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GEOGRAFIA 
ÁLISSON 
Q.01- (UnB) A história geológica, o grande território, a extensa costa 
marinha e o clima tropical viabilizaram a presença e a concentração de 
diversas substâncias minerais na atmosfera, hidrosfera, biosfera, crosta 
continental e oceânica do Brasil. No entanto, mesmo que as características 
físicas do território sejam importantes, o fator determinante para se 
conseguir aproveitar os bens minerais é o investimento em pesquisa e 
inovação tecnológica. 
Cláudio Scliar. Mineração, base material da aventura humana. Belo 
Horizonte: Geoartelivros, 2004, p. 67 (com adaptações). 
 
A partir das informações acima, julgue os itens de 46 a 49. 
 
46 Um dos desafios deste século é o desenvolvimento de técnicas que 
viabilizem e ampliem a extração dos bens minerais para que se garanta a 
riqueza das nações, levando-se em conta a necessidade de uma gestão 
sustentável. 
47 Os primeiros vestígios da espécie humana datam de cerca de um milhão 
de anos e estiveram associados a uma pequena faixa do planeta Terra, 
constituída por solos, rochas, água, ar e organismos vivos. 
48 As flutuações cambiais nas transações internacionais não afetam um 
país como a China, que, seguindo os passos do Brasil, tornou-se um dos 
maiores exportadores de minério de ferro do mundo. 
49 O consumo de minerais vem diminuindo no mundo, pois, conforme se 
observa atualmente, graças ao investimento em pesquisa e tecnologia, há 
mais facilidade em se gerar energia com menor uso de recursos não 
renováveis e, também, renováveis. 
 
Q.02-(UnB) São necessárias ações específicas para que, da atividade 
mineradora, resultem ganhos sociais para o Brasil. Para alcançar tal 
resultado, a ação mais importante a ser adotada é 
 
A) fomentar a dinamização entre a utilização de recursos minerais e a 

ampliação do consumo. 
B) desenvolver a articulação entre o uso do território, a educação e a 

cidadania. 
C) articular as políticas públicas com as modernas formas de gestão. 
D) estabelecer ambiente propício à economia mundializada. 
 
Q.03-(UFU) O termo pré-sal refere-se a um conjunto de rochas localizadas 
nas porções marinhas de grande parte do litoral brasileiro, com potencial 
para a geração e acúmulo de petróleo. Convencionou-se chamar de pré-sal 
porque forma um intervalo de rochas que se estende por baixo de uma 
extensa camada de sal, que em certas áreas da costa atinge espessuras de 
até 2.000m. O termo pré é utilizado porque, ao longo do tempo, essas 
rochas foram sendo depositadas antes da camada de sal. [...] As maiores 
descobertas de petróleo, no Brasil, foram feitas recentemente pela 
Petrobras na camada pré-sal localizada entre os estados de Santa Catarina 
e Espírito Santo, onde se encontraram grandes volumes de óleo leve. Na 
Bacia de Santos, por exemplo, o óleo já identificado no pré-sal tem 
características de um petróleo de alta qualidade e maior valor de mercado. 

Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-
energia/petroleo/presal/. Acesso: 03 de abril de 2012. (Adaptado) 

O Petróleo e o Gás Natural da área conhecida como “Pré-Sal” 
desenvolveram-se em 
 
A) rochas sedimentares. 
B) rochas cristalinas. 
C) rochas metamórficas. 
D) rochas magmáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04-(UEPG) Com relação aos fundamentos geológicos do espaço 
brasileiro, assinale o que for correto. 
 
01. Em território brasileiro aparecem três grandes bacias 
sedimentares que se formaram ao longo dos últimos 600 milhões de anos: 
a Amazônica, a do Parnaíba ou do Maranhão e a do Paraná. 
02.As áreas cratônicas ou de plataforma do território brasileiro 
correspondem aos terrenos geológicos mais recentes e ainda não estão 
muito trabalhadas pelos agentes de erosão. 
04.As estruturas e as formações litológicas do território brasileiro são 
recentes (do Terciário e Quaternário da Era Cenozoica), mas as formas de 
relevo são antigas. 
08.O território brasileiro é, na sua maior parte, formado por estruturas 
geológicas antigas: de terrenos cristalinos (Pré-cambriano) e grandes bacias 
sedimentares (do Paleozoico ao Mesozoico). 
 
Q.05- (UFOP - 2010) Pará e Minas Gerais são líderes do setor mínero-
metalúrgico no país e respondem por 66% da produção. Os dois estados 
ocupam posição de destaque no cenário da produção mineral brasileira. 
Enquanto Minas Gerais é líder em produção de minério de ferro, o Pará é o 
maior em bauxita. 
 
Para Minas Gerais, têm-se os seguintes dados sobre as exportações: 
  

 
Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais, 2008. 
Considerando esses dados, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Tais posições de destaque são resultados de localização geográfica 

estratégica, grandes reservas minerais e logística favorável. 
B) Minas Gerais é grande produtor de vários bens minerais, com 

destaque para o minério de ferro, ouro e ferronióbio. 
C) O crescimento da produção mineral está relacionado com o bom 

ritmo da economia mundial, com demanda forte dos países asiáticos, 
da Alemanha e dos Estados Unidos. 

D) A indústria extrativa mineral (mineração e metalurgia) de Minas 
Gerais não tem exportado sua produção em função da diminuição da 
demanda por minério de ferro em âmbito mundial. 

 
Q.06-(UEG) A crosta terrestre é formada por três tipos de estruturas 
geológicas, caracterizadas pelos tipos predominantes de rochas, pelo 
processo de formação e pela idade geológica. Essas estruturas são os 
maciços cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. 
Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar: 
 
A) os maciços antigos ou escudos cristalinos datam da era pré-

cambriana, são constituídos por rochas sedimentares e são ricos em 
jazidas de minerais não metálicos. 

B) as bacias sedimentares são formações muito recentes, datando da era 
quaternária, ricas em minerais energéticos e com intenso processo 
erosivo; constituem 64% do território brasileiro. 

C) os dobramentos modernos, resultantes de movimentos 
epirogenéticos, são constituídos por rochas magmáticas, datam do 
período terciário e são ricos em carvão e petróleo, como os Andes, os 
Alpes e o Himalaia. 

D) as principais reservas petrolíferas e carboníferas do mundo 
encontram-se nas bacias sedimentares, enquanto minerais como 
ferro, níquel, manganês, ouro, bauxita etc. são encontrados nos 
maciços cristalinos; os dobramentos modernos constituem áreas de 
intenso vulcanismo. 
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Q.07-(FUVEST) Em se tratando de commodities, o Brasil tem papel 
relevante no mercado mundial, graças à exportação de minérios. 
Destacam-se os minérios de ferro e de manganês, bases para a produção 
de aço, e a bauxita, da qual deriva o alumínio.  
 
A relação entre minério e sua localização no território brasileiro está 
corretamente expressa em: 
  

  Minério Localização geográfica 

a) Ferro Quadrilátero Ferrífero 
(Planalto da Borborema) 

b) Ferro Serra dos Carajás 
(Planalto das Guianas) 

c) Bauxita Vale do Trombetas 
(Serra do Espinhaço) 

d) Manganês Maciço do Urucum 
(Pantanal Mato-Grossense) 

e) Manganês Vale do Aço 
(Chapada dos Parecis) 

 
Q.08-(UnB) As cangas são afloramentos de rochas ferruginosas formadas 
há milhões de anos. Esses geoambientes abrigam centenas de espécies 
raras, cavernas e outros locais de interesse para o estudo de antigos 
ambientes, e ainda fornecem serviços ecológicos vitais, como a recarga dos 
rios. Entretanto, as cangas, por cobrirem imensas jazidas de minério de 
ferro, estão nas regiões mais ameaçadas do país. Embora elas sejam um 
importante patrimônio natural, não existem políticas públicas adequadas à 
sua especificidade, configurando-se um dos cenários mais desafiadores 
para a conservação delas no Brasil. Em todo o país, milhares de hectares de 
cangas foram irreversivelmente destruídos, para a abertura de dezenas de 
cavas de extração de ferro. Em situações extremas, como ocorreu no 
Quadrilátero Ferrífero e em Carajás, quilômetros contínuos de montanhas 
já foram totalmente tomados pela mineração.  
 
Carmo et al. Cangas: ilhas de ferro estratégicas para a conservação. In: 
Ciência Hoje, vol. 50, n.º 259, ago./2012. 
 
Tendo como referência o texto acima, julgue os itens a seguir. 
 
76. A Companhia Vale do Rio Doce e a Petrobras são empresas públicas que 
detêm o monopólio da exploração mineral do ferro e do petróleo no Brasil. 
77. O texto expressa uma crítica às políticas públicas brasileiras de 
conservação ambiental, mediante a alegação de que elas não contemplam 
a preservação dos patrimônios naturais, porque são, de fato, políticas de 
conservação específicas. 
80. A canga é uma crosta dura que reveste os chapadões, protegendo-os da 
erosão. 
81. No Brasil, as jazidas de minerais metálicos, como as de ferro, estão em 
terrenos sedimentares, ou seja, geologicamente mais recentes. 
82. No Brasil, o minério de ferro, umas das principais commodities, é 
explorado apenas na Província Mineral de Carajás, no norte do país. 
 
Q.09- (UFU)  
 

 

 
A) Qual é a importância econômica dos escudos cristalinos e das bacias 

sedimentares? 
B) Explique o processo de formação das estruturas geológicas que 

compõem o relevo brasileiro. 
 
Q.10- (UNESP) Os recursos naturais são riquezas importantes para qualquer 
nação, e as diferentes sociedades relacionam-se com eles de várias formas, 
dependendo do modo de produção, da estrutura social e do nível 
tecnológico. A partir dessa afirmação: 
A) estabeleça a relação entre distribuição e apropriação dos recursos 

naturais e da tecnologia; 
B) explique a importância do tempo na apropriação dos recursos 

naturais. 
 
RESPOSTAS 
01) V, F, F, F. 
02) B 
03) A 
04) 09 
05) D 
06) D 
07) D 
08) F, V, V, F e F. 
09) A - Os escudos cristalinos, também chamados de maciços antigos 
possuem grande importância econômica, pelo fato de, normalmente, 
concentrarem importantes jazidas de minerais, como minério de ferro, 
ouro, manganês, prata, cobre, bauxita, cassiterita, dentre outros. No caso 
do Brasil, os escudos cristalinos ocupam uma área aproximada de 36% da 
superfície do território brasileiro. Essas áreas são responsáveis pela atração 
de empresas nacionais e estrangeiras, que exploram esses recursos 
abastecendo tanto o mercado interno quanto o externo, por meio das 
exportações.  
Nas bacias sedimentares, devido ao seu processo de formação, é possível 
encontrar petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto, urânio, tório, água, 
dentre outros. No Brasil, cerca de 64% da superfície do território é formada 
pelas bacias sedimentares. Nestas áreas atuam empresas que exploram 
combustíveis fósseis, minerais radioativos, água e outros, exercendo 
importante papel na geração de receitas e empregos no Brasil. 
 
B - As estruturas geológicas que compõem o relevo brasileiro são formadas 
basicamente pelos escudos cristalinos e bacias sedimentares. Os escudos 
cristalinos são os terrenos mais antigos da crosta terrestre, datam das eras 
Pré-Cambriana e Paleozoica, constituídos por rochas magmática e 
metamórficas. Sua formação ocorre a partir do resfriamento superficial do 
magma, consolidando-se nas primeiras rochas. A cristalização dos minerais 
de forma lenta e as transformações da estrutura molecular das rochas 
deram origem a estruturas geológicas compostas, basicamente, por rochas 
cristalinas, as quais são denominadas de escudos cristalinos ou maciços 
antigos.  
As bacias sedimentares mais antigas do Brasil datam da era paleozoica, mas 
há também as que se formaram nas eras Mesozoica e Cenozoica. O 
processo de formação dessas bacias é resultado da acumulação dos 
sedimentos provenientes do desgaste de rochas e outras estruturas 
geológicas, principalmente dos maciços antigos. Esse processo, classificado 
como exógenos, é composto pelas fases de intemperismo, erosão e 
sedimentação que, ao longo de milhões ou mesmo bilhões de anos, vem 
preenchendo com sedimentos as depressões, formando as bacias 
sementares. 
 
10) a) Na distribuição dos recursos naturais (minerais e energéticos) pelo 
globo, podemos perceber a presença dos mesmos tanto em regiões de 
nível econômico e tecnológico elevado quanto em regiões menos 
desenvolvidas. Assim, nas primeiras temos uma apropriação e exploração 
mais produtiva dos recursos, enquanto nas últimas, devido ao menor nível 
tecnológico, ou há dependência em relação à exploração ou, simplesmente, 
não há capacidade de extração. 
b) O tempo de vida de uma reserva de recursos naturais está relacionado 
ao nível tecnológico e de intensidade da exploração, além da capacidade 
natural de reposição. 
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ROGÉRIO  

 
Q.01- 

 
 
A mudança das características da população chinesa, representada no 
gráfico, projeta a tendência futura de:  
A) Confirmação da explosão demográfica.     
B) Aumento do crescimento vegetativo.     
C) Agravamento da mortalidade infantil.     
D) Envelhecimento da sociedade local.    
  
Q.02-As transformações que afetam a sociedade atual repercutem 
diretamente na estrutura etária, sexual e no mercado de trabalho dos 
países. Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar que   
A) o desenvolvimento científico e tecnológico promove a crescente 

geração de novos postos de trabalho, impedindo o fenômeno do 
desemprego nos países mais desenvolvidos.     

B) Alemanha e Japão apresentam pirâmide etária com base muito larga, 
resultado das elevadas taxas de natalidade, típicas de países 
desenvolvidos.     

C) elevada expectativa de vida é sinônimo de alto grau de longevidade da 
população, o que exige baixo investimento no sistema público de 
saúde.     

D) com a queda das taxas de natalidade e de mortalidade, acompanhada 
do aumento da expectativa de vida da população brasileira, a 
pirâmide etária apresenta um estreitamento da base e um leve 
alargamento do topo.     

E) a garantia do tratamento igualitário perante a lei tem assegurado às 
mulheres brasileiras reduzir, de forma expressiva, as diferenças 
salariais em relação aos homens no mercado de trabalho.    

  
Q.03-A vida nas cidades resume-se a grupos de pessoas dividindo os 
mesmos espaços – o que chamamos de densidade urbana. A densidade 
varia de acordo com a área construída e os limites territoriais considerados. 
Diferentes métodos de cálculo podem gerar diferentes resultados, mas o 
conceito é simples: trata-se da medida resultante da relação entre a 
população e a superfície do território, normalmente expressa em 
habitantes por quilômetro quadrado.  
 
Sobre a densidade demográfica é incorreto afirmar-se que   
A) também chamada de índice de desenvolvimento, permite avaliar a 

distribuição da população em um dado território.     
B) permite que sejam feitas comparações entre as diferentes regiões 

avaliadas. Esse índice é expresso em habitantes por quilômetro 

quadrado 
2(hab km ).      

C) é obtida através da relação entre a população total e a extensão 
territorial de um determinado local. Seu resultado é dado em hab/km² 

e a do Brasil, atualmente, é de 
222 hab km .      

D) varia de acordo com a área construída e os limites territoriais 
considerados e diferentes métodos de cálculo podem gerar diferentes 
resultados.     

E) também pode ser explicada pela influência de fatores físicos que 
ajudam a explicar a densidade em algumas áreas por uma única razão: 
obrigam as pessoas a se manterem nos limites de determinada área.     

 Q.04- O estudo sobre população possui grande importância, pois por meio 
dele é possível diagnosticar as transformações sociais e os impactos do 
crescimento populacional em relação à sociedade e ao planeta. Várias são 
as teorias que explicam o crescimento da população e suas consequências. 
Entre elas, uma afirma que o crescimento da população do globo ocorre de 
forma geométrica, enquanto a produção de alimentos em progressão 
aritmética. Essa teoria afirma que para ocorrer um equilíbrio seria 
necessário colocar em prática uma política de controle de natalidade. 
  
Está de acordo com os posicionamentos a teoria   
A) ecomalthusiana.    
B) neomalthusiana.     
C) reformista.    
D) malthusiana.     
E) positivista.    
  
Q.05- Em 2018, pesquisadores chineses propuseram a criação de um 
imposto para famílias com menos de dois filhos, visando  
A) incrementar a população relativa diante da baixa taxa de fecundidade.     
B) incentivar a natalidade diante do envelhecimento da população.     
C) desencorajar a natalidade devido à alta taxa de fecundidade.    
D) estimular o crescimento demográfico diante do bônus demográfico.     
E) desestimular o crescimento vegetativo devido à baixa taxa de 

mortalidade.     
  
Q.06- Analise as informações do quadro abaixo. 
 

Teorias 
Demográficas 

Características 

1 

O crescimento da população acontece em 
Progressão Geométrica e o crescimento da 
produção de alimentos em Progressão Aritmética. 
O estudo, realizado no século XVIII, prevê que 
esse desequilíbrio e a quantidade limitada de 
terras agricultáveis, levariam, ao longo dos anos, 
à fome e a uma crise mundial no abastecimento 
de alimentos. 

2 

Teoria embasada no surto populacional do pós 
Segunda Guerra mundial defendiam a ideia de 
que a riqueza de um país, ao ser dividida por seus 
habitantes, é cada vez menor quanto maior for o 
número de sua população. Para frear esse 
crescimento desordenado, o Estado deveria 
intervir com políticas públicas de controle da 
natalidade e planejamento familiar, em especial, 
nos países subdesenvolvidos. 

3 

Teóricos desta vertente sustentam a premissa de 
que o aumento populacional é uma consequência 
da pobreza e do subdesenvolvimento, não o 
inverso. Nos países desenvolvidos, com elevados 
índices sociais, o controle de natalidade ocorre de 
maneira espontânea e paralela às melhorias nas 
condições de vida da população. 

4 

Teoria desenvolvida no contexto do século XX, 
onde a degradação ambiental passa a ser uma 
grande preocupação. Assim, o crescimento 
populacional descontrolado leva à necessidade da 
exploração cada vez maior de recursos naturais, 
acelerando o seu esgotamento. 

 
Identifique a alternativa que relaciona, corretamente, os números 
indicados na tabela, às respectivas Teorias Demográficas. 
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A) 1- Teoria Malthusiana 
2- Teoria Reformista 
3- Teoria Marxista 
4- Teoria Ambientalista 
 

B) 1- Teoria Neomalthusiana 
2- Teoria Calvinista 
3- Teoria Luterana 
4- Teoria Ecomalthusiana 
 

C) 1- Teoria Neomalthusiana 
2- Teoria Desenvolvimentista 
3- Teoria Luterana 
4- Teoria Reformista 
 

D) 1- Teoria Malthusiana 
2- Teoria Neomalthusiana 
3- Teoria Reformista 
4- Teoria Ecomalthusiana 
 

e) 1- Teoria Calvinista 
2- Teoria Neomalthusiana 
3- Teoria Reformista 
4- Teoria Naturalista 

 
Q.07-    

 
O futuro é uma página em branco na qual podemos escrever nosso destino, 
respeitando as limitações e as circunstâncias históricas. O futuro da 
economia e da população depende das decisões que se tomam no presente 
e das medidas colocadas em prática nas décadas subsequentes. Em relação 
ao futuro da população mundial, as projeções da Divisão de População da 
ONU apontam para três cenários até 2100, que variam de 6 a 16 bilhões de 
habitantes. O número que será atingido vai depender, fundamentalmente, 
do comportamento das taxas de fecundidade. A redução das taxas de 
mortalidade e o aumento da esperança de vida também afetam o resultado 
final, mas em uma proporção bem menor do que o ritmo dos nascimentos. 
A Divisão de População estima que a esperança de vida média do mundo 
vai aumentar de 68 anos em 2010 para 81 anos em 2100. O que é um 
cenário bastante positivo e otimista e mostra que as pessoas devem viver 
mais tempo e obter maiores retornos dos investimentos em educação e 
qualidade de vida. 

Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/2012/05/30/o-mundo-pode-escolher-
entre-6-e-16-bilhoes-de-habitantes-em-2100-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/. Acesso 

em 25 mar.2018 

Baseado no gráfico e no texto, é correto afirmar que  
A) a população humana, a partir de 1900, passou a apresentar um 

crescimento quase exponencial, devido à alta resistência ambiental.     
B) a população humana, entre os anos 1000 e 1700, manteve-se em 

relativa estabilidade devido à baixa taxa de fecundidade decorrente 
da alta mortalidade infantil e do controle de natalidade.     

C) o avanço da medicina do último século contribuiu, significativamente, 
para aceleração da taxa de crescimento da população mundial, 
aumentando a expectativa de vida.     

D)  no período em que a resistência ambiental ultrapassou o potencial 
biótico humano, a população manteve-se em equilíbrio.     

E)  a fome mundial e as guerras foram os principais motivos que 
detiveram o crescimento mundial até o século XVII.     

  

Q.08- População mundial vai crescer 53% e chegar a 11,2 bilhões em 2100, 
diz relatório da ONU. Estudo demográfico prevê que a Índia vai ultrapassar 
a China e se tornar o país mais populoso até 2022. 
https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/populacao-mundial-
vai-crescer-53-chegar-112-bilhoes-em-2100-diz-relatorio-da-onu-17003177 
 
A respeito dos estudos referentes ao crescimento da população mundial, é 
INCORRETO afirmar que  
A) a teoria da transição demográfica procura traçar as oscilações nas 

taxas de natalidade e mortalidade das populações, classificando as 
sociedades em grupos de crescimentos vegetativos semelhantes.    

B) no Brasil, observa-se uma tendência à redução no número de filhos 
por casal. De acordo com o IBGE, atualmente os casais têm, em média, 
menos de 2 filhos. Na década de 1960, esse valor atingia os 6,2 filhos 
por casal em estudos realizados pelo mesmo Instituto.    

C) as taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade e crescimento 
vegetativo contribuem para uma análise estritamente quantitativa da 
evolução populacional de um país. Assim sendo, não oferecem 
referenciais para o estudo de suas condições sociais, econômicas e de 
infraestrutura.    

D) uma das principais Metas do Milênio é a redução da taxa de 
mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade que tem sido alcançada 
com êxito nos últimos anos.    

E) a pirâmide etária é uma forma de representar graficamente a 
distribuição da população de um determinado local por faixas etárias 
e por sexo.    

  
Q.09-Juntamente com a era da industrialização, ocorre na Europa um 
acelerado crescimento populacional. A fábrica encontrava-se ainda em 
estágio inicial, necessitando de elevada mão de obra. Em virtude dos baixos 
salários e difíceis condições de vida na cidade, era muito comum que a 
família inteira trabalhasse na indústria; e quanto maior fosse o número de 
filhos por casal, maior seria o rendimento médio da família. O surto 
demográfico, sem precedentes históricos, que se iniciou na Europa com a 
era industrial causou espanto nos estudiosos do assunto. 
 
(Marco A. Moraes e Paulo S. S. Franco. Geografia humana, 2011. Adaptado) 
Um estudo de referência ao surto demográfico problematizado no excerto 
foi elaborado, no final do século XVIII, por  
A) Malthus, no qual afirmava que a produção de alimentos seria limitada 

e não acompanharia o crescimento populacional.    
B) Marx, no qual anunciava o controle moral como forma de conter o 

crescimento demográfico e assegurar os recursos naturais às futuras 
gerações.    

C) Vogt, no qual a pobreza geraria a superpopulação e deveria ser 
combatida com melhor distribuição de renda.    

D) Malthus, no qual o crescimento populacional em países 
subdesenvolvidos deveria ser controlado com contraceptivos e 
processos de esterilização.    

E) Marx, no qual o controle populacional seria dado pelo resgate do 
modo de vida rural e de saberes tradicionais.    

  
Q.10-Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações 
familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A 
preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens 
econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária 
de limitação do número de nascimentos.  
GEORGE, P. Panorama do mundo atual. São Paulo: Difusão Europeia do 
Livro, 1968 (adaptado).  
Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o 
processo europeu de  
A) estabilização da pirâmide etária.    
B) conclusão da transição demográfica.    
C) contenção da entrada de imigrantes.     
D) elevação do crescimento vegetativo.    
E) formação de espaços superpovoados.     
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Respostas 
 
Resposta da questão 1:  [D] 
 
A alternativa [D] está correta porque os dados indicam maior porcentagem 
de adultos e idosos e, portanto, o envelhecimento da população. As 
afirmativas incorretas são: [A] e [B], porque está havendo redução do 
crescimento vegetativo; [C], porque os dados indicam redução da 
natalidade e não a mortalidade infantil.   
 
Resposta da questão 2:  [D] 
 
No Brasil, a queda das taxas de natalidade, de fecundidade (1,6 filhos por 
mulher na idade fértil) e do crescimento vegetativo (0,7% ao ano) levou a 
diminuição no porcentual de jovens e estreitamento da base da pirâmide 
etária. O porcentual de adultos tornou-se majoritário. A elevação na 
expectativa de vida (75 anos) levou ao aumento na proporção da população 
de terceira idade.   
 
Resposta da questão 3:  [A] 
 
A alternativa [A] está correta porque densidade demográfica é o número de 
habitantes por área, ao passo que, o IDH é uma medida do nível do 
desenvolvimento humano de um país. As alternativas seguintes citam 
corretamente características, definições e aspectos da densidade 
demográfica.   
 
Resposta da questão 4:  [D] 
 
A teoria malthusiana por formulada por Thomas Robert Malthus no final do 
século 18. Conforme esta teoria, a população crescia rapidamente, em PG 
(Progressão Geométrica), enquanto a produção de alimentos e recursos 
lentamente, em PA (Progressão Aritmética). O desequilíbrio entre o 
crescimento demográfico e a produção de recursos seria responsável por 
problemas sociais como a pobreza e a desnutrição.   
 
Resposta da questão 5:  [B] 
 
A afirmativa [B] é correta porque o controle de natalidade intitulado 
Política do Filho Único reduziu a taxa de reposição populacional da China e, 
dessa forma, o programa encerrado em 2010 reverte-se em mecanismos 
para ampliar a natalidade, evitando o escasseamento da população 
economicamente ativa do país. As afirmativas incorretas são: [A], porque 
população relativa é densidade demográfica; [C], porque a taxa de 
fecundidade está baixa; [D], porque o objetivo é ampliar a natalidade além 
do bônus demográfico; [E], porque os impostos visam estimular o 
crescimento vegetativo.   
 
Resposta da questão 6:  [D] 
 
A afirmativa [D] está correta porque a teoria malthusiana [1], concebe que 
a população cresce em progressão geométrica enquanto a produção de 
alimentos em progressão aritmética, descompasso que resultaria em fome 
no mundo; a teoria neomalthusiana [2], propõe o controle populacional 
evitando que a alta natalidade e o elevado número de jovens consuma os 
recursos produtivos do país o que o levaria à pobreza; a teoria reformista 
[3], sugere que reformas socioeconômicas que elevem a qualidade de vida 
resulta na queda da taxa de natalidade; a teoria ecomalthusiana [4], 
determina que a elevada população dos países subdesenvolvidos levaria ao 
consumo desenfreado dos recursos naturais e um colapso ambiental.   
 
Resposta da questão 7:  [C] 
 
No século 20, com a urbanização, dos serviços de saneamento básico (água 
potável, coleta de lixo e rede de esgotos) e avanço da medicina (vacinação, 
tratamentos, cirurgias, etc.) houve uma queda da mortalidade e um 
aumento da expectativa de vida. Assim, aconteceu uma aceleração do 
crescimento da população mundial. O processo ocorreu nos países 
desenvolvidos e também nos países emergentes e subdesenvolvidos. A 
perspectiva para o século 21 é que a população continue crescendo, mas 
em ritmo menor devido à queda da taxa de natalidade em vários países.   
 

Resposta da questão 8:  [C] 
 
A alternativa [C] está incorreta porque os indicadores estatísticos da 
população, a exemplo dos citados, oferecem além da análise quantitativa, 
referências para análise socioeconômica da população do país.   
 
Resposta da questão 9:  [A] 
 
A alternativa correta é [A] porque a partir da observação do elevado 
crescimento populacional na Europa do século XVIII, Malthus elabora sua 
teoria defendendo que o crescimento da população e da produção de 
alimentos ocorre respectivamente, em progressão geométrica e progressão 
aritmética. As alternativas incorretas são: [B], porque Malthus não aborda o 
conceito de sustentabilidade; [C], porque Vogt é um linguista brasileiro do 
século XX; [D], porque Malthus não sugere o uso de contra conceptivos; [E], 
porque Marx não versa sobre controle populacional.   
 
Resposta da questão 10:  [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque transição demográfica é o conceito 
que explica a evolução das taxas de natalidade, mortalidade e crescimento 
vegetativo dos países e, no caso europeu, a transição demográfica 
encontra-se concluída, em razão das baixas taxas de natalidade e 
mortalidade. As alternativas incorretas são: [A], porque a pirâmide não se 
estabiliza, haja vista o crescimento do número de idosos e a redução do 
número de jovens; [C], porque a redução da PEA tende a aumentar a 
demanda por imigrantes; [D], porque ocorre redução do crescimento 
vegetativo; [E], porque a redução da natalidade não causa 
superpovoamento. 
 
 
HISTÓRIA 
SACCO 
Q.01-  “Aquilo que se constitui como um ‘centro’ e uma ‘periferia’ é algo 
subjetivo, dependendo da perspectiva daquele que realiza tal aferição. 
Além disso, a paralaxe – a aparente mudança na posição daquilo que 
constitui o centro e a periferia resultante da mudança de posição do 
observador – seja em termos espaciais ou cronológicos, seja em termos das 
circunstâncias sociais e financeiras, demanda que os parâmetros e as 
limitações sejam claramente indicados”. 
 
RUSSEL-WOOD, A. J. R. Centros e Periferias no Mundo Luso- Brasileiro, 
1500-1808. Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 18, n. 36, p. 187-
249, 1998. p.189. 
 
Considerando a citação acima e as mudanças ocorridas nas relações 
comerciais e administrativas entre Portugal e Brasil ao longo da 
colonização, assinale a alternativa correta. 
 
A) No Brasil, a mudança de periferia para centro ganhou reconhecimento 

político com a chegada da família real, pois, a partir desse 
acontecimento, a então colônia tornar-se-ia hospedeira de uma corte 
real, proveniente do Velho Mundo. 

B) A descoberta de diamantes na Ásia em meados do século XVIII 
desviou as atenções dos portugueses sobre a América, quando já se 
encontravam esgotadas as fontes auríferas brasileiras. 

C) Desde a sua criação, o principal órgão administrativo para assuntos do 
ultramar, o Conselho Ultramarino, era composto na sua maioria por 
lisboetas. A partir do século XVIII, reinóis e colonos do Brasil passaram 
a ter o mesmo peso político. 

D) Sob uma perspectiva mercantilista, o Brasil ficava proibido de refinar o 
açúcar, manufaturar tecidos de melhor qualidade ou criar 
estabelecimento de fundição de metais. Esta situação inverteu-se no 
auge das determinações pombalinas. 
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Q.02-” No final do governo de Prudente de Moraes (1894-98), ficou 
evidente que a liberdade do Executivo, do Legislativo e dos poderes 
estaduais não tendia ao equilíbrio institucional, gerando conflitos de 
soberania e, por extensão, incerteza. Com relação a esse dilema, já antes 
da eleição, e através de seu Manifesto eleitoral, redigido em 1897, Campos 
Sales defendia a seguinte teoria: os estados são autônomos, o Parlamento 
é digno e fundamental, mas quem manda é o presidente. Para tal, uma vez 
eleito, é necessário entender-se com os chefes estaduais e controlar o 
congresso.”  
LESSA, Renato. O pacto dos estados. Revista de História da Biblioteca 
Nacional. Edição Número 05. Rio de Janeiro, Novembro de 2005, p.39. 
(adaptado) 
 Para o autor do texto, o pacto político proposto por Campos Sales 
consolidou as normas de funcionamento da República Velha, vigentes no 
Brasil até 1930. Por sua particular maneira de organizar a política, esta nova 
ordem republicana resultava 
A) na abolição do pacto federativo, proposta já na Constituição de 1891. 
B) no revezamento das diferentes regiões do país na presidência. 
C) no enfraquecimento das instituições representativas clássicas. 
D) na consolidação dos grupos oposicionistas nas instâncias 

governamentais. 
 
Q.03- 
“Para dizerem milho dizem mio 
Para melhor dizem mió 
Para pior pió 
Para telha dizem teia 
Para telhado dizem teiado 
E vão fazendo telhados” 
 
(Oswald de Andrade. Vício na fala. Pau-Brasil, 1990.) 
 
“Vício na fala”, de 1925, é um dos mais conhecidos registros poéticos do 
Modernismo. Entre as características do movimento que ele apresenta, 
podemos identificar a 
A) rejeição do eruditismo e do engajamento político. 
B) defesa da norma culta e do academicismo. 
C) valorização da língua falada e do coloquialismo. 
D) celebração da vida rural e da modernidade. 
E) crítica às políticas públicas na educação e na saúde. 
 
Q.04- “Se não aproveitarmos o momento político e econômico para 
radicalizar nosso programa, seremos ridiculamente envolvidos pelos 
bernardes e epitácios, sacrificando a grande força 
material de que dispúnhamos, fruto do sacrifício de numerosos 
companheiros. Dia a dia  aumenta em mim a convicção de que os tais 
liberais desejam de tudo menos a revolução [...].  Resta-nos um único 
caminho: o caminho pelo qual venho há muito me batendo e que consiste 
em levantarmos a bandeira de reivindicações populares, de caráter prático 
e positivo, capazes de estimular a vontade das mais amplas massas de 
nossa paupérrima população das cidades e do sertão.” 
Carta de Luís Carlos Prestes escrita em 1929, citada em DULLES, J. F. Anarquistas e Comunistas no Brasil. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1977, p. 270. 

Em relação ao trecho acima e seu contexto histórico é INCORRETO afirmar 
que: 
 
A) apesar da força do momento de mudanças, o líder da Coluna Prestes 

percebia, entre as elites políticas ligadas às contestações dos anos 
1930, certo desinteresse por transformações profundas na sociedade 
brasileira. 

B) a força das alianças partidárias nos anos 1930, lideradas pelos 
políticos Artur Bernardes e Epitácio Pessoa, permitia ao momento 
político a radicalização e o aproveitamento das forças reformistas. 

C) os projetos reformadores predominantes entre os programas ditos 
“revolucionários” em 1930 repercutiam negativamente entre aqueles 
mais radicais, que buscavam desde a década anterior formas de 
identificação com programas mais abrangentes. 

D) Prestes entendia como um desperdício de forças acompanhar os 
reformadores liberais e deixar de lado a vontade das massas e as 
necessidades das populações pobres das muitas regiões brasileiras, 
inclusive daquelas do interior. 

 

Q.05- “ Os anos que antecederam ao Estado Novo foram de efervescência e 
disputa política. Essa situação tinha a ver com a diversidade das forças que 
se haviam aglutinado em torno da Aliança Liberal, a coligação partidária 
oposicionista que em 1929 lançou a candidatura de Getúlio Vargas à 
Presidência da República. Enquanto alguns dos que aderiram à Aliança 
Liberal faziam oposição sistemática ao regime, outros ali ingressaram 
apenas por discordar do encaminhamento dado pelo então presidente 
Washington Luís.”  

 PANDOLFI, Dulce Chaves. Os anos 1930: as incertezas do regime. In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília Neves de Almeida 
(orgs.). O Brasil Republicano. O tempo do nacionalestatismo: do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.17. (Adaptado) 
 A instabilidade política no período de 1930 a 1937 estava associada, entre 
outros fatores, 
A) ao caráter liberal e pouco intervencionista do governo Vargas, o que 

provocou a insatisfação dos industriais, desejosos de medidas estatais 
de estímulo à economia. 

B) ao crescimento das oposições a Vargas, vindas especialmente das 
oligarquias derrotadas em 1930 e do nascente movimento comunista.  

C) ao avanço do movimento tenentista, que passou a organizar ações 
armadas contra o governo Vargas, como a Intentona de 1935.  

D) à inexistência, durante este período, de uma Constituição, o que 
aumentou a insatisfação das forças de oposição, como as oligarquias 
de Minas e São Paulo. 

Respostas 
Q.01-A Q.02-C Q.03-C Q.04-B Q.05-B 
 
IASBECK 
Q.01-Contudo, não há como negar que não melhorara nem progredira o 
Estado Oriental sob o domínio do Brasil. As guerras civis que antecederam à 
da conquista luso-brasileira já o haviam arruinado excessivamente, 
acabando-lhe o comércio exterior e extinguindo-lhe a indústria dos campos. 
A guerra de D. João VI quase dizimou-lhe a população, terminando por 
devastá-lo. O império não conseguira reabilitar-lhe as forças, ocupando-o 
mais militar que civilmente. Ainda em Montevidéu se travaram relações e 
alianças de famílias entre orientais e brasileiros. Nas vilas e aldeias, porém, 
e no campo os habitantes fugiam do contato com os conquistadores, e só 
entretinham comunicação com seus vizinhos de Entre Rios. Não é, portanto, 
de admirar que a maioria dos habitantes da província Cisplatina se 
mostrasse logo em 1825 contrária ao império, pois se haviam submetido 
pela força das armas e não ligada por espontânea vontade. 

(Fernando Cacciatore de Garcia. Fronte- 
ira Iluminada: história do povoamento, 

 conquista e limites do Rio Grande do 
 Sul a partir do Tratado de Torde- 

silhas 1420-1920) 

O texto aborda o contexto gerador para a Guerra da Cisplatina a qual, 
iniciada em 1825, provocou: 
 
A) a independência política da Província da Cisplatina, que se constituiu 

em República do Uruguai; 
B) a consolidação da permanência da Banda Oriental da Cisplatina como 

província do Império do Brasil; 
C) a incorporação da Banda Oriental da Cisplatina às Províncias Unidas 

do Prata; 
D) a imediata intervenção inglesa em favor do Brasil, fortalecendo a 

política de D. Pedro I para a região do Prata; 
E) a intervenção direta de Bolívar que visava derrotar a influência de D. 

Pedro e da Santa Aliança na América do Sul. 
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Q.02-No primeiro reinado, D. Pedro I nomeou e comandou um Conselho de 
Estado que concluiu a primeira Constituição Brasileira, que, outorgada em 
1824, estabeleceu quatro poderes assim configurados. 
 

 
 
Nesses quatro poderes,  
 
A) o poder moderador concedia ao imperador a primazia no governo e a 

autoridade sobre os demais poderes.  
B) o poder executivo era o centro das decisões, que resultavam do 

entendimento entre imperador e ministros.  
C) o papel de cada um era bem definido e independente, de modo que 

um não interferia nos assuntos dos outros.  
D) o papel de moderador, exercido pelo imperador, significava que o 

monarca era apenas um conciliador entre os poderes.  
E) o poder legislativo, por ter maior representatividade numérica 

(deputados, senadores), gozava de maior influência nas decisões do 
Império. 

 
Q.03-Resultado das grandes mudanças ocorridas a partir da desagregação 
do mundo medieval, os Estados Nacionais Modernos expressam um novo 
momento vivido pela humanidade e se estruturam a partir de uma nova 
ordem econômica, política e social. A respeito desse tema, assinale o que 
for correto. 
 
01. A unificação das leis, da circulação monetária e da justiça são algumas 

das características comuns aos Estados Nacionais Modernos. 
02. Nos Estados Nacionais Modernos, os reis tiveram suas atuações 

limitadas por constituições elaboradas a partir dos anseios populares, o 
que, de certa forma, lançou as bases para os modelos de democracia 
contemporâneos. 

04. A montagem de um corpo burocrático, mantido por meio de tributos 
cobrados pelos reis com intuito de pagar as despesas públicas, tornou-
se típico nos Estados Nacionais Modernos. 

08. Espanha e Portugal são exemplos de Estados Nacionais Modernos que 
se estruturam sem qualquer auxílio, vínculo ou suporte da Igreja 
Católica, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, com a França. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 4     
Há meio século, quando Marx escreveu O Capital, a livre concorrência era, 
para a maior parte dos economistas, uma “lei natural”. A ciência oficial 
procurou aniquilar, por meio da conspiração do silêncio, a obra de Marx, 
que tinha demonstrado, com uma análise teórica e histórica do capitalismo, 
que a livre concorrência gera a concentração da produção, e que a referida 
concentração, num certo grau do seu desenvolvimento, conduz ao 
monopólio. Agora o monopólio é um fato. [...]. Os fatos demonstram que as 
diferenças entre os diversos países capitalistas, por exemplo, no que se 
refere ao protecionismo ou ao livre câmbio, trazem consigo apenas 
diferenças não essenciais quanto à forma dos monopólios ou ao momento 
do seu aparecimento, mas que o aparecimento do monopólio devido à 
concentração da produção é uma lei geral e fundamental da presente fase 
de desenvolvimento do capitalismo. No que se refere à Europa, pode-se 
fixar com bastante exatidão o momento em que o novo capitalismo veio 
substituir definitivamente o velho: em princípios do século XX. 

LÉNIN, Vladimir. O imperialismo e  
a fase superior do capitalismo. Dispo- 
nível em: <https://pcb.org.br/portal/ 

docs/oimperialismo.pdf>. Acesso em: 24 out. 2017. 

 
 
 

Q.04-O texto, escrito por Vladimir Lénin, um dos líderes da Revolução 
Russa, descreve a situação da sociedade capitalista, cujos desdobramentos 
resultaram 
 
01. no surgimento da política imperialista, cuja disputa por mercados 

contribuiu para a independência das colônias ibéricas e o 
estabelecimento imediato de áreas de influência entre a União 
Soviética e os Estados Unidos na América e África. 

02. na corrida colonialista na África e na Ásia e no desenvolvimento da 
Política de Apaziguamento, que permitiu a partilha desses continentes, 
evitando um conflito mundial entre as potências capitalistas, no final 
do século XIX. 

03. no acirramento das disputas por mercado, que resultou na eclosão da 
Primeira Guerra Mundial, agravando a situação socioeconômica na 
Eurásia e contribuindo para o processo revolucionário que estabeleceu 
o socialismo na Rússia. 

04. na Crise de 1929, ocasionada pela adoção de políticas livre cambistas 
que favoreceram a competição mundial, levando ao crescimento das 
indústrias para um nível acima da capacidade do mercado de fornecer 
matérias-primas. 

05. no estabelecimento do novo capitalismo, em princípios do século XX, 
que, ao reconhecer a gravidade da questão social, estabeleceu políticas 
sociais através da ação do Estado, impedindo a expansão do ideário 
socialista. 

 
Q.05-O mundo que surgiu por detrás das trincheiras da 1ª Guerra Mundial 
foi modificado em aspectos que alterariam a vida cotidiana de grandes 
populações e a organização do poder no mundo. Assinale a questão que 
representa essas mudanças. 
 
A) Revolução Russa, Partilha da África; desenvolvimento de novas 

tecnologias; expansão do islamismo. 
B) A ascensão estadunidense como nova potência mundial; a ascensão 

dos fascismos; maior participação das mulheres nos postos de 
trabalho e comando. 

C) Ascensão estadunidense como nova potência mundial; surgimento de 
novas tecnologias; um processo de desarmamento na Europa; o 
incentivo à reconstrução da Alemanha. 

D) A ascensão dos fascismos; maior participação das mulheres nos postos 
de trabalho e comando; início da Guerra Fria; corrida armamentista 

E) Início da Guerra Fria; a partilha da África; ascensão estadunidense 
como nova potência mundial; Revolução Russa. 

 
Respostas 
Q.01-A Q.02-A Q.03-05 Q.04-03 Q.05-B 
 
HENRIQUE 
Q.01-“As colônias inglesas do Novo Mundo foram povoadas de maneira 
distinta. Em geral, os historiadores as dividem em três grandes grupos que 
se diferenciavam na atividade produtiva e na organização social.” 
Mary Anne Junqueira. Estados Unidos, a consolidação da nação. São Paulo: 
Contexto, 2001, p. 16. 
 
As afirmações do texto, sobre a colonização dos Estados Unidos, são 
 
A) corretas, porque as colônias do Sul produziam e comercializavam 

prioritariamente com as regiões de colonização espanhola no Caribe, 
enquanto as colônias do Norte exportavam toda sua produção para a 
Europa e as do centro dedicavam-se à agricultura de subsistência. 

B) erradas, porque todas as colônias americanas, independentemente da 
metrópole que as controlasse, assemelhavam-se na composição da 
população e na organização socioeconômica. 

C) corretas, porque a população das colônias do Norte provinha da 
Inglaterra e da França, enquanto a das colônias do centro era oriunda 
dos países ibéricos e as colônias do Sul eram povoadas basicamente 
por povos nativos da região. 

D) erradas, porque em todas as áreas de colonização britânica 
predominou a colonização de povoamento e ocupação do território, 
sem que houvesse diferenças significativas entre elas. 

E) corretas, porque as populações do Norte e do centro, embora de 
distinta formação e origem, assemelhavam-se na prática da pequena 
agricultura, da pesca, da pecuária e do comércio, enquanto nas 
colônias do Sul predominava o regime de plantation. 
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TEXTO: 1 - Comum à questão: 2     
Embora a Igreja da Inglaterra tenha passado por uma espécie de Reforma 
no curso do século XVI, continuava, quase cem anos depois do rompimento 
com Roma, longe de ser uma igreja “protestante”. Como não se registrara 
mudança religiosa fundamental, muita gente da Inglaterra fazia restrições 
ao formalismo da liturgia anglicana, à forma episcopal de governo 
eclesiástico e à falta de interesse de inúmeros párocos pelo bem estar de 
seus paroquianos. A esses fiéis da Igreja da Inglaterra que insistiam em 
nova reforma se deu o nome de Puritanos. A perseguição movida aos 
puritanos, pelos reis da Inglaterra, foi terrível. Um grupo de puritanos, em 
1620, embarca para a América e começa, assim, a colonização dos 
territórios mais ao norte da colônia, região denominada de Nova Inglaterra. 
Dos 65 000 ingleses que vieram para a América e para as Antilhas no 
decurso da década de 1630, cerca de 20 000, puritanos na maioria, 
emigraram para a Nova Inglaterra. 
(Ross M. Robertson. História da economia americana, 1967. Adaptado.) 
 
Q.02-O excerto refere-se a um dos processos de colonização inglesa da 
América, que se diferencia da natureza das colonizações do “Novo Mundo” 
por Portugal e Espanha, considerando 
 
A) o apoio da monarquia inglesa ao grupo de dissidentes políticos 

emigrados. 
B) a aliança dos grupos de colonizadores aos reis absolutistas inimigos da 

Inglaterra. 
C) a organização da produção agrícola na Nova Inglaterra em grandes 

latifúndios. 
D) a exploração da mão de obra negra em grande escala na Nova 

Inglaterra. 
E) a ruptura consciente dos colonizadores ingleses para com a sociedade 

de origem. 
 
Q.03-A fundação da Virgínia e da Nova Inglaterra, no início do século XVII, 
fez a Inglaterra adentrar a disputa colonial no Novo Mundo. Nos vastos 
domínios dos impérios ibéricos nas Américas, foram produzidas sociedades 
muito diversas e complexas – por exemplo, as do V.R. da Nova Espanha, as 
da região caribenha e as do V.R. do Peru. Entretanto, também nas colônias 
britânicas, desde a sua formação, fortes diferenças acabaram forjando 
sociedades bem diversas. Essa diversidade foi expressão de vários fatores, 
entre eles estão: 
 
I. O fato de os propósitos das Companhias de Comércio de Londres e de 

Plymouth terem sido radicalmente distintos, tal como as populações 
que transportaram para a América. 

II. O predomínio dos interesses mercantis e escravistas nas colônias da 
Virgínia, ao sul, contrastando com as motivações de ordem mais 
religiosa e políticas dos puritanos que orientaram a ocupação das 
colônias ao norte. 

III. A dificuldade de a Igreja Anglicana fazer valer a sua autoridade e 
administração nas colônias do norte, berço da intolerância religiosa, 
loci de separatistas religiosos – dos congregacionistas, presbiterianos, 
batistas e anabatistas etc. 

IV. A decisão prévia do Rei James I de oferecer colônias particulares a 
donatários ou proprietários – como William Penn e Lord Baltimore – 
na região das Colônias do Meio. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) I e II estão corretas. 
B) III e IV estão corretas. 
C) II e IV estão corretas. 
D) II e III estão corretas. 
E) I e IV estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04-"As colônias inglesas do Novo Mundo foram povoadas de maneira 
distinta. Em geral, os historiadores as dividem em três grandes grupos que 
se diferenciavam na atividade produtiva e na organização social." 
Mary Anne Junqueira. Estados Unidos, a consolidação da nação.  
São Paulo: Contexto, 2001, p. 16. 
 
Sobre esses “três grandes grupos” de colônias norte-americanas, podemos 
afirmar que houve predomínio, 
 
A) nas colônias do sul, do regime de grandes propriedades, com emprego 

de mão-de-obra escrava e produção, entre outros, de arroz, anil e 
tabaco voltados à exportação para a metrópole. 

B) nas colônias do centro, das práticas de subsistência, desenvolvidas em 
grandes propriedades rurais, que eram controladas quase na sua 
totalidade por católicos fugidos das guerras religiosas na Irlanda. 

C) nas colônias do norte, do sistema de parceria entre pequenos 
proprietários rurais e colonos procedentes de diversas regiões da 
Europa, como a Suécia, a Holanda e a Itália. 

D) nas colônias do centro e do norte, da pecuária, que provocou a 
devastação de grandes áreas florestais para a instalação de pastos e 
de matadouros, cuja produção de carne abastecia a metrópole. 

E) nas colônias do sul e do centro, da atividade mercantil e industrial, 
responsável pela produção de manufaturas destinadas 
prioritariamente ao mercado interno. 

 
 
Q.05-A colonização inglesa da América do Norte ocorreu, sobretudo, no 
início do século XVII. Como havia falta de mão de obra, a economia das 
colônias do sul ficou subordinada, a princípio, ao indentured servant ou 
“servo resgatado”. O contrato desse tipo de “escravidão” consistia 
 
A) no direito concedido ao trabalhador imigrante europeu de cultivar 

gêneros alimentícios nas terras ainda ocupadas pelas tribos indígenas 
na América do Norte. 

B) na obrigação que pesava sobre o recém-chegado da Inglaterra de 
exercer as profissões mais desprezadas e menos remuneradas nas 
colônias da América do Norte. 

C) no direito que o trabalhador tinha de receber salários dos grandes 
proprietários durante os meses em que as atividades eram 
interrompidas pelos invernos rigorosos. 

D) no ensinamento, pelo grande proprietário rural, dos princípios e dos 
dogmas das religiões cristãs protestantes aos seus trabalhadores. 

E) na obrigação de alguém trabalhar, durante certo tempo, para um 
proprietário que pagou a sua passagem da Inglaterra até as terras 
americanas. 

 
Respostas 
Q.01-E Q.02-E Q.03-C Q.04-A Q.05-E 
 
 
SOCIOLOGIA 
Q.01-Os fatos sociais são definidos por Émile Durkheim, um dos fundadores 
da Sociologia, como o objeto fundamental dessa ciência. Sobre esse 
conceito, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Os fatos sociais são exteriores aos indivíduos, possuindo existência 

concreta que ultrapassa as vontades e pensamentos dos membros de 
uma sociedade, tomados isoladamente. 

B) Os fatos sociais são coercitivos, portanto, exercem pressão sobre os 
indivíduos com o objetivo de submetê-los às suas determinações, 
normas e regras. 

C) Os fatos sociais são anteriores aos membros das coletividades, pois já 
existem antes da chegada de cada um dos indivíduos e, 
provavelmente, continuarão a existir após as suas mortes. 

D) A coerção exercida pelos fatos sociais é apenas de natureza física, ou 
seja, manifesta-se somente pela ameaça de castigos corporais ou pela 
privação da liberdade. 
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Q.02- Quando, no século XIX, as ciências sociais começaram a construir 
seus métodos, eles ainda estavam impregnados do modelo científico que 
vinha sendo desenvolvido com êxito nas ciências naturais. Mesmo tendo 
herdado esse naturalismo, no interior das ciências sociais, colocaram-se em 
debate as relações ambíguas entre natureza e sociedade (ou cultura). 
Sobre o debate acerca das relações entre natureza e cultura no interior das 
ciências sociais, assinale a alternativa correta. 
 
A) A cultura diz respeito às atividades de um organismo biológico em 

interação social, criando entre si os vínculos necessários à produção e 
reprodução da existência. 

B) Impregnada do Naturalismo, herdeiro do Iluminismo, a cultura em 
relação à natureza seria biologicamente herdada e transmitida.  

C) A cultura é uma atividade unicamente humana, portanto oposta à 
natureza, e serve para demarcar a humanidade como um todo, tanto 
quanto suas diversidades internas. 

D) A cultura é uma atividade que nasce no interior da própria natureza, 
não sendo, portanto, uma ruptura, mas um prolongamento das leis da 
natureza. 

 
Q.03- Na concepção de Weber, a política é uma atividade geral do ser 
humano. A atividade política se desenvolve no interior de um território 
delimitado e a autoridade política reivindica o direito de domínio, ou seja, o 
direito de poder usar a força para se fazer obedecer. Se há obediência às 
ordens, ocorre uma situação de dominação. Observe a charge, em seguida 
assinale a alternativa correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Segundo a concepção weberiana, é típico de toda e qualquer 
sociedade de classes ou estamental a população se valer da violência 
para por ordem na sociedade ultrapassando a ação estatal como está 
retratado na charge.  

B) Conforme a ótica weberiana, no Estado moderno, com o surgimento 
dos exércitos profissionais, vive-se uma situação em que se tem “o 
povo em armas”, razão pela qual não seria surpreendente, para 
Weber, constatar a situação de violência que campeia, atualmente, 
nas metrópoles brasileiras. 

C) A dominação legal racional é a mais impessoal, pois se baseia na 
aplicação de regras gerais aos casos particulares, como o 
representado na charge em que a população aplica ao cidadão a regra 
geral.   

D) De acordo com Weber pode-se afirmar que, no limite, o Estado 
brasileiro não está inteiramente constituído como tal, uma vez que 
temos a sociedade civil utilizando a violência de forma espúria, já que 
o uso desse recurso cabe apenas ao Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04- O sociólogo francês Emile Durkheim, considerado o fundador da 
Sociologia, cunhou o termo consciência coletiva. Sobre esse conceito, é 
correto afirmar que: 
 
A) a família, o trabalho, os sindicatos, a educação, a religião, o controle 

social e até a punição do crime são alguns mecanismos que criam e 
mantêm viva a integração e a partilha da consciência coletiva. 

B) essa consciência implica uma solidariedade de tipo orgânica, 
caracterizada pela pouca divisão social do trabalho. 

C) os processos de socialização e internalização individual não são 
responsáveis pela aquisição, por parte dos indivíduos, de valores, 
crenças e normas sociais que mantêm os grupos e as sociedades 
integrados. 

D) implica uma solidariedade comum que molda as consciências 
individuais, sem exercer qualquer tipo de coerção social sobre elas. 

 
Q.05- Sobre os conceitos de poder político e de autoridade no pensamento 
de Max Weber, assinale a alternativa correta. 
 
A) A autoridade de tipo tradicional é própria da sociedade onde impera o 

princípio da lei e dos acordos racionalmente estabelecidos, sendo o 
quadro profissional formado por adesão voluntária. 

B) A autoridade pode fundamentar-se no reconhecimento de qualidades 
excepcionais daquele que a exerce. Nesse caso, estamos diante de 
uma autoridade de tipo carismática, em que o quadro administrativo 
é formado por concurso público.   

C) Uma autoridade racional-legal exerce o poder seguindo suas próprias 
regras, sem interferências ou controles externos que limitem sua 
atuação, sendo que o quadro administrativo dessa autoridade se 
forma por fidelidade.  

D) Em situações concretas, as autoridades de tipos racional-legal e 
carismático podem se combinar e garantir legitimidade a um governo. 

 
Q.06- Sobre o modelo fordista-taylorista de organização do trabalho, 
assinale a alternativa correta. 
 
A) Os princípios fordistas visam à produção em série de produtos 

personalizados de acordo com as demandas do mercado consumidor. 
B) A parcialização do trabalho implementada no fordismo fez com que o 

trabalho executado pelos operários se tornasse mais agradável e 
menos extenuante. 

C) A parcialização fordista ganhou impulso e maior eficiência com a 
introdução da linha de montagem acoplada à esteira mecânica 
desenvolvida por Frederick Taylor. 

D) O taylorismo pregava a necessidade de um rígido controle e 
fiscalização da atividade dos operários. 

 
Q.07- Analise o cartaz a seguir. 

 
 

ANÔNIMO. Cartaz da Guerra Civil Espanhola. “Mulheres livres”, CNT (Confederação Nacional do Trabalho). 
Frases do cartaz: “Mulheres! Constituem vossa família todos os lutadores da liberdade”. Disponível em: 

<www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/36937/000819354.pdf>. Acesso em: 24 set. 2014. 
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Elaborado durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), o cartaz 
apresentado transmite uma imagem de família estruturada sobre um 
princípio que 
 
A) redefiniu o papel social da mulher em decorrência de sua mobilização 

para a luta. 
B) elegeu o Estado como centro irradiador das relações entre homens e 

mulheres. 
C) adotou a ideologia liberal para a formação da família nuclear. 
D) pregou o sacrifício feminino como meio de proteção moral da família. 
E) defendeu a organização hierárquica familiar como modelo para a luta 

política. 
 
Q.08- A existência de um grande número de jovens nos espaços urbanos 
atuais tem sido objeto dos estudos demográficos. É característica das 
identidades juvenis urbanas a 
 
A) entrada precoce no mercado de trabalho por pressão familiar. 
B) luta para preservar as culturas do local das influências estrangeiras. 
C) disposição para organizar projetos nacionais vinculados à ideia de 

revolução. 
D) elaboração de alternativas educativas contra o desemprego. 
E) inserção em modalidades culturais ligadas ao apelo consumista. 

 
Respostas 
Q.01-D Q.02-C Q.03-D Q.04-A Q.05-D Q.06-D Q.07-A 

 
 
FILOSOFIA 
Q.01-(Enem 2017)  Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que 
desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim; 
evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o 
conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, 
esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que 
seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém 
duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais 
verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser 
dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser 
estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até 
que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a 
estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a 
política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que 
devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve 
abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Paulo: Nova Gunman 
1991 (adaptado). 
 
 
Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis 
pressupõe que  
A) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses.    
B) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da 

verdade.    
C) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da 

cidade.    
D) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir 

corretamente.    
E) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem 

comum.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.02- (Enem 2017)  Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir 
dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê 
também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar 
em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa; mas tem 
ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e 
contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se 
decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros 
de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que 
tal nunca sucederá. 
 
KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril 
Cultural, 1980. 
 
 
De acordo com a moral kantiana, a “falsa promessa de pagamento” 
representada no texto  
A) assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão 

participativa.    
B) garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida 

futura na terra.    
C) opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como 

norma universal.    
D) materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana 

podem justificar os meios.    
E) permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as 

pessoas envolvidas.    
   
Q.03-(Enem 2017)  A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão 
de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A 
moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível 
neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual 
curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos 
aqueles que serão afetados. 
 
RACHELS. J. Os elementos da filosofia moral, Barueri-SP; Manole. 2006. 
 
 
Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com 
uma  
A) fundamentação científica de viés positivista.    
B) convenção social de orientação normativa.    
C) transgressão comportamental religiosa.    
D) racionalidade de caráter pragmático.    
E) inclinação de natureza passional.    
   
Q.04-(Enem 2015)  A natureza fez os homens tão iguais, quanto às 
faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um 
homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do 
que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a 
diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável 
para que um deles possa com base nela reclamar algum benefício a que 
outro não possa igualmente aspirar. 
 
HOBBES, T. Leviatã. São Paulo Martins Fontes, 2003 
 
 
Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens 
desejavam o mesmo objeto, eles  
A) entravam em conflito.    
B) recorriam aos clérigos.    
C) consultavam os anciãos.    
D) apelavam aos governantes.    
E) exerciam a solidariedade.    
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Q.05. (Enem 2013)  A felicidade é portanto, a melhor, a mais nobre e a mais 
aprazível coisa do mundo, e esses atributos não devem estar separados 
como na inscrição existente em Delfos “das coisas, a mais nobre é a mais 
justa, e a melhor é a saúde; porém a mais doce é ter o que amamos”. Todos 
estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre 
essas a melhor, nós a identificamos como felicidade. 
 
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Cia. das Letras, 2010. 
 
Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, 
Aristóteles a identifica como  
A) busca por bens materiais e títulos de nobreza.    
B) plenitude espiritual a ascese pessoal.    
C) finalidade das ações e condutas humanas.    
D) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.    
E) expressão do sucesso individual e reconhecimento público.    
 
Q.06-(Enem 2012)  Esclarecimento é a saída do homem de sua 
menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade 
de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O 
homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se 
encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de 
servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso 
de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e 
a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, 
depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, 
continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. 
 
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis: Vozes, 
1985 (adaptado). 
 
Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento, fundamental para a 
compreensão do contexto filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no 
sentido empregado por Kant, representa  
A) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão 

da maioridade.    
B) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das 

verdades eternas.    
C) a imposição de verdades matemáticas, com caráter objetivo, de forma 

heterônoma.    
D) a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta 

de entendimento.    
E) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas 

pela própria razão.    
 
Q.07- É porque a virtude é a medida ou o justo meio que a phrónesis ou 
prudência é condição e coroamento de todas as virtudes: sabedoria prática 
que lida com o contingente e com o tempo, com aquilo que pode ser de 
outra maneira e com aquilo de que não há arte, isto é, regras 
preestabelecidas. O prudente, explica Aristóteles, não delibera sobre este 
ou aquele bem, mas possui a disposição  prática para bem deliberar em 
qualquer circunstância porque delibera sobre a totalidade do bem-viver. 
CHAUI, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a 
Aristóteles. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p- 454. 
A ética foi um dos temas centrais da reflexão de Aristóteles. No fragmento 
acima o autor afirma que  
A) a prudência é uma capacidade de deliberar sobre alguns temas muito 

específicos. 
B) a prudência conduz o homem a deliberar e escolher o extremo ou a 

falta, locais da virtude. 
C) o homem prudente é dotado de uma capacidade teórica, que não o 

orienta para a vida. 
D) não é necessário ter prudência para se atingir os demais campos do 

que se considera virtude. 
E) o homem prudente é capaz de deliberar sobre o meio termo em 

qualquer campo da vida. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respostas   
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
O texto deixa claro o pensamento aristotélico, segundo o qual a política 
abrange as outras ciências por ter como finalidade o sumo bem humano. A 
única alternativa que está de acordo com tal concepção é a [C].   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
De acordo com a ética kantiana, o indivíduo deve guiar-se de acordo com o 
imperativo categórico, segundo o qual ele deve agir de forma que sua ação 
possa ser universalizada para todos os indivíduos. O ato de fazer uma falsa 
promessa de pagamento contraria esse imperativo, pois, se universalizado, 
criaria uma situação de total instabilidade e desconfiança.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
O texto faz referência à filosofia de Jeremy Bentham, um dos maiores 
filósofos da corrente chamada de utilitarismo. Segundo esse estilo de 
pensamento filosófico, as ações devem ser orientadas pela maximização da 
felicidade e da utilidade prática dos indivíduos. Tal raciocínio está vinculado 
a uma racionalidade pragmática, ou seja, que avalia as ações de acordo 
com determinado critério de aumento geral de bem-estar.   
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
Segundo Hobbes, os homens, em seu estado de natureza, permanecem em 
um constante conflito. É a constituição da cidade civil que irá por fim a esse 
estado de guerra de todos contra todos.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
Aristóteles parte do senso comum para afirmar que todas as atividades 
humanas, pragmáticas ou teóricas, miram um bem qualquer, de modo que 
o bem pode ser definido como aquilo a que todas as ações tendem. 
Todavia, nem todas as atividades do homem tendem para o bem da mesma 
maneira, pois algumas ações são seus próprios fins e outras são meios 
através dos quais se atinge alguma finalidade desejada. O homem é capaz 
de muitas atividades e, por conseguinte, é capaz de atingir muitos fins. 
Alguns destes fins estão subordinados a outros – por exemplo, a finalidade 
da agricultura é a alimentação – e, consequentemente, se não podemos 
dizer que cultivamos apenas por cultivarmos, ao contrário podemos dizer 
que nos alimentamos apenas por nos alimentarmos. Entretanto, a questão 
é que poderíamos considerar todas as nossas atividades, até a alimentação, 
em função de outras, e o fim visado pela primeira tornar-se-ia o começo da 
segunda. Se assim considerássemos, a sequência seguiria infinitamente, 
nos fazendo transitar de uma ação para outra nunca nos tranquilizando. 
Ora, a atividade humana deve visar o bem tendo em vista aquela atividade 
mais excelente, o sumo bem. Conhecer tal sumo é, então, de grande 
importância, pois afetaria a maneira como agimos e facilitaria a realização 
da nossa felicidade nos dando um bom termo para nossas ações. Segundo 
o filósofo grego, a política é a arte mestra, pois é decisiva para a 
determinação dos conteúdos de todas as ciências, isto é, todos os 
conhecimentos se subordinam à finalidade da política; se considerarmos 
que o bem é a felicidade e o sumo bem é a felicidade de todos, então a 
política se torna a mais decisiva das ciências por ser a atividade que realiza 
o último fim, o sumo bem. Portanto, se a felicidade é a atividade da alma 
em conformidade com a virtude perfeita, e esta virtude perfeita é adquirida 
através de um bom hábito dirigido pela ciência política, então a felicidade é 
algo divino, pois ela é o que de melhor existe no mundo, ou seja, ela é a 
felicidade de todos os cidadãos atingida pela boa direção da alma de cada 
um.   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
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Como diz Kant em Resposta à pergunta: “O que é Iluminismo?” (1784), a 
palavra de ordem deste movimento de renovação cultural é “Sapere 
aude!”, isto quer dizer basicamente que os homens deveriam deixar sua 
menoridade, da qual são culpados, e direcionarem seu entendimento a 
partir de suas próprias forças, sem a guia de outro. 
(Para uma noção geral sobre o assunto: 
<http://www.youtube.com/watch?v=9a9kWxpnjWk>.) 
Esta posição perante o mundo possibilitou um movimento em busca da 
liberdade e de um ideal de independência política, econômica e intelectual. 
Desta busca nasce, entre muitos outros movimentos, a Independência 
americana, a Independência haitiana e a Revolução francesa (esta última 
influenciada pelo pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau). E sendo 
uma posição opositora dos regimes absolutistas, o Iluminismo almeja a 
libertação da riqueza e de tudo mais dos mistérios divinos tão presentes no 
pensamento medieval e influentes neste tipo de Estado absoluto. Tudo 
passa a ser problema resolvível se o entendimento do homem se empenhar 
de maneira metodológica. Nada é misterioso. Desta confiança na razão 
nasce uma reflexão sobre a riqueza e sua administração – Adam Smith, A 
riqueza das nações (1776), por exemplo. Neste contexto Montesquieu 
também é importante, na sua obra O Espírito das Leis temos um tratado 
sobre as relações do poder administrativo e uma teorização sobre a 
tripartição deste poder (executivo, legislativo e judiciário) de modo a serem 
separados, porém interdependentes.    
 
Resposta da questão 7: 
[E]  
A prudência, para Aristóteles, é a virtude das virtudes, porque possibilita ao 
homem bem deliberar sobre qualquer campo da sua existência afastando-
se dos extremos e atingindo o meio termo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


