de dinheiro 
para equilibrar as finanças públicas, beneficiando os industriais mas 
prejudicando as camadas populares. 

E) provocou o descontentamento popular e, conseqüentemente, a 
extinção do pangermanismo, doutrina que pretendia reunir os povos 
de origem germânica num mesmo Estado. 

 
 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-B Q.03-A Q.04-B Q.05-E 
 
HENRIQUE 
Q.01- (UNIFOR CE)     
No Oriente Médio, existem evidências de cultivo de cereais, tais como trigo 
e cevada, há cerca de 8 mil anos a.C. A agropecuária não substituiu a caça e 
a pesca. Na verdade, ambas coexistiram. 
Fonte: BOULOS JUNIOR, Alfredo. História. 
Sociedade & Cidadania. 2 Ed., Vol. 1. São 
Paulo: FTD, 2016, p. 35. 
 
A agricultura teve grande impacto na vida social dos primeiros 
agrupamentos humanos, trazendo mudanças consideráveis. 
 
Qual das opções abaixo identifica os resultados do plantio humano? 
 
A) Com a prática da agricultura, os grupos humanos passaram a 

necessitar de recipientes para armazenar sobras e cozinhar grãos, 
surgindo, assim, vasos, jarros e panelas de barro. 

B) Após o surgimento da agricultura, o número de pessoas executando 
trabalhos extenuantes aumentou, resultando em grande desgaste 
físico e emocional, diminuindo o agrupamento. 

C) Ao coletarem grandes quantidades de grãos, foi desafiador se 
alimentar, até que, após a agricultura, os humanos descobriram o 
fogo e, finalmente, aprenderam a cozinhar e assar. 

D) Quando surgiu a agricultura, os seres humanos já estavam 
sedentarizados por séculos, como consequência, puderam plantar, 
caçar e pescar, para alimentar seus familiares e vizinhos. 

E) No momento em que os primeiros humanos dominaram a agricultura, 
passaram a dominar o uso de ossos, madeira e pedras para fabricação 
de ferramentas, pois sem elas, não plantariam. 

 
Q.02 - (FATEC SP) .Aproximadamente 12 mil anos atrás, a última era glacial 
chegava ao fim. Nesse período, os grupos humanos da região do chamado 
“Crescente Fértil” já haviam aperfeiçoado o uso de ossos, madeira e marfim 
para fabricar agulhas com furos, arpões, lanças, pontas e garfos e, usando 
pedras polidas, começaram a fabricar enxadas, foices, pilões e machados, 
inaugurando um período que chamamos de Neolítico. 
 
Esse período é caracterizado principalmente pela 
 
A) descoberta do fogo e pela invenção da escrita. 
B) descoberta da fundição dos metais e pelo surgimento das primeiras 

cidades. 
C) invenção da agricultura e pela sedentarização dos primeiros grupos 

humanos. 
D) invenção da roda e pela mecanização da produção agrícola. 
E) invenção dos números e pelo surgimento do capitalismo. 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/
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Q.03 - (UEL PR)     

 
(Disponível em: <http://www.filmeb. 
com.br/calendario-de-estreias/caver- 

nados-sonhos-esquecidos>. Aces- 
so em: 9 out. 2017). 

 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre arte paleolítica, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) A pintura feita com guache é uma característica desse período, que 

consiste na mistura de alguns tipos de terra; tais pinturas serviam para 
catalogar o que haviam caçado, garantindo a diversidade de espécies 
nas caças seguintes. 

B) As pinturas e os desenhos foram feitos com pigmentos minerais e 
vegetais, fixados com gordura animal; tais produções são relacionadas 
a aspectos mágicos, presentes no cotidiano das organizações pré-
históricas. 

C) As pinturas funcionavam como oferenda aos deuses e, pelas 
dimensões, é possível perceber o nível de reverência; os artistas desse 
período empenhavam-se na produção de uma arte religiosa com fins 
decorativos. 

D) As pinturas e os desenhos encontrados nas grutas eram feitos como 
afrescos e representam figuras híbridas, metade humana e metade 
animal; os mitos gregos têm suas origens nessas imagens da pré-
história. 

E) Nos registros encontrados nas cavernas, as figuras de destaque 
remetem à flora; para os povos paleolíticos esses desenhos 
caracterizaram o momento em que deixaram de ser nômades e, para 
a história, foi o início das catalogações de todas as espécies. 

 
Questão 04 - (UEG GO)     
Leia o texto a seguir.  
 
Na Mesopotâmia distintos povos desenvolveram as mais antigas 
civilizações de que se tem conhecimento. Isso estaria vinculado ao fato de 
essa região ter sido uma das primeiras do mundo onde ocorreu a chamada 
Revolução Neolítica.  

COTRIN, G. História Global.  
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 58.  

 
A expressão “Revolução Neolítica” foi cunhada pelo arqueólogo Gordon 
Childe para designar  
 
A) a criação dos primeiros rudimentos de comunicação gráfica, na forma 

de desenhos rupestres.  
B) a difusão de ferramentas produzidas com pedra polida e não mais 

pedra lascada.  
C) o desenvolvimento de novas formas de obtenção de alimentos, como 

a agricultura e a criação de animais.  
D) o desaparecimento do homem neandertal, espécie de hominídeo 

diretamente concorrente do homo sapiens.  
E) o gigantesco aumento populacional verificado após o final do último 

período glacial.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.05 - (ETEC SP )    Uma fornalha de 300 mil anos descoberta em uma 
caverna paleolítica de Israel levou os cientistas a concluir que esta se trata 
da mais antiga descoberta que aponta para o controle do fogo por parte do 
homem. O uso do fogo é um dos fatores que contribuíram para a evolução 
de nossos ancestrais pré-históricos. 
 
Apesar de o fogo ser usado pelo homem há cerca de 1 milhão de anos, a 
aprendizagem sobre como acendê-lo e controlá-lo para uso doméstico só 
aconteceu muito depois. 

<https://tinyurl.com/yal2ab2b> Acesso em: 10.04.2018. Adaptado. 
 
Assinale a alternativa que explica, corretamente, por que o uso do fogo é 
considerado um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento dos 
homens pré-históricos. 
 
A) O controle do fogo e a descoberta da pólvora possibilitaram o 

desenvolvimento de armas de precisão e longo alcance utilizadas nas 
guerras entre grupos humanos rivais. 

B) O fogo era utilizado como arma de caça e fonte de calor, além de 
permitir o cozimento dos alimentos e, posteriormente, a fundição de 
metais. 

C) Durante o período da pré-história, o fogo foi utilizado como energia 
para impulsionar os motores de máquinas simples, principalmente de 
uso agrícola. 

D) Para produzir e controlar o fogo, os grupos pré-históricos foram 
obrigados a se estabelecer em áreas próximas às fogueiras, deixando 
o nomadismo e iniciando o processo de sedentarização. 

E) A descoberta do fogo permitiu o desenvolvimento de atividades 
culturais, como o Teatro, que eram realizadas em volta da fogueira e 
desenvolveram-se rapidamente no período pré-histórico. 

 
Q.06-(UNESP SP)  Examine duas pinturas produzidas na Caverna de 
Altamira, Espanha, durante o Período Paleolítico Superior. 
 

 
(http://ceres.mcu.es/pages/Main) 
 
 
Tais pinturas rupestres podem ser consideradas como 
 
A) manifestação do primitivismo de povos incapazes de representações 

realistas. 
B) expressão artística infantilizada e insuficiente para fornecer qualquer 

indício sobre a vida na Pré-História. 
C) comprovação do pragmatismo de povos primitivos, despreocupados 

de sua alimentação. 
D) representação, em linguagem visual, dos vínculos materiais de um 

povo com o seu ambiente. 
E) revelação da predominância do pensamento abstrato sobre o 

concreto nos povos pré-históricos. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-C Q.03-B Q.04-C Q.05-B Q.06-D 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ceres.mcu.es/pages/Main
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SOCIOLOGIA 
Q.01- Ao longo de sua existência a Humanidade produziu diferentes formas 
de conhecimento, dentre elas o conhecimento da Sociologia e o das 
Ciências Sociais. Sobre essas formas de conhecimento, temos que 
 
A) a Sociologia tem como objetivo agir sobre os conflitos, permanências 

e transformações das sociedades. 
B) a Sociologia configura-se como a única forma de compreender a 

realidade social. 
C) existe o consenso de que, das disciplinas que compõem as Ciências 

Humanas, a Antropologia trata dos fenômenos culturais sem deixar de 
relacioná-los às dimensões econômicas, políticas e sociais da vida em 
sociedade. 

D) a Ciência Política ocupa-se essencialmente das relações de poder e 
das instituições políticas. 

E) a Sociologia, a Antropologia, a Ciência Política constituem campos de 
conhecimento das Ciências puramente empíricas.  

 
Q.02- A análise sociológica da sociedade se consolida com o 
estabelecimento de métodos que colaboram na compreensão da realidade 
social. Sobre os métodos de pesquisa em Sociologia, entendemos que  
 
A) O positivismo constitui-se em uma rejeição da metodologia presente 

nas Ciências Naturais para o estudo da realidade social. 
B) As principais abordagens para a pesquisa em Sociologia são as 

transcendentes. 
C) O método compreensivo defende que a ação humana tem intenção e 

sentido próprios, cabendo à Sociologia interpretar essa maneira de 
agir. 

D) A investigação sociológica independe da verificação e da comprovação 
das análises e das interpretações do pesquisador. 

E) O materialismo histórico combina a interpretação materialista da 
história e a análise positivista da realidade social. 

 
Q.03- Para compreender as relações sociais de dominação nas sociedades 
modernas, Max Weber construiu os modelos de dominação legítima, 
baseados na probabilidade de que os dominados se submetam 
pacificamente aos seus dominantes, obedecendo a suas ordens. Sobre os 
modelos de dominação legítima, temos que  
 
 
A) a dominação baseada na força é legítima porque os dominados são 

coagidos fisicamente à aceitação da obediência às ordens dos 
dominantes. 

B) a dominação legal é baseada na vigência de um estatuto, segundo o 
qual os dominados se submetem aos dominantes em função do seu 
carisma. 

C) a dominação financeira é um tipo ideal weberiano baseado na 
submissão dos dominados, visando à obtenção de vantagens 
financeiras junto aos dominantes. 

D) a dominação carismática ocorre em virtude de devoção afetiva à 
pessoa do dominante, segundo a qual os dominados aceitam 
obedecer porque acreditam que a pessoa do dominante é dotada de 
dons e de capacidades superiores para o exercício da dominação. 

E) a dominação tradicional ocorre em virtude da crença na santidade das 
ordenações e dos poderes dos dominantes, segundo as quais os 
dominados obedecem às leis prescritas pelo Estado.  

 
Q.04- Ao construir o seu tipo ideal de burocracia como forma de efetivação 
da dominação racional baseada em normas legais, Max Weber definiu 
alguns critérios que deverão constar em um modelo de organização 
burocrática que possa servir para a comparação com as organizações 
realmente existentes nas sociedades modernas. Com relação ao modelo de 
burocracia de Max Weber,  
 
A) é a forma mais eficiente de promover a autonomia, a liberdade e a 

criatividade dos membros de uma organização no desempenho de 
suas funções. 

B) é uma organização composta por cargos que respeitam uma 
hierarquia de funções e de comando que deve ser observada pelos 
funcionários. 

C) para cada cargo da organização prescinde uma competência própria 
definida nas normas que a regem. 

D) os funcionários da organização são proprietários dos equipamentos e 
dos recursos utilizados nas atividades administrativas. 

E) a burocracia deve ser baseada na confiança entre os membros da 
organização, sendo vedados o controle da disciplina e a vigilância dos 
funcionários durante a realização dos serviços administrativos. 

 
Q.05- O passado escravista se faz presente no cotidiano do Brasil direta e 
indiretamente. A Sociologia Brasileira investigou e ainda investiga o tema 
da escravidão e da herança escravista. 
Acerca da herança escravista no Brasil, tem se que:  
 
A) O fim da escravidão no Brasil não veio acompanhado de políticas 

efetivas de integração das pessoas egressas do cativeiro ao mundo 
pós-escravista. 

B) Após o fim da escravidão um amplo programa estatal de alfabetização 
foi lançado visando eliminar o analfabetismo entre as pessoas 
egressas do cativeiro. 

C) A ausência de legislação segregacionista de base racial no Brasil pós-
escravidão evidencia a ausência de racismo na sociedade brasileira. 

D) No Brasil pós-abolição pessoas negras e mestiças contavam com 
muitas oportunidades em função de processos discriminatórios nem 
sempre explícitos. 

E) Concomitantemente ao fim do regime escravista o Estado brasileiro 
distribuiu terras para as pessoas egressas do cativeiro.  

 
Q.06- Um dos temas dos clássicos da Sociologia foi o trabalho. Karl Marx, 
Emile Durkheim e Max Weber abordaram o trabalho de maneiras distintas. 
Acerca desse tema na obra desses autores temos que  
 
A) Para Durkheim há três elementos no processo de trabalho: força de 

trabalho, objeto do trabalho e meio de trabalho. 
B) Para Weber a atividade econômica condicionam os aspectos culturais. 
C) A divisão do trabalho na sociedade capitalista, segundo Marx, inibe a 

alienação de quem trabalha. 
D) Para Durkheim a maior divisão social do trabalho diminui a 

interdependência entre as pessoas. 
E) Mais-valia foi o conceito empregado por Marx para designar o 

principal mecanismo utilizado pelos donos dos meios de produção 
para obter lucro.  

 
Q.07- A formação da Sociologia como área de conhecimento mantém 
fortes vinculações com o Positivismo. Sobre esse assunto tem se que  
 
A) No Positivismo a explicação do mundo parte do entendimento da ação 

dos agentes sobrenaturais sobre as pessoas. 
B) O Positivismo rejeita a Ciência como o único conhecimento útil a ser 

buscado pela humanidade. 
C) O Positivismo defende a utilização de métodos científicos na análise 

dos fenômenos sociais. 
D) Auguste Comte não é considerado um dos fundadores da Sociologia. 
E) Auguste Comte foi o principal sistematizador do método 

compreensivo 
 
Q.08- A identidade social é um tema bastante importante nos estudos 
sobre a sociedade moderna no que diz respeito à relação entre indivíduo e 
sociedade. Acerca da identidade social temos que: 
 
A) A identidade social resulta do isolamento da pessoa diante da 

coletividade. 
B) A identidade social é biologicamente definida. 
C) A formação da identidade social prescinde da influência das estruturas 

sociais existentes. 
D) A identidade social é a maneira pela qual as pessoas se percebem no 

mundo e definem a sua maneira de agir nele. 
E) Na contemporaneidade o consumo é uma variável irrelevante para a 

formação da identidade social. 
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-C Q.03-D Q.04-B Q.05-A 
Q.06-E Q.07-C Q.08-D 
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FILOSOFIA 
Q.01-“O maquiavelismo é uma interpretação de O Príncipe de Maquiavel, 
em particular a interpretação segundo a qual a ação política, ou seja, a ação 
voltada para a conquista e conservação do Estado, é uma ação que não 
possui um fim próprio de utilidade e não deve ser julgada por meio de 
critérios diferentes dos de conveniência e oportunidade.” 
BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant. 
Trad. de Alfredo Fait. 3.ed. Brasília: Editora da UNB, 1984. p. 14. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, para Maquiavel o 
poder político é 
 
A) independente da moral e da religião, devendo ser conduzido por 

critérios restritos ao âmbito político. 
B) independente da conveniência e oportunidade, pois estas dizem 

respeito à esfera privada da vida em sociedade. 
C) dependente da religião, devendo ser conduzido por parâmetros ditados 

pela Igreja. 
D) dependente da ética, devendo ser orientado por princípios morais 

válidos universal e necessariamente. 
E) independente das pretensões dos governantes de realizar os interesses 

do Estado. 
 
Q.02-eia o texto a seguir. 
“Dado que todo súdito é por instituição autor de todos os atos e decisões 
do soberano instituído, segue-se que nada do que este faça pode ser 
considerado injúria para com qualquer de seus súditos, e que nenhum 
deles pode acusá-lo de injustiça”. 
Fonte: HOBBES, T. Leviatã, ou, Matéria, forma e poder de um 
estado eclesiástico e civil. Tradução de João Paulo Monteiro e 
Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 109. 
 
Hobbes é um dos principais defensores do absolutismo, centralização total 
do poder. A partir da leitura do fragmento, infere-se que para este autor 
 
A) o soberano não tem deveres contratuais com os seus súditos. 
B) o poder político tem como objetivo principal garantir a liberdade dos 

indivíduos. 
C) antes da instituição do poder soberano, os homens viviam em paz. 
D) o poder soberano deve obediência às leis da natureza. 
E) acusar o soberano de injustiça seria como acusar a si mesmo de 

injustiça. 
 
Q.03- “[...] é preciso que examinemos a condição natural dos homens, ou 
seja, um estado em que eles sejam absolutamente livres para decidir suas 
ações, dispor de seus bens e de suas pessoas como bem entenderem, 
dentro dos limites do direito natural, sem pedir autorização de nenhum 
outro homem nem depender de sua vontade.” 
LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo civil. 
Trad. Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1994. p. 83. 
 
O filósofo inglês do século XVII, John Locke, foi um dos grandes teóricos do 
liberalismo, apresentando a propriedade como um direito natural. Partindo 
do texto, conclui-se que na condição natural, para o autor,  
 
A) os homens desconhecem a noção de justiça, pelo fato de inexistir um 

direito natural que assegure a ideia do “meu” e do “teu”. 
B) predominam a inimizade, maldade, violência e destruição mútua, 

características inerentes ao ser humano. 
C) proliferam os atos de agressão física, o que gera insegurança coletiva 

na manutenção dos direitos privados. 
D) existe uma tripartição dos poderes como forma de manter a coesão 

natural e respeitosa entre as pessoas. 
E) os homens se relacionam em uma relativa paz, que inclui a boa 

vontade, a preservação e a assistência mútua. 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04-Observe a tira e leia o texto a seguir. 
(QUINO. Mafalda 5. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 74.) 
 
“Vejo em todo animal uma máquina engenhosa, a quem a natureza deu 
sentidos para funcionar sozinha e para garantir-se, até certo ponto, contra 
tudo quanto tende a destruí-la ou a desarranjá-la. Percebo precisamente as 
mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de que a natureza faz 
tudo sozinha nas operações do animal, ao passo que o homem concorre 
para as suas na qualidade de agente livre. Um escolhe ou rejeita por 
instinto e o outro, por um ato de liberdade.” 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens. Trad. de Maria Ermantina Galvão. São 

Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 172. 
 
Com base no texto de Rousseau e na tira é  possível inferir que 
 
A) a tira mostra que as formigas seguem em fila porque são desprovidas 

de cérebro, ao passo que, para Rousseau, os animais são livres, mas 
ignoram que o são. 

B) a liberdade é a característica que diferencia o homem de todos os 
outros animais. 

C) todas as ações dos homens são determinadas pelo instinto, o que 
impede que sejam livres. 

D) os homens submetem-se passivamente às determinações da natureza. 
E) os animais são livres, pois escolhem ou rejeitam por um ato de 

liberdade. 
 
Q.05-“A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no 
homem uma mudança muito notável, substituindo na sua conduta o 
instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhe 
faltava. E só então que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico, e 
o direito o lugar do apetite, o homem, até aí levando em consideração 
apenas a pessoa, vê-se forçado a agir, baseando-se em outros princípios e a 
consultar a razão antes de ouvir suas inclinações”. 

Fonte: ROUSSEAU, J. Do contrato social. Tradução de Lourdes Santos Machado 
São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 77. 

 
Jean-Jacques Rousseau é um dos grandes defensores da democracia no 
século XVIII. Para este autor,  
 
A) por meio do contrato social, o homem adquire uma liberdade natural e 

um direito ilimitado. 
B) o homem, no estado de natureza, é verdadeiramente o senhor de si 

mesmo. 
C) a obediência à lei que se estatui a si mesmo é liberdade presente no 

corpo político. 
D) a liberdade natural é limitada pela vontade geral, que estabelece os 

limites individuais. 
E) os princípios, que dirigem a conduta dos homens no estado civil, são os 

impulsos e apetites. 
 
 
 
Q.06- “Aristóteles foi o primeiro filósofo a elaborar tratados sistemáticos de 
Ética. O mais influente desses tratados, a Ética a Nicômaco, continua a ser 
reconhecido como uma das obras-primas da filosofia moral. Ali nosso autor 
apresenta a questão que, de seu ponto de vista, constitui a chave de toda 
investigação ética: Qual é o fim último de todas as atividades humanas?” 
CORTINA, Adela; MARTÍNEZ, Emilio. Ética. Trad. Silvana Cobucci 
Leite. São Paulo: Loyola, 2005. p. 57. 
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Aristóteles elaborou um dos mais completos sistemas filosóficos da 
antiguidade, estudando temas como a Política, a Lógica e a Estética. Dentre 
seus textos de ética, é conhecido aquele que ele dedica ao filho, com 
orientações que sobre a melhor forma de conduzir a vida. Com relação à 
sua teoria, é possível perceber que o filósofo elaborou uma ética 
 
A) que desconsidera os valores culturais e a participação discursiva dos 

envolvidos na escolha da concepção de bem a ser perseguida. 
B) do dever que, ao impor normas de ação universais, transcende a 

concepção de vida boa de uma comunidade e exige o cumprimento 
categórico das mesmas. 

C) que compreende o indivíduo virtuoso como aquele que já nasce com 
certas qualidades físicas e morais, em função de seus laços sanguíneos. 

D) que orienta as ações por meio da bem-aventurança proveniente da 
vontade de Deus, porém sinalizando para a irrealização plena do bem 
supremo nesta vida. 

E) compreendida teleologicamente, pois o bem supremo, vinculado à 
busca e à realização plena da felicidade, orienta as ações humanas. 

 
 
Q.07- “Quando a vontade é autônoma, ela pode ser vista como outorgando 
a si mesma a lei, pois, querendo o imperativo categórico, ela é puramente 
racional e não dependente de qualquer desejo ou inclinação exterior à 
razão. [...] Na medida em que sou autônomo, legislo para mim mesmo 
exatamente a mesma lei que todo outro ser racional autônomo legisla para 
si.”  

WALKER, Ralph. Kant: Kant e a lei moral. Trad. de Oswaldo 
Giacóia Júnior. São Paulo: Unesp, 1999. p. 41. 

 
No século XVIII, com as Revoluções Intelectuais acontecendo em boa parte 
da Europa, vários filósofos se manifestaram a favor da universalidade da 
racionalidade e do dever do seu uso. Um deles foi o alemão Immanuel 
Kant. A partir do fragmento que lhe foi apresentado, do contexto e dos 
seus conhecimentos, é possível concluir que 
 
A) a razão, ao seguir suas próprias leis, age necessariamente de forma 

heterônoma. 
B) segundo o princípio da autonomia, as máximas escolhidas devem ser 

apenas aquelas que se podem querer como lei universal. 
C) seguir os seus próprios desejos e paixões, na filosofia kantiana, é agir 

de modo autônomo. 
D) a autonomia compreende toda escolha racional, inclusive aquela que 

envolve a conformação ao dever. 
E) a motivação de toda ação moralmente correta, de acordo com Kant, 

deve ser a felicidade do agente. 
 
 
Respostas 
 
Q.01- Letra A. O método de Maquiavel permite que ele separe a política de 
fatores que até então a determinavam, dando a ela autonomia com relação 
a elementos como a moral e a religião. 
Q.02- Letra E. Como o poder do soberano é resultado do pacto e foi 
concedido a ele pelos súditos, não é possível acusa-lo de injustiça sem se 
acusar a si mesmo. 
Q.03- Letra E. A resolução implica lembrar que para Locke a condição 
natural é marcada pela racionalidade humana e, portanto, não há conflito, 
mas uma relativa harmonia. 
Q.04- Letra B. A tira deixa muito clara a distinção entre as formigas, que 
fazem o que fazem por determinação instintiva, e os homens, que 
deliberam e escolhem aquilo que devem fazer. 
 
 
 
Q.05- Letra C. A resolução exige que nos lembremos da noção de liberdade 
presente em Rousseau, para quem um povo é livre exatamente por 
comandar a si mesmo quando vive em uma democracia. 
Q.06- Letra E. A resolução exige o conhecimento da ética aristotélica na 
medida em que é necessário lembrar que o fim último das ações humanas 
consiste na felicidade, atingida por meio do equilíbrio. 
Q.07- Letra B. A resolução exige a separação, em Kant, das ações por 
inclinação, incorretas, com relação àquelas conforme ao dever, corretas 
mas sem intenção moral, e das ações por dever, essas sim corretas e 

morais. Fazemos o que devemos quando fazemos aquilo que podemos 
querer que seja universalizado, sem a intenção de ganhar alguma coisa com 
isso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


