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GEOGRAFIA 
ÁLISSON 
Q.01-Um bioma terrestre se caracteriza por localizar-se em regiões quentes 
e úmidas, baixas latitudes, com vegetação higrófila, latifoliada e 
heterogênea. Fazem parte desse bioma espécies vegetais de grande e 
médio porte, como o mogno, o jacarandá, a castanheira, o cedro, a imbuia 
e a peroba, além de palmáceas, arbustos, briófitas e bromélias. 
(MOREIRA, J. C. SENE, E. de. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e 
globalização. São Paulo: Scipione, 2005, p. 139 – Texto adaptado.) 
 
A formação vegetal que compõe o bioma acima é denominada floresta 
 
A) temperada. 
B) de coníferas. 
C) subtropical. 
D) pluvial tropical. 
E) estacional. 
 
Q.02- As formações vegetais, observadas na superfície terrestre, sofrem 
influências diretas e indiretas de numerosos fatores estáticos e dinâmicos.  
Com relação a esse tema, é correto afirmar que: 
 
00. a altitude e a latitude são dois fatores estáticos que influenciam 

consideravelmente a distribuição das espécies vegetais sobre a 
superfície terrestre, propiciando uma zonação fitogeográfica. 

01. nas zonas frias, a vegetação de tundra é grandemente submetida à 
influência da luz; as plantas têm que se reproduzir muito rapidamente, 
produzindo, portanto, um grande número de sementes. 

02. as florestas pluviais são típicas de ambientes quentes e úmidos, 
geralmente sem expressivas variações de umidade; os solos nesses 
ambientes são repletos de húmus. 

03. as pradarias, que dominam em ambientes temperados, de 
precipitações reduzidas, caracterizam-se pelas gramíneas altas, que 
morrem, na superfície, no período de inverno. 

04. nos ambientes tropicais, a existência dos solos lateríticos é a principal 
condição para que se desenvolvam as florestas latifoliadas perenifólias, 
em face das facilidades oferecidas à penetração das raízes das árvores. 

 
Q.03- Observe o mapa a seguir. As áreas escuras correspondem aos 
espaços ocupados pelas: 
 

 
A) savanas. 
B) florestas tropicais e equatoriais. 
C) florestas caducifólias temperadas. 
D) florestas subtropicais. 
E) pradarias e estepes. 
 
Q.04-De modo geral, pode-se considerar que no continente africano, as 
paisagens se apresentam relativamente simétricas, ou seja, as mesmas 
paisagens climatobotânicas são encontradas ao norte e ao sul do Equador. 
Observe o esquema: 

 

 
As letras X, Y e Z, no mapa, podem ser substituídas, respectivamente, por: 
 
A) floresta tropical _ estepes _ mediterrânea. 
B) florestas decídua _ savana _ estepes. 
C) floresta equatorial _ mediterrânea _ estepes. 
D) floresta decídua _ floresta tropical _ maquis. 
E) floresta equatorial _ savana _ deserto. 
 
Q.05-“Se você cruzasse, a pé, o Alasca e o Canadá, a Escandinávia e a 
Sibéria, estaria sempre na mesma floresta’, diz o ativista Dom Sullivan.” 
 

 
Esta Floresta descrita, que representa 1/3 das matas existentes na terra e 
está representada no cartograma, é: 
 
A) A floresta Galeria  
B) A floresta Tropical  
C) A floresta Temperada 
D) A floresta Amazônica 
E) A floresta Boreal 
 
Q.06-Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA correlação entre os 
mapas de zonas climáticas e de vegetação original apresentados acima: 

 

 
Fonte: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas básico. 18. ed. 
São Paulo: Ática, 199, p. 6. [Adaptado]. 
 
A) As regiões de latitude média (entre 30º e 60º) são também conhecidas 

como temperadas. Nelas ocorrem diferentes tipos de vegetação. 
Nessas mesmas latitudes, na porção norte do planeta, ocorrem 
florestas boreais e temperadas e, no hemisfério sul, são comuns 
estepes, pradarias e florestas temperadas. 

B) Nas latitudes superiores a 60º (tanto sul quanto norte) predominam 
climas de tipo frio e polar. Nessas mesmas latitudes, em ambos os 
hemisférios, a vegetação típica é a tundra. 

C) Nas áreas intertropicais, ocorrem diferentes tipos de vegetação. No 
Brasil, especificamente, predominam nessas áreas: as florestas 
(equatorial e tropical), o Cerrado, a Caatinga e as estepes. 

D) As vegetações caracterizadas como sendo desérticas ocorrem em 
diferentes pontos do planeta, não tendo, portanto, nenhuma 
correlação com os tipos climáticos. 
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Q.07- A associação das condições climáticas, da latitude e da altitude 
concorre para propiciar a composição diversificada da cobertura vegetal do 
planeta. Levando em consideração a interação de fatores abióticos e 
bióticos, é CORRETO afirmar: 
 
A) nos desertos, os vegetais são tipicamente halófitos adaptados às 

perdas de água por apresentarem estruturas morfológicas como 
espinhos e bainha no mesófilo foliar, que garantem a sobrevivência 
das espécies. 

B) nas savanas, o predomínio de arbustos e árvores de pequeno porte 
impede a ocorrência de matas ciliares, que mantêm o equilíbrio 
hidrológico, além de possuir recursos-chave. 

C) nas Florestas Temperadas, localizadas em regiões de média latitude, a 
cobertura vegetal é tipicamente composta por árvores caducifólias 
sendo adaptadas ao rigor do inverno local. 

D) nas Florestas Tropicais, típicas de regiões de alta latitude, a grande 
diversidade biológica da sua cobertura vegetal está relacionada aos 
processos de adaptação a ambientes úmidos, característicos de 
períodos de interglaciações. 

 
Q.08-  A vegetação da paisagem polar é formada por: 
  
A) vegetação herbácea e árvores. 
B) cactáceas e pequenos arbustos. 
C) pequenos arbustos, musgos e liquens. 
D) arbustos, árvores e ervas. 
E) ervas e cactáceas. 
 
Q.09-Sobre os grandes biomas do mundo, assinale o que for correto. 
  
01) As pradarias são compostas, basicamente, por gramíneas e são 

encontradas, principalmente, em regiões de clima temperado. Esse 
bioma recebe o nome de pradaria, na América do Norte, e de pampa, 
na América do Sul. Um dos solos mais férteis do mundo, 
denominado tchernozion, é encontrado sob as pradarias da Rússia e da 
Ucrânia. 

02) A floresta boreal ou taiga ocorre apenas nas altas latitudes do 
hemisfério norte, em regiões de clima temperado continental, como 
Canadá, Suécia, Finlândia e Rússia. É um bioma que apresenta uma 
formação homogênea, na qual predominam coníferas do tipo pinheiro, 
resistentes ao frio. 

04) Os desertos são biomas cujas espécies estão adaptadas à escassez de 
água em regiões com índice pluviométrico muito baixo. Os solos são 
sempre muito pedregosos ou arenosos. Nessas áreas, são encontradas 
plantas xerófitas e em lugares onde a água aflora à superfície surgem 
os oásis. 

08) Nas regiões de montanhas, há uma grande variação da altitude. À 
medida que aumenta a altitude e diminui a temperatura, os solos ficam 
mais rasos e aparecem as plantas orófilas, que são plantas adaptadas a 
grandes altitudes. 

16) A tundra é um bioma seco e frio, com dois estratos de vegetação: um 
mais alto, formado por árvores e outro, mais baixo, composto por 
gramíneas. A tundra é encontrada, geralmente, na faixa de transição 
entre os desertos e as florestas. Grandes extensões da tundra são 
encontradas na África, na América do Sul e no México. 

  

Q.10- 

 
 
A diversidade climática da Terra traduz-se em uma ampla gama de tipos de 
solos e de paisagens vegetais. Essas paisagens, também denominadas 
domínios fitogeográficos, assinalam as áreas de abrangência dos biomas, 
que são produtos de condições climáticas razoavelmente homogêneas e 
apresentam aspecto geral contínuo. No entanto, as fronteiras entre eles 
não são rigidamente delimitadas. 
 
Com base em seu conhecimento sobre o assunto e nas informações 
expostas, cite quatro características do Bioma Floresta Tropical. 
 
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-V,V,V,V,F Q.03-B Q.04-E Q.05-E Q.06-A 
Q.07-C Q.08-C 
Q.10- 01 + 02 + 04 + 08 = 15. 
Q.10- Dentre as características, destacam-se: o clima quente e chuvoso, 
com temperatura média próxima de 26°C e cerca de 3000 mm de 
chuva/ano; solos profundos e pobres (muito lixiviados e eluviados); grande 
biodiversidade e elevada quantidade de biomassa; elevada taxa de 
fotossíntese, muito carbono retido no solo derivado da matéria orgânica 
sobre ele depositada; formação vegetal densa, dominado pelo estrato 
arbóreo com dossel irregular, com plantas perenifólias, latifoliadas, 
hidrófilas, higrófitas e megatérmicas. 
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ROGÉRIO  
 
Q.01-(Pucrj)   

 
Os dois territórios espanhóis assinalados no cartograma são  
A) comunidades autônomas espanholas, com presidentes eleitos 

regularmente.     
B) estados industrializados da Espanha, cujo Governo não aceita as 

autonomias.     
C) regiões emancipacionistas na Espanha com pouca projeção política no 

Reino.     
D) Estados nacionais dentro do Reino de Espanha com o qual estão 

associados.     
E) comunidades espanholas pobres com partidos políticos 

emancipacionistas.     
  
Q.02-(Uemg)  “A Espanha, assim como inúmeros outros Estados 
atualmente constituídos, é um território multinacional, ou seja, é formada 
por várias nações ou por diversos grupos étnicos regionais com identidade 
nacional diferenciada àquela do país ao qual pertencem. Nesse sentido, 
esse território é um dos principais locais do mundo em que há movimentos 
separatistas, com um forte clamor pela independência local em busca da 
constituição de um novo país.” 
Disponível em: 
<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/movimentos-
separatistas-na-catalunha.htm>. Acesso em: 23 nov. 2017.  
 
Referente às diversas nacionalidades que coexistem no território estatal da 
Espanha, assinale a alternativa correta.  
A) A segunda maior comunidade populacional da Espanha é a Catalã, a 

qual só é inferior à comunidade Andaluzia.    
B) As comunidades autônomas na Espanha começaram a existir logo 

após o fim da Guerra Civil espanhola em 1939.     
C) Dentre as comunidades autônomas que lutam oficialmente pelo 

separatismo na Espanha, estão grupos étnicos Bascos, Catalães, 
Madrilenhos e Galegos.     

D) O quadro Guernica de Pablo Picasso buscou representar exatamente a 
diversidade étnica espanhola durante a 1ª Guerra Mundial.    

  
Q.03-(Fgv)  O Parlamento da Catalunha aprovou nesta quarta-feira 
(06.09.17) a convocação de um plebiscito para 1º de outubro de 2017, 
apesar de que o Tribunal Constitucional da Espanha deva derrubar a 
medida. A expectativa é de nova retaliação das autoridades centrais 
espanholas aos políticos catalães. 
(www.folha.uol.com.br. Adaptado) 
Considerando conhecimentos acerca das questões políticas europeias, é 
correto afirmar que o plebiscito convocado na Catalunha objetiva aprovar 
sua  
A) independência do País Basco.    
B) saída da União Europeia.    
C) unificação à Espanha.    
D) independência da Espanha.    
E) unificação ao País Basco.    

 Q.04- (Imed)  Um dos assuntos mais comentados de 2017, a transferência 
de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain (PSG) movimentou os 
noticiários econômico e esportivo. A respeito do tema, leia o fragmento da 
matéria abaixo: 
O Paris Saint-Germain (PSG) acertou, após mais de duas semanas de idas e 
vindas, o pagamento de 222 milhões de euros (821 milhões de reais) ao 
Barcelona pela multa rescisória de Neymar e confirmou a contratação do 
atacante brasileiro. Neymar assinou contrato com o PSG até 30 de junho de 
2022, antes do início da Copa do Mundo do Catar. O jogador de 25 anos foi 
apresentado nesta sexta-feira, 4 de agosto, em Paris, no estádio Parc des 
Princes. Trata-se da contratação mais cara da história do futebol [...] 
Fonte: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/03/deportes/1501793043_883823
.html Acesso em: 02 de outubro de 2017. 
 
Sobre as equipes que se envolveram na transação mencionada na matéria e 
suas respectivas regiões, marque a alternativa correta:  
A) Neymar deixou o Barcelona, equipe espanhola localizada no País 

Basco, região com histórico separatista em relação à Espanha, 
inclusive com a ação do grupo terrorista ETA (Pátria Basca e 
Liberdade).     

B) O PSG, equipe comprada por um fundo de investimentos norte-
americano, tem sua sede na parte sul da França, área conhecida como 
Costa Azul, marcada pela maior concentração industrial da França, o 
que explica os grandes valores envolvidos na transação do jogador 
Neymar.     

C) O Barcelona está sediado na cidade de mesmo nome, que faz parte da 
Catalunha, região responsável por aproximadamente 20% do PIB da 
Espanha e que também concentra a mais expressiva produção 
industrial do país.     

D) O PSG tem sua sede no norte da França, região importante pelo 
turismo ligado ao vinho, bem como pela grande fronteira que possui 
com Portugal.     

E) Na Catalunha, região espanhola em que está a sede do Barcelona, há 
plena integração cultural com o resto da Espanha, por isso, desde o 
século XIX, não existe qualquer movimento separatista em seu 
território.     

  
Q.05.(Ucpel)  “Judô dá primeiro ouro para Kosovo”. Esta foi umamanchete 
recorrente durante as Olimpíadas do Rio em 2016. Isso, porque o Kosovo 
ainda não é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 
um país independente, mas o reconhecimento dado pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI), permitiu à Majlinda Kelmendi conquistar o primeiro 
título olímpico para o país na modalidade de judô na categoria até 52 
quilos. 
 

 
A desintegração da Iugoslávia, na década de 1990, teve conflitos que 
persistiram durante toda a década. Esse foi um dos fatos geopolíticos mais 
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importantes depois da queda do muro de Berlim e do colapso da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
 
Sobre os países resultantes da antiga Iugoslávia, é correto afirmar que  
A) a Sérvia, cuja capital é Belgrado, só tem acesso ao Mar Negro por 

intermédio do rio Reno.     
B) a Bósnia-Herzegovina, que tem sua capital em Sarajevo, é composta 

por duas entidades políticas autônomas, a Federação da Bósnia-
Herzegovina e a República Sérvia.     

C) a Croácia, que tem sua capital em Zagreb, tem no turismo um setor 
importante de sua economia, mas não consegue ser admitida na 
União Europeia.     

D) a Eslovênia, cuja capital é Liubliana, é o único integrante da União 
Europeia, apesar de ainda não usar o Euro como moeda, que continua 
sendo o Tolar.     

E) o Montenegro, cuja capital é Podgorica, é o único que não está 
localizado nos Balcãs.     

  
Q.06- (Espm)  Observe o mapa abaixo:  
 

 
 
Em novembro de 2014 está previsto um referendo na região assinalada que 
irá encaminhar:  
A) a possibilidade de independência da Catalunha, antigo sonho dos 

habitantes dessa região espanhola.    
B) a autonomia do povo basco que se sente alijado da participação 

política no país.    
C) a deposição das armas do IRA que anunciou recentemente a renúncia 

à luta armada depois de mais de um século de resistência.    
D) a retirada da Espanha da União Europeia após uma década de grave 

crise econômica que elevou sobremaneira a taxa de desemprego no 
país.    

E) a nacionalização do estreito de Gibraltar, antiga rixa entre espanhóis e 
britânicos pelo controle da estratégica passagem entre o Atlântico e o 
Mediterrâneo.    

  
Q.07-(Enem PPL)   

 
 

Nos mapas, está representada a região dos Bálcãs, em dois momentos do 
século XX. Uma causa para a mudança geopolítica representada foi a  
A) adoção do euro como moeda única.    
B) suspensão do apoio econômico soviético.    
C) intervenção internacional liderada pela Otan.    
D) intensificação das tensões étnicas regionais.    
E) formação de um Estado islâmico unificado.    
  
Q.08-(Ufg)  Em meio a uma de suas piores crises econômicas, o bloco 
europeu vê reacender ideias separatistas em países importantes. Na 
Espanha, essas lutas em algumas regiões ocorrem há décadas, mas se 
intensificam diante da crise que afeta o país duramente. Das dezessete 
comunidades espanholas, quatro mantêm aspirações separatistas. São elas:  
A) País Basco, Andalucia, Aragão e Navarra.    
B) Catalunha, Galiza, Navarra e País Basco.    
C) Castela e Leão, Catalunha, Andalucia e Galiza.    
D) Galiza, Aragão, Estremadura e Catalunha.    
E) Cantábria, Estremadura, Astúria e País Basco.    
  
Q.09-(Mackenzie)  A Questão Basca: grupo separatista ETA anuncia trégua 
permanente. 
 
Silvana Aline Soares Simon (Divulgação Científica em Relações 
Internacionais) – 10/01/2011 
 
A imprensa internacional, nas últimas décadas, tem dado destaque às 
atividades do grupo basco ETA que, por meio de seus atentados, se chocava 
com o Estado espanhol. No último dia 10 de janeiro, 51 anos após o início 
de suas atividades, o grupo anunciou, no jornal independente basco Gara, 
uma trégua geral e permanente. 
 
A respeito do tema, é correto afirmar que  
A) os bascos são um povo de origem desconhecida e estão divididos 

entre a Espanha e o norte de Portugal. Mesmo passando por longos 
períodos de dominação, lutam pelo reconhecimento internacional do 
seu país, por meio de um território definido.    

B) em 1959 surgiu, no nordeste da Espanha e no sudoeste da França, o 
movimento ETA, um grupo de tendência socialista e com ideais 
separatistas. A ação do grupo centrou-se nas táticas de guerrilha 
urbana, praticando atentados contra autoridades governamentais 
ligadas ao ditador Francisco Franco.    

C) o ETA usa de práticas terroristas na França desde o final do século XIX, 
buscando garantir a liberdade religiosa, já que a maioria professa a 
religião muçulmana.    

D) o povo Basco teria chegado à península ibérica há mais de 4000 anos. 
Devido às intensas perseguições, teve a sua cultura e a sua língua 
dizimadas ao longo do tempo, restando, hoje, pouco de sua cultura 
original.    

E) na década de 1990, a ação terrorista basca matou militares, políticos, 
juízes, entre outras autoridades locais, trazendo, para a população, a 
sensação de possíveis conquistas por sua liberdade. O ETA recebe 
apoio irrestrito da população, porém não consegue atingir seus 
objetivos.    

  
Q.10-(Espm)  O diálogo a seguir circunscreve-se à realidade política do 
mapa abaixo, cujo país deixou de existir: 
 
“Foram os sérvios que fizeram isso, pai?” pergunta o garoto de 7 anos. A 
tensão aumenta, e é prontamente repreendido. “Não fale essa palavra 
aqui, em voz alta,” aconselha Milomir, visivelmente perturbado. 
(Carta Capital, 11 de agosto de 2010.) 
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A tensão retratada no texto refere-se à:  
A) herança deixada pela hegemonia política croata, à época da existência 

da Iugoslávia e que hoje prossegue na Eslovênia.    
B) convivência entre sérvios muçulmanos e bósnios cristãos na atual 

Bósnia-Herzegovina.    
C) convivência entre bósnios-croatas e bósnios-muçulmanos no novo 

país erigido após a dissolução iugoslava e hoje formado por duas 
entidades na Bósnia Herzegovina.    

D) realidade na atual Sérvia-Montenegro, formada por dois povos rivais, 
os cristãos ortodoxos e os bósnios muçulmanos.    

E) nova realidade vivida no Kosovo, o mais jovem país do mundo, onde 
convivem duas nações distintas e inimigas, os croatas cristãos e os 
albaneses muçulmanos.   

 
Respostas   
 
Resposta da questão 1:  [A] 
 
A alternativa [A] está correta porque Catalunha e País Basco são províncias 
cuja autonomia foi estabelecida na década de 1970 e se destacam na 
política espanhola em razão de seus sentimentos nacionalistas e 
separatistas. As alternativas incorretas são: [B], porque o governo espanhol 
aceitas a autonomia; [C], porque há projeção política por parte das 
províncias no governo central espanhol; [D], porque são províncias dotadas 
de autonomia e não Estados Nacionais; [E], porque são províncias de 
grande expressão econômica no contexto nacional.   
 
Resposta da questão 2:  [A] 
 
A região da Catalunha é a mais rica e industrializada da Espanha. A cidade 
de Barcelona é importante centro de negócios, portuário e de turismo. 
Depois da crise financeira de 2008, cresceu o movimento separatista na 
região Catalunha com a realização de um referendo pela independência e 
diversos conflitos políticos entre o governo regional e o governo central.   
 
Resposta da questão 3:  [D] 
 
A alternativa correta é [D] porque o plebiscito busca legitimar uma antiga 
demanda da Catalunha, que é seu separatismo da Espanha. As alternativas 
incorretas são: [A] e [E], porque embora o país Basco também tenha 
buscado seu separatismo da Espanha, este não se refere à questão catalã; 
[B], porque não há discussão sobre a saída da UE entre os catalães; [C], 
porque ao contrário, a Catalunha busca sua independência.   
 
Resposta da questão 4:  [C] 
 
Barcelona é a principal cidade da região da Catalunha, a mais rica e 
industrializada da Espanha. A cidade é importante centro portuário, 
turístico e de negócios. Após a crise financeira de 2008, cresceu o 
movimento separatista na região Catalunha com o acirramento de conflitos 
políticos com o governo central.   

 
Resposta da questão 5:  [B] 
 
Devido à crise econômica do socialismo real e a divergências étnicas e 
religiosas, a Iugoslávia se fragmentou em 7 novos países a partir de 1991: 
Eslovênia, Croácia, Bósnia-Hezergóvina, Macedônia, Montenegro, Sérvia e 
Kosovo. O conflito mais grave foi na Bósnia-Hezergóvina, uma guerra civil 
que ocorreu até 1995, opondo sérvios (que desejavam a permanência na 
Iugoslávia) e muçulmanos e croatas (que desejavam a independência). Com 
interferência da ONU e OTAN, a Bósnia-Hezergóvina torna-se um país 
independente, porém com território dividido entre duas áreas, uma com 
domínio sérvio e outra com domínio muçulmano e croata.   
 
Resposta da questão 6:  [A] 
 
A Espanha é um país composto por várias nações com características 
culturais e linguísticas diferentes. A Catalunha, onde localiza-se Barcelona, 
é uma das regiões mais ricas do país e apresenta um expressivo movimento 
separatista. A crise financeira a partir de 2008 fez crescer o separatismo na 
Catalunha e País Basco.   
 
Resposta da questão 7:  [D] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [D], os movimentos 
nacionalistas no Pós-Guerra Fria que levaram ao separatismo das republicas 
da ex-Iugoslávia, foram a razão para a mudança das fronteiras. Estão 
incorretas as alternativas seguintes porque o nacionalismo e os 
movimentos separatistas correspondem às causas do novo desenho 
fronteiriço da região.   
 
Resposta da questão 8:  [B] 
 
A Espanha apresenta diversos movimentos separatistas, ligados a 
nacionalismos periféricos conjugados à ação de partidos políticos e, como 
mencionado corretamente na alternativa [B], as aspirações separatistas 
estão associadas à Catalunha, Galiza, Navarra e País Basco, orquestradas 
respectivamente pelos partidos: Esquerda Republicana de Catalunya, União 
do Povo galego, Aralar e Eusko Alkartasuna.   
 
Resposta da questão 9:  [B]  
 
O ETA (Pátria Basca e Liberdade) é um grupo separatista e com tradição 
terrorista criado em 1959 com o objetivo de botar fim ao domínio espanhol 
e tornar o País Basco um país independente. Em 2011, o ETA declarou sua 
renúncia aos atos terroristas e que vai priorizar a luta política.   
 
Resposta da questão 10:  [C]  
 
A fragmentação da Iugoslávia foi decorrente da crise econômica do 
socialismo real e das rivalidades étnicas e religiosas que se acentuaram na 
década de 1990. A Bósnia-Hezergóvina atravessou uma guerra civil entre 
1990 e 1995 entre croatas e muçulmanos que defendiam a independência 
e os sérvios que defendiam a permanência na Iugoslávia. Com o Tratado de 
Dayton (paz), o país tornou-se independente, mas permanecem rivalidades 
e ressentimentos entre os três principais grupos étnicos e religiosos, 
croatas católicos, sérvios ortodoxos e muçulmanos.   
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HISTÓRIA 
SACCO 
Q.01-No Brasil, a CLT - Consolidação das Leis do Trabalho - foi criada pelo 
Decreto 5452, de 1943, em meio ao governo de Getúlio Vargas, para reunir 
e sistematizar as leis trabalhistas existentes no país. Tais leis representaram 
a: 
A) conquista evidente do movimento operário sindical e partidariamente 

organizado desde 1917, defensor de projetos socialistas e responsável 
pela ascensão de Vargas ao poder. 

B) participação do Estado como árbitro na mediação das relações entre 
patrões e trabalhadores de 1930 em diante, permitindo a Vargas 
propor a racionalização e a despolitização das reivindicações 
trabalhistas.  

C) inspiração notadamente fascista, que orientou o Estado Novo desde 
sua implantação em 1937, desviando Vargas das intenções 
nacionalistas presentes no início de seu governo. 

D) atuação controladora do Estado brasileiro sobre os sindicatos e 
associações de trabalhadores, permitindo a Vargas criar, a partir de 
1934, o primeiro partido político de massas da história brasileira.  

E) pressão norte-americana, que se tornou mais clara após 1945, para 
que Vargas controlasse os grupos anárquicos e socialistas presentes 
nos movimentos operário e camponês. 

 
Q.02- Entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do XX, várias 
capitais brasileiras (principalmente em Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e 
Salvador) passaram por processos de reurbanização. Um dos traços 
marcantes dessas inovações foi a expansão da rede de serviços: água 
encanada, esgotos, luz elétrica, transportes públicos, calçamento de ruas, 
etc. Os projetos de melhoria urbana estão ligados, entre outras coisas, 
A) à profunda preocupação social manifestada pelas prefeituras das 

capitais, que iniciaram os processos de reurbanização para melhorar 
as condições de vida dos setores trabalhadores.  

B) ao interesse das grandes corporações estrangeiras em transferir suas 
sedes para o Brasil, onde a mão de obra era mais barata e onde 
poderiam obter lucros mais expressivos. 

C) à chegada ao poder, no plano nacional, do Partido Republicano 
Paulista, com sua proposta de incentivo à industrialização e ao 
comércio, proporcionando rápido crescimento econômico das grandes 
cidades. 

D) ao acelerado crescimento populacional nessas capitais, que trazia 
dificuldades sérias para o funcionamento de seu cotidiano e 
provocava tensões e reivindicações sociais expressivas. 

E) à pressão dos movimentos de camponeses, de inspiração socialista ou 
anárquica, que se transferiam para as cidades e juntavam-se ao 
operariado na formação de partidos políticos populares. 

 
Q.03-A Independência do Brasil despertou interesses conflitantes tanto na 
área econômica quanto na área política. Qual das alternativas apresenta 
esses conflitos? 
A) Os interesses econômicos dos comerciantes portugueses se chocaram 

com o "liberalismo econômico" praticado pelos brasileiros e 
subordinado à hegemonia da Inglaterra. 

B) A possibilidade de uma sociedade baseada na igualdade e na 
liberdade levou a jovem nação a abolir a escravidão. 

C) As colônias espanholas tornaram-se independentes dentro do mesmo 
modelo brasileiro: monarquia absolutista. 

D) A Guerra da Independência dividiu as províncias brasileiras entre o 
"partido português" e o "partido brasileiro", levando as Províncias do 
Grão-Pará, Maranhão, Bahia e Cisplatina a apoiarem, por 
unanimidade, a Independência. 

E) Os republicanos, os monarquistas constitucionalistas e os absolutistas 
lutaram lado a lado pela Independência, não deixando que as suas 
diferenças dificultassem o processo revolucionário. 

 
Q.04- Dentre as características gerais do período pré-colonizador destaca-
se: 
A) o grande interesse pela terra, pois as comunidades primitivas do 

nosso litoral produziam excedentes comercializados pela burguesia 
mercantil portuguesa. 

B) o extermínio de tribos e a escravização dos nativos, efeitos diretos da 
ocupação com base na grande lavoura. 

C) a montagem de estabelecimentos provisórios em diferentes pontos da 
costa, onde eram amontoadas as toras de pau-brasil, para serem 
enviadas à Europa. 

D) a distribuição de lotes de terras a fidalgos e funcionários do Estado 
português, copiando-se a experiência realizada em ilhas do Atlântico.  

E) a implantação da agro manufatura açucareira, iniciada com 
construção do Engenho do Senhor Governador, em 1533, em São 
Vicente. 

 
Q.05-Em meados da década de 1980 desencadeou-se  uma campanha a 
favor das eleições diretas e que pretendia fazer com que: 
A) a Câmara dos Deputados convocasse a Assembléia Constituinte para 

elaborar uma Constituição que restabelecesse eleições diretas para os 
cargos do Executivo federal e do Senado. 

B) a Assembleia Legislativa aprovasse o decreto-lei que instituía a 
realização de eleições gerais em todo país com a finalidade de eleger 
deputados e senadores para compor o Congresso Nacional. 

C) o Congresso Nacional aprovasse a emenda constitucional que 
restabelecia eleições diretas para presidente da república e acabava 
com o Colégio Eleitoral, criado pelo regime militar. 

D) o Colégio Eleitoral convocasse a Câmara dos Deputados para aprovar 
emenda constitucional que estabelecia eleições gerais em todo país e 
a democracia como regime político da nação.  

E) a Assembleia Nacional aprovasse a lei que estabelecia eleições diretas 
para o Executivo e o Legislativo em todos os níveis da federação e 
restabelecia o mandato presidencial de cinco anos. 

 
Respostas 
Q.01-B Q.02-D Q.03-A Q.04-C Q.05-C 
 
 
IASBECK 
Q.01-A renúncia de D. Pedro I em 07 de abril de 1831 foi resultado de uma 
série de acontecimentos que provocaram um descontentamento geral no 
Império brasileiro. Como causas do descontentamento do povo brasileiro 
com D. Pedro I, são apontadas as seguintes:  
 

I. Dissolução da Assembléia Constituinte por D. Pedro I bem como a 
nomeação de uma comissão dirigida por ele mesmo para redigir um 
novo projeto constitucional.  

II. Atitude de passividade e tolerância de D. Pedro I com os grupos das 
províncias do Norte e Nordeste que estavam insatisfeitos com o 
desempenho de suas ações políticas na condução do Império.  

III. Participação direta de D. Pedro I na questão da sucessão do trono 
após a morte de D. João VI, dedicando grande parte de seus esforços à 
disputa política que ocorria em Portugal.  

 
É realmente causa do descontentamento do povo brasileiro o apontado nos 
itens  
 
a) I e II, apenas.  
b) I, II e III.  
c) II e III, apenas.  
d) I e III, apenas. 
 
 
Q.02-A emancipação política brasileira é um processo que se iniciou bem 
antes de 1822 e foi além. Com a chegada da família real em 1808, surgem 
as primeiras insatisfações e, uma vez conquistada a independência, iniciou-
se longa luta pela sua consolidação. Assinale a única alternativa CORRETA. 
 
a) Uma das causas da independência é a recusa lusitana em aceitar que 

os parlamentares brasileiros, nas Cortes Lusas, defendessem seus 
interesses, além de querer reduzir o Brasil a sua antiga condição de 
colônia. A determinação das Cortes, em fins de 1821, para que Pedro I 
retornasse a Portugal só acelerou o processo. 

b) O Dia do Fico (9 de janeiro de 1822) não é causa da ruptura entre 
brasileiros e portugueses. Ao insistir em ficar, Pedro I assumia a defesa 
dos interesses de Portugal no Brasil. 

c) O ato da independência era desnecessário. Em maio de 1822 o rei de 
Portugal anuiu a ordem de Pedro I de não aceitar os decretos vindos 
da Corte de Lisboa e não fez menções contra a convocação da 
Assembléia Constituinte no Brasil. 
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d) Como os movimentos pró-independência eram constitucionalistas, 
Pedro I encerrou agitações sociais ao convocar a Assembléia 
Constituinte dias após o ato da independência, dando plenos poderes 
para um Conselho de Estado redigir o projeto constitucional. 

e) A Confederação do Equador, de 1824, não se relaciona com as 
insatisfações frente ao autoritarismo do imperador Pedro I. Os 
revoltosos queriam criar, no Brasil, uma república federativa tal qual a 
dos Estados Unidos da América. 

 
Q.03-Sobre a Revolução Russa, no contexto europeu, examine as assertivas 
abaixo.  
 
I. Antes da Revolução de 1917, a Rússia era, do ponto de vista 

econômico, uma nação essencialmente agrária, com suas poucas 
indústrias, estando essas majoritariamente nas mãos de proprietários 
estrangeiros. Politicamente era uma monarquia absolutista, onde não 
havia constituição, nem liberdades civis. Somente em 1906, após a 
Revolução de 1905, foi instalado um parlamento (Duma). Assim, 
enquanto a Europa continental evoluía para o capitalismo industrial 
liberal e os regimes constitucionais, a Rússia permanecia social, política 
e economicamente atrasada e arcaica.  

II. A abdicação do Czar Nicolau II, em razão da articulação política 
resultante dos intensos movimentos populares em fevereiro de 1917, 
não levou imediatamente à instauração do governo bolchevique, mas à 
formação de um Governo Provisório, de orientação liberal-burguesa, 
que deveria governar até que uma posterior Assembleia Constituinte 
definisse a nova forma de governo.  

III. Com o Governo Provisório, a Rússia continuou combatendo na primeira 
guerra como parte da Tríplice Entente, muito embora fosse imensa a 
pressão dos soldados para se retirar do conflito bélico. Era a doutrina 
do “defensismo revolucionário”, pela qual a Rússia permaneceria na 
guerra, mas apenas para sua própria defesa, sem intensificação do 
esforço de guerra até então estabelecido. Este foi um ponto 
importante de discordância política entre diferentes grupos, sendo 
Lênin contrário à permanência da Rússia na guerra.  

IV. O período entre fevereiro e outubro de 1917 marcou o chamado 
governo dual, onde o Governo Provisório e o Soviete de Petrogrado 
eram instâncias de poder paralelas. A dualidade representava também 
a dificuldade de definir os rumos do movimento pelas forças políticas 
atuantes: se na direção de uma revolução liberal-burguesa para 
assegurar o desenvolvimento capitalista e só depois serem feitas 
mudanças para o socialismo, ou se a revolução já deveria assumir um 
caráter popular e socialista.  

É correto apenas o que se afirma em:  
 
A) I, II e III  
B) II, III e IV  
C) I, III e IV  
D) II e IV  
E) I, II, III e IV 
 
Q.04-Observe a charge a seguir: 
 

 
Disponível em: <http://causaoperaria.org.br/ 

blog/2017/08/03/100-anos-da-revolucao-russa 
-por-jota-camelo/>. Acesso em: 18 ago. 2017. 

 
A charge citada, produzida no contexto das reflexões sobre o centenário da 
Revolução Russa, ironiza  
 
 
A) a difusão da servidão e ruralização da economia a partir do 

fechamento do país durante o governo do Czar Alexandre II.  
B) o despotismo czarista em relação aos operários, como foi o caso do 

massacre no chamado Domingo Sangrento de 1905.  
C) a proeminência da Igreja Católica Ortodoxa, principalmente do monge 

Rasputin, sobre os membros da família real czarista.  
D) o domínio ideológico da burguesia no chamado Governo Provisório, 

que acarretou o empobrecimento de camponeses e operários.  
E) a insatisfação dos soldados combatentes da I Guerra Mundial, 

obrigados a lutar em condições precárias, enfrentando a fome e o frio.  
 
Q.05-Na formação das monarquias confessionais da Época Moderna houve 
reforço das identidades territoriais, em função de critérios de caráter 
religioso ou confessional. Simultaneamente, houve uma progressiva 
incorporação da Igreja ao corpo do Estado, através de medidas de caráter 
patrimonial e jurisdicional que procuravam uma maior sujeição das 
estruturas e agentes eclesiásticos ao poder do príncipe. Na busca pela 
homogeneização da fé dentro de um território político, a Igreja cumpria 
também papel fundamental na formação do Estado moderno por meio de 
seus mecanismos de disciplinamento social dos comportamentos. 

(Adaptado de Frederico Palomo, A Contra-Reforma  
em Portugal, 1540-1700. Lisboa: Livros  

Horizonte, 2006, p.52.) 

 
Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Europa 
Moderna, assinale a alternativa correta. 
 
A) Cada monarquia confessional adotou uma identidade religiosa e 

medidas repressivas em relação às dissidências religiosas que 
poderiam ameaçar tal unidade. 

B) Monarquias confessionais são aquelas unidades políticas nas quais 
havia a convivência pacífica de duas ou mais confissões religiosas, 
num mesmo território. 

C) São consideradas monarquias confessionais os territórios protestantes 
que se mostravam mais propícios ao desenvolvimento do capitalismo 
comercial, tornando-se, assim, nações enriquecidas. 

D) As monarquias confessionais contavam com a instituição do Tribunal 
do Santo Ofício da Inquisição em seu território, uma forma de 
controle cultural sobre religiões politeístas. 

 

 
Respostas 
Q.01-D Q.02-A Q.03-E Q.04-B Q.05-A 
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HENRIQUE 
Q.01 - (UNIFACS BA)    

 
 
Sobre a colonização do continente americano pelos ingleses, franceses, 
portugueses e espanhóis, é correto afirmar que ela 
 
01. estimulou ao comércio triangular nas colônias inglesas, cumprindo os 

objetivos do livre comércio e acabando com o protecionismo 
comercial. 

02. desenvolveu atividades produtivas autônomas em todas as colônias 
francesas. 

03. se caracterizou, na Nova Inglaterra, pela predominância da pequena 
propriedade, pela policultura e pela mão de obra familiar, com 
produção destinada ao mercado interno. 

04. garantiu a formação de impérios coloniais pacificamente, através de 
tratados, como o de Tordesilhas e Madri, excluindo a possibilidade de 
conflitos coloniais entre as diversas metrópoles europeias. 

05. assegurou o caráter monopolista da expansão ultramarina, nas colônias 
espanholas, com a ruptura das imposições do Pacto Colonial. 

 
Q.02 - (UNIUBE MG)    
Leia com atenção: 
 
Lembra-te que o dinheiro é procriador por natureza e fértil. O dinheiro 
pode gerar dinheiro, e seus rebentos podem gerar ainda mais, e assim por 
diante. Cinco xelins investidos são seis, reinvestidos são sete xelins e três 
pence, e assim por diante, até se tornarem cem libras esterlinas. Quanto 
mais dinheiro houver, mais produzirá ao ser investido, de sorte que os 
lucros crescem cada vez mais rápido. 
(Benjamin Franklin [1736] Apud WEBER, Max. A ética protestante e o 
espírito  
do capitalismo. SP: Companhia das Letras, 2004, p. 43) 
 
As palavras de Benjamin Franklin, no século XVIII, evidenciam uma 
característica particular da infl uência da religião protestante na 
colonização inglesa. Essa infl uência foi analisada pelo sociólogo alemão 
Max Weber como uma importante contribuição para o desenvolvimento de 
algumas economias capitalistas modernas. A relação entre o 
protestantismo e a ação colonizadora inglesa na América foi marcada, 
principalmente, pelo(a): 
 
A) valorização do trabalho, da riqueza e do lucro como forma de 

ascensão individual. 
B) condenação da prática da usura, dos juros e de uma vida focada no 

lucro. 
C) princípio de salvação da alma pelas boas ações e doação de bens à 

Igreja. 
D) ideal de um povo eleito e que promovia a tolerância religiosa para a 

ascensão social. 
E) cobrança de impostos daqueles mais abastados, permitindo o lucro e 

o investimento no comércio colonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.03 - (UFU MG)   Eles não tinham deixado a Inglaterra para escapar a toda 
forma de governo, mas para trocar o que acreditavam ser um mau governo 
por um bom, ou seja, formado livremente por eles mesmos. Tanto no plano 
político como no religioso, acreditavam que o indivíduo só poderia se 
desenvolver em liberdade. Entretanto, convencidos de que a liberdade 
consiste em dar ao homem a oportunidade de obedecer aos desígnios 
divinos, ela apenas permitia ao indivíduo escolher o Estado que deveria 
governá-lo e a Igreja na qual ele iria louvar a Deus. [...] 
CRÉTÉ, Liliane. As raízes puritanas. Disponível em: <http://www2.uol. 
com.br/historiaviva/reportagens/as_raizes_puritanas.html.>Acesso em: 28 
de janeiro de 2016 (Adaptado). 
 
A historiografia sobre a colonização da América costuma realçar as 
peculiaridades da colonização britânica nas colônias do Norte. As 
diferenças, entretanto, em relação às colonizações portuguesa e inglesa 
não são absolutas, pois 
 
A) ambos os modelos de colonização eram predominantemente 

mercantis, ainda que a agricultura de subsistência fosse mais presente 
na colonização portuguesa. 

B) tanto os colonos ingleses quanto os portugueses eram profundamente 
marcados pelas disputas entre as potências europeias, sendo que os 
portugueses eram aliados preferenciais da França. 

C) em ambas as modalidades de colonização, a administração colonial 
era formalmente descentralizada, havendo espaço para uma 
expressiva margem de autonomia dos colonos. 

D) o sentido de missão religiosa estava presente nas duas modalidades 
de colonização, refletindo a ainda forte presença do misticismo no 
mundo europeu. 

 
Q.04 - (Fac. Direito de Franca SP)    
“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: 5 
  
   
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.05 - (Fac. Cultura Inglesa SP)    
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. 
 
Respostas 
Q.01-03 Q.02-A Q,03-D Q.04-E Q.05-E 

 
 SOCIOLOGIA 
Q.01-A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução 
Industrial e o nascimento do proletariado, cresceram as pressões por uma 
maior participação política, e a urbanização intensificou-se, recriando uma 
paisagem social muito distinta da que antes existia. 
QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLI- 
VEIRA, M. G. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo 
Horizonte: UFMG, 2002. 
 
As mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes 
atores sociais: 
 
A) Burguesia e trabalhadores assalariados. 
B) Igreja e corporações de ofício. 
C) Realeza e comerciantes. 
D) Campesinato e artesãos. 
E) Nobreza e artífices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.02- O sociólogo Guerreiro Ramos (1915-1982) desempenhou papel 
importante nas Ciências Sociais, em especial na Sociologia, no início dos 
anos 1960. Como Sociólogo, lutou a favor da conscientização dos valores da 
negritude e da criação de uma Sociologia Nacional, comprometida com a 
modernização do Estado brasileiro. Sobre a Sociologia de Guerreiro Ramos, 
é CORRETO afirmar. 
 
A) Para Guerreiro Ramos, a Sociologia é fruto de um processo histórico e 

requer um compromisso com os problemas sociais e o envolvimento 
com as condições de vida da população. 

B) As pesquisas sociológicas nos países latino-americanos deveriam 
colocar em pauta os pequenos problemas da vida social e não os 
problemas relativos à estrutura social e de caráter global. 

C) No que se refere aos índios e negros, a Sociologia não deveria 
promover pesquisas que contribuíssem para a integração social desses 
contingentes humanos na estrutura econômica. 

D) Guerreiro Ramos foi um defensor do Folclore Nacional e foi militante 
em grupos conservadores que lutavam para preservar o 
comportamento, os hábitos e a expressão de grupos tradicionais. 

E) Ele defendia a ideia de que os problemas da América Latina deveriam 
ser buscados nas teorias elaboradas nos países plenamente 
desenvolvidos. 

 
Q.03- A Sociologia surge em um período em que o fazer científico 
encontrava-se influenciado por algumas teses desenvolvidas durante o 
século XIX. Herbert Spencer, Charles Darwin e Auguste Comte, por 
exemplo, tiveram grande importância para o pensamento sociológico. O 
primeiro, por aplicar às ciências humanas o evolucionismo, mesmo antes 
das teses revolucionárias sobre a seleção das espécies do segundo. Com 
relação a Comte, houve a influência de seu “espírito positivo” na formação 
dos muitos intelectuais do período. 
 
Sobre as ideias de evolução e progresso e seu impacto no pensamento 
sociológico, podemos afirmar que: 
 
A) A ideia de progresso, apesar de ter grande influência na área das 

ciências naturais, não teve impacto decisivo na constituição da 
sociologia. 

B) A ideia de evolução foi uma das palavras de ordem do período, mas a 
sociologia rejeitou a sua adoção, assim como qualquer comparação 
entre seus efeitos no reino natural e no mundo social. 

C) A explicação sociológica procurou, desde o seu início, afastar-se de 
qualquer forma de determinismos, fossem biológicos ou geográficos, 
pois se contrapunha fortemente às explicações de cunho 
evolucionista. 

D) Em sua busca por constituir-se como disciplina, a Sociologia passou 
pela valorização e incorporação dos métodos das ciências da natureza, 
utilizando metáforas organicistas, assim como conferindo ênfase à 
noção de função. 

 
Q.04- Leia a descrição que Claude Lévi-Strauss fez do modo de vida 
adotado pelas populações indígenas da região Sul do Brasil, quando da 
ocupação capitalista dessa parte do território nacional, e assinale o que for 
correto. 
 
“De sua experiência efêmera de civilização, os indígenas só conservaram as 
roupas brasileiras, o machado, a faca e a agulha de costura. Quanto ao 
resto, foi um fracasso. Haviam lhes construído casas, e eles viviam do lado 
de fora. Esforçaram-se para fixá-los nas aldeias, e eles permaneciam 
nômades. As camas, quebraram-nas para fazer lenha e dormiam 
diretamente no chão. Os rebanhos de vacas mandadas pelo governo 
vagavam ao léu, já que os indígenas rejeitavam com nojo a sua carne e o 
seu leite. Os pilões de madeira, movidos mecanicamente pelo encher e 
esvaziar alternados de um recipiente preso a um braço de alavanca 
(dispositivo frequente no Brasil, onde é conhecido pelo nome de ‘monjolo’, 
e que os portugueses talvez tenham importado do Oriente), apodreciam, 
inutilizados, mantendo-se a prática generalizada de moagem a mão.” (LÉVI-
STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, 
p.144). 
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01) O trecho mostra que os indígenas brasileiros não possuíam regras 
básicas de moradia e de alimentação. 

02) Lévi-Strauss apresenta um cenário da diversidade cultural brasileira, 
quando registra que as populações indígenas por ele encontradas na 
região Sul do Brasil não comiam carne de vaca e não bebiam o leite 
desse animal. 

04) O Estado brasileiro manteve uma postura etnocêntrica quando tentou 
fixar as populações indígenas em aldeias, desconsiderando o modo de 
vida nômade por eles adotado. 

08) Os indígenas brasileiros podem ser sociologicamente classificados 
como atrasados por não dominarem as técnicas de moagem em pilões 
movidos por monjolo. 

16) A experiência de civilização das populações indígenas da região Sul do 
Brasil, promovida pelo Estado, foi eficiente e gerou a aculturação de 
seus integrantes. 

 
Gab: 06 
 
Q.05- “[...] Protegidos por sua retirada para regiões de difícil acesso, os Jê 
do Sul do Brasil sobreviveram por alguns séculos aos Tupi, logo liquidados 
pelos colonizadores. Nas florestas dos estados meridionais, Paraná e Santa 
Catarina, pequenos bandos selvagens mantiveram-se até o século XX; 
talvez ainda subsistissem alguns em 1935, tão ferozmente perseguidos nos 
últimos cem anos que se mantinham invisíveis; porém, a maioria fora 
aldeada e assentada pelo governo brasileiro, por volta de 1914, em vários 
centros” (LÉVI-STRAUSS, C. Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996, p. 144). 
  
A partir dos significados da cultura segundo a antropologia, da história dos 
conflitos entre populações indígenas e outros grupos humanos e do texto 
de Lévi- Strauss, é correto afirmar que 
 
01) a inferioridade cultural dos índios Jê frente a outros grupos humanos 

foi o principal fator que contribuiu para o seu desaparecimento. 
02) a perseguição feroz a grupos étnicos distintos do grupo socialmente 

dominante pode levar à invisibilidade social dos grupos perseguidos. 
04) a perseguição e o massacre dos índios Jê no Sul do Brasil foram 

fortemente motivados por pontos de vista etnocêntricos, interesses de 
Estado e ação de grupos sociais diversos. 

08) já não existiam grupos indígenas no Sul do Brasil no início do século XX. 
16) o etnocentrismo, o preconceito, os interesses econômicos e as relações 

de poder influenciaram a maioria dos estados modernos no 
desrespeito aos direitos e às culturas das populações nativas que 
habitam seus territórios. 

 
Gab: 22 
Q.06- Segundo o filósofo francês Félix Guattari, a cultura é o tipo de 
fenômeno que pode ser considerado uma mercadoria (um bem cultural, 
por exemplo), um valor (a cultura erudita ou a cultura científica) ou a alma 
coletiva (o sentimento de pertencimento a determinado grupo). 
 
Do ponto de vista antropológico, é correto afirmar, sobre as concepções de 
cultura, que 
 
01) fazem parte dos debates sobre as relações entre “cultura” e “território” 

as reflexões sobre questões tais como as migrações, a globalização e os 
processos de desterritorialização, ou seja, a emergência de um mundo 
virtual do qual participam pessoas pertencentes às mais diversas 
culturas. 

02) tanto a dimensão “local” quanto a dimensão “cultural” da vida coletiva 
são concebidas como contextos adequados para a expressão de 
demandas sociais e de reivindicações políticas. 

04) o local está sendo tratado como espaço transversal para onde 
convergem tanto fenômenos locais quanto fenômenos globais, 
podendo, inclusive, ser chamado de “glocal”. 

08) fazem parte das dinâmicas culturais contemporâneas o surgimento de 
identidades híbridas e de incertezas. 

16) os debates atuais sobre sustentabilidade e inclusão social excluem 
sempre os aspectos relacionados a dinâmicas culturais e às condições 
sociais locais e globais. 

 
Gab: 15 
 

Q.07- Leia o texto a seguir. 
 
Uma parte considerável dos novos ativistas já compareceu a protestos e a 
encontros presenciais, mas há muitos que se manifestam exclusivamente 
na Internet sob a forma de textos, hashtags e vídeos. E o volume de 
informação produzido por eles sinaliza a centralidade que a política 
assumiu no dia a dia dos brasileiros. 
(Adaptado de: CIRNE, S. Somos todos ativistas. Galileu. abr. 2016. p.41.) 
 
As formas de ativismo on-line e off-line, no Brasil, demonstram a 
emergência, na sociedade civil, de novos atores políticos, que se articulam 
por meio de ações coletivas em rede. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre as recentes formas de 
mobilização dos atores da sociedade civil, assinale a alternativa correta. 
 
A) As ações coletivas em rede podem ser comparadas aos movimentos 

sindicais brasileiros da década de 1970, por adotarem práticas de 
organização e de mobilização em defesa da esfera privada contra a 
opressão estatal. 

B) As manifestações políticas organizadas em redes de movimentos 
caracterizam-se pela participação de diversos grupos e de múltiplos 
atores imersos na vida cotidiana, com militância parcial e efêmera. 

C) O atual ativismo político no Brasil, a exemplo do mundo, mobiliza 
entidades e organizações ideologicamente unificadas e com práticas 
comuns no mercado, a fim de obter vantagens coletivas trabalhistas e 
salariais. 

D) O ciberativismo, na contemporaneidade, envolve, como no passado, a 
mobilização das grandes classes e a afirmação do movimento operário 
como principal protagonista das transformações socioeconômicas. 

E) Os sujeitos dos movimentos favoráveis às políticas neoliberais, na 
atualidade brasileira, organizam-se em rede para a defesa da 
intervenção e da regulação da economia e das relações de trabalho, 
pelo Estado. 

 
Q.08-As novas tecnologias da informação e comunicação tornaram-se uma 
realidade nas relações sociais contemporâneas e contribuem para a maior 
integração das pessoas neste início do século XXI. Sobre as alterações nas 
práticas culturais decorrentes dessas novas tecnologias informacionais, é 
correto afirmar:  
 
A) As pessoas deixaram de contatar as redes sociais já consolidadas e as 

substituíram por encontros presenciais realizados por meio da rede 
mundial de computadores.  

B) As dinâmicas das culturas vinculadas à virtualidade dos meios de 
comunicação consolidam a cultura popular em detrimento da cultura 
de massa e da indústria cultural.  

C) A violência urbana impede que sejam ampliadas as redes e grupos 
sociais tradicionalmente vinculados ao capitalismo, o que intensifica o 
uso convencional dos serviços dos correios.  

D) A educação e a religião estão apartadas do processo de utilização de 
mídias eletrônicas, e isso causou o afastamento das pessoas das lutas 
por causas sociais mais amplas.  

E) As novas tecnologias de informação e comunicação têm sido utilizadas 
nas ações coletivas de pessoas envolvidas com as demandas dos 
movimentos sociais. 

 

 
Respostas 
Q.01-A Q.02-A Q.03-D Q.04-06 Q.05-22 
Q.06-15 Q.07-B Q.08-E 
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FILOSOFIA 
 
Q.01-O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que 

se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. (...) A 

ordem social, porém, é um direito sagrado que serve de base a todos os 

outros. (...) Haverá sempre uma grande diferença entre subjugar uma 

multidão e reger uma sociedade. Sejam homens isolados, quantos possam 

ser submetidos sucessivamente a um só, e não verei nisso senão um senhor 

e escravos, de modo algum considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, 

caso se queira, de uma agregação, mas não de uma associação; nela não 

existe bem público, nem corpo político. 

Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social. [1762]. São Paulo: Ed. Abril, 

1973, p. 28,36. 

No trecho apresentado, o autor  

A) argumenta que um corpo político existe quando os homens 

encontram-se associados em estado de igualdade política.    

B) reconhece os direitos sagrados como base para os direitos políticos e 

sociais.    

C) defende a necessidade de os homens se unirem em agregações, em 

busca de seus direitos políticos.    

D) denuncia a prática da escravidão nas Américas, que obrigava 

multidões de homens a se submeterem a um único senhor.    

E) apresenta o homem como lobo do homem e, em função disso, o 

Estado como uma instituição necessária. 

 

 Q.02-A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui 

suficiente prova de que não é inato. 

LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Nova 

Cultural, 1988, p.13. 

O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte,  

A) afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da 

experiência.    

B) é uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam 

ser obtidos.    

C) aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de 

ideias inatas.    

D) defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento.   

E) defende que o homem recebe as ideias a partir da Iluminação 

realizada por Deus.  

   

Q.03-Para o teórico Boaventura de Sousa Santos, o direito se submeteu à 

racionalidade cognitivo-instrumental da ciência moderna e tornou-se ele 

próprio científico. Existe a necessidade de repensarmos os direitos 

humanos. Boaventura nos instiga a pensar que eles possuem um caráter 

racional e regulador da vida humana. Esses direitos não colaboram para 

eliminar as assimetrias políticas, culturais, sociais e econômicas existentes, 

especialmente nos países periféricos. Os direitos humanos, num plano 

universalista e aberto a todos, não modificam as estruturas desiguais, mas 

ratificam a ordenação normativa para comandar uma sociedade. 

Adriano São João e João Henrique da Silva. “A historicidade dos direitos 

humanos”. Filosofia, ciência e vida, dezembro de 2014. Adaptado. 

De acordo com o texto, os direitos humanos são passíveis de crítica, porque  

A) desempenham um papel meramente formal de proteção da vida.    

B) inexistem padrões universalistas aplicáveis à totalidade da 

humanidade.    

C) são incompatíveis com os valores culturais de nações não ocidentais.    

D) sua estrutura normativa carece de racionalidade e de cientificidade.    

E) são destituídos de uma visão religiosa e espiritualista de mundo.    

   

Q.04-IHU On-Line – A medicalização de condutas classificadas como 

“anormais” se estendeu a praticamente todos os domínios de nossa 

existência. A quem interessa a medicalização da vida? 

 

Sandra Caponi – A muitas pessoas. Em primeiro lugar ao saber médico, aos 

psiquiatras, mas também aos médicos gerais e especialistas. Interessa 

muito especialmente aos laboratórios farmacêuticos que, desse modo, 

podem vender seus medicamentos e ampliar o mercado de consumidores 

de psicofármacos de modo quase indefinido. Porém, esse interesse seria 

irrelevante se não existisse uma demanda social que aceita e até solicita 

que uma ampla variedade de comportamentos cotidianos ingresse no 

domínio do patológico. Um exemplo bastante óbvio é a escola. Crianças 

com problemas de comportamento mais ou menos sérios hoje recebem 

rapidamente um diagnóstico psiquiátrico. São medicadas, respondem à 

medicação e atingem o objetivo social procurado. Essas crianças que 

tomam ritalina ou antipsicóticos ficam mais calmas, mais sossegadas, 

concentradas e, ao mesmo tempo, mais tristes e isoladas. 

Fonte: www.ihuonline.unisinos.br. Adaptado. 

Podemos considerar como uma importante implicação filosófica da 

medicalização da vida  

A) a incorporação do conhecimento científico como meio de valorização 

da autonomia emocional e intelectual.     

B) a institucionalização de procedimentos de análise e de cura 

psiquiátrica absolutamente objetivos e eficientes.     

C) a proliferação social de conhecimentos e procedimentos médicos que 

pressupõem a patologização da vida cotidiana.     

D) a contribuição eticamente positiva da psiquiatrização do 

comportamento infantil e juvenil na esfera pedagógica.     

E) o caráter neutro do progresso científico em relação a 

condicionamentos materiais e a demandas sociais.     
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Q.05-A condenação à violência pode ser estendida à ação dos militantes em 

prol dos direitos animais que depredaram os laboratórios do Instituto 

Royal, em São Roque. A nota emocional é difícil de contornar: 178 cães da 

raça beagle, usados em testes de medicamentos, foram retirados do local. 

De um lado, por mais que seja minimizado e controlado, há o sofrimento 

dos bichos. Do outro lado, está nosso bem maior: nas atuais condições, não 

há como dispensar testes com animais para o desenvolvimento de drogas e 

medicamentos que salvarão vidas humanas. 

(Direitos animais. Veja, 25.10.2013.) 

Sob o ponto de vista filosófico, os valores éticos envolvidos no fato relatado 

envolvem problemas essencialmente relacionados  

A) à legitimidade do domínio da natureza pelo homem.    

B) a diferentes concepções de natureza religiosa.    

C) a disputas políticas de natureza partidária.    

D) à instituição liberal da propriedade privada.    

E) aos interesses econômicos da indústria farmacêutica.    

   

Q.06-A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., 

encontra o seu ponto de partida na afirmação “sei que nada sei”, registrada 

na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam 

que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e 

poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais 

por reconhecer a sua própria ignorância. 

O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia, pois  

A) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por 

querer adquirir conhecimentos.    

B) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, 

uma vez que a função da Filosofia era reproduzir os ensinamentos dos 

filósofos gregos.    

C) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber 

que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos.    

D) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos 

problemas concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas.    

E) jamais será possível saber nada, já que não existe nenhuma verdade, 

toda crença está no campo do convencimento. 

   

Q.07-A modernidade não pertence a cultura nenhuma, mas surge sempre 

CONTRA uma cultura particular, como uma fenda, uma fissura no tecido 

desta. Assim, na Europa, a modernidade não surge como um 

desenvolvimento da cultura cristã, mas como uma crítica a esta, feita por 

indivíduos como Copérnico, Montaigne, Bruno, Descartes, indivíduos que, 

na medida em que a criticavam, já dela se separavam, já dela se 

desenraizavam. A crítica faz parte da razão que, não pertencendo a cultura 

particular nenhuma, está em princípio disponível a todos os seres humanos 

e culturas. Entendida desse modo, a modernidade não consiste numa etapa 

da história da Europa ou do mundo, mas numa postura crítica ante a 

cultura, postura que é capaz de surgir em diferentes momentos e regiões 

do mundo, como na Atenas de Péricles, na Índia do imperador Ashoka ou 

no Brasil de hoje. 

Antonio Cícero. Resenha sobre o livro “O Roubo da História”. Folha de 

S.Paulo, 01.11.2008. Adaptado. 

Com a leitura do texto, a modernidade pode ser entendida como  

A) uma tendência filosófica especificamente europeia e ocidental de 

crítica cultural e religiosa.    

B) uma tendência oposta a diversas formas de desenvolvimento da 

autonomia individual.    

C) um conjunto de princípios morais absolutos, dotados de 

fundamentação teológica e cristã.    

D) um movimento amplo de propagação da crítica racional a diversas 

formas de preconceito.    

E) um movimento filosófico desconectado dos princípios racionais do 

iluminismo europeu.    

Respostas 

 

Resposta da questão 1: 

 [A] 

 

Rousseau enxerga no contrato social o estabelecimento e a garantia da 

liberdade civil. Nesse sentido, ele rejeita tanto um governo que subjugue os 

homens, quanto as agregações que se originam dessa subjugação por não 

constituírem-se como corpo político. Deve-se considerar que os direitos 

políticos e sociais, para Rousseau, não são baseados em direitos sagrados, 

sendo, na verdade, a ordem social a base de todos os direitos. 

 

Resposta da questão 2: 

 [A] 

 

Para Locke o conhecimento somente pode ser adquirido pelos sentidos, 

isto é, pela experiência sensorial. Para Locke o conhecimento não é inato 

uma vez que é a razão que os descobre. Caso o conhecimento fosse inato o 

que justificaria o fato de nem todas as pessoas possuírem o mesmo 

conhecimento. Somente pela experiência é que a mente capta as 

informações e a razão é capaz de transforma-la em conhecimento.   

 

Resposta da questão 3: 

 [A] 

 

No texto da questão dois pontos são destacados como referente ao papel 

dos direitos humanos, sendo eles: o “caráter racional e regulador da vida 

humana” e “ratificam a ordenação normativa para comandar a sociedade”. 

Estas afirmações encontram respaldo na filosofia política dos 

contratualistas que estabelece que os direitos inerentes aos seres 

humanos, e que não estão sujeitos à discussão, pois surgem devido à 

conveniência dos homens que abrem mão de sua liberdade para viverem 

em sociedade. Assim, surge o direito natural como polo regulador dos 

limites que a sociedade organizada não pode ultrapassar na consolidação 

de sua estrutura. Contudo, o texto nos coloca que devido ao progresso das 

ciências atualmente se descaracterizou sua fundamentação passando estes, 
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a serem tratados como conceito obsoleto que pode ser questionado 

livremente sem que haja qualquer empecilho caso se julgue que eles não 

atendam mais as concepções vigentes. Portanto, da mesma forma, os 

direitos humanos não se fazem mais uma garantia absoluta para a proteção 

a vida, mas constituem-se como meras referências formais na realidade 

universal.   

 

Resposta da questão 4: 

 [C] 

 

O desenvolvimento das ciências médicas e sociais possibilitou de um lado o 

avanço na compreensão detalhada do funcionamento do corpo/mente e 

comportamento humano, de outro lado, colaborou para a classificação e 

criação de um referencial de normalidade. Por meio deste referencial, 

classifica-se como “anormal”, ou “patológico”, tudo o que não se adéqua 

ao padrão estabelecido, em outras palavras, reduz-se toda a complexidade 

da vida humana a um conjunto de fatores normais ou patológicos. Assim, 

no intuito de poder corrigir esta “distorção” faz-se uso de medicamentos e 

procedimentos que atingem objetivos definidos. No caso, uma maior 

eficiência e adequação do comportamento escolar. Condiciona-se assim, o 

comportamento às necessidades colocadas pela dinâmica social.   

 

Resposta da questão 5: 

 [A] 

 

A questão aborda a discussão da questão ética, mais especificamente da 

Bioética, relacionando dois pontos principais: a busca de alternativas para 

possibilitar uma melhor condição de vida aos humanos e o uso dos seres e 

elementos da natureza para a obtenção de um fim proposto. Aristóteles 

justifica a ética como a prática da virtude na busca do “Bem Maior”. A 

realização plena do homem, somente acontece na vida da cidade, sendo 

necessário submeter àquilo que é exterior ao homem, neste caso, a 

natureza, a um domínio, a um fim para alcançar uma melhor qualidade de 

vida a todos. Desta maneira, o domínio da natureza tem de enfrentar 

situações que geram debates sobre sua validade e viabilidade. Porém deve-

se considerar que para aqueles que, no caso, militam em favor dos direitos 

dos animais, somente puderam tomar esta atitude, devido ao seu 

enquanto seres humanos. Isto só foi possível devido às intervenções 

realizadas na natureza. Portanto, se considerarmos o argumento exposto 

anteriormente aliado à capacidade racional do ser humano, que se revela 

pela ação de pensar sua própria existência e mudar aquilo que consideram 

essencial para sua realização, encontramos motivos mais que suficientes 

para justificar o domínio do meio.   

 

 

 

 

 

 

 

Resposta da questão 6: 

 [A] 

 

Primeiramente, o ponto de partida da filosofia socrática não é a afirmação 

“sei que nada sei”, mas sim a palavra do oráculo de Delfos (dedicado a 

Apolo) que afirmou para Sócrates ser ele o homem mais sábio de todos. 

Sócrates não duvidou da palavra do Deus e partiu em busca da 

compreensão das palavras divinas. Interrogando outras pessoas, Sócrates 

percebeu que apesar de ele não possuir conhecimento sobre as coisas, 

possuía conhecimento sobre sua própria ignorância, algo que todos os 

outros homens não possuíam. A ignorância sobre o que significava a 

palavra divina o fez ir atrás do conhecimento sobre si mesmo.    

 

Resposta da questão 7: 

 [D] 

 

De acordo com o texto, a modernidade pode ser entendida como um 

movimento crítico de oposição a certa cultura. Não é exatamente um 

movimento amplo de propagação de crítica racional a diversas formas de 

preconceito, pois o autor não determina que tipo de crítica a modernidade 

defende e nem contra o quê a modernidade se põe. A modernidade é 

caracterizada simplesmente como uma posição contrária ao estado de 

coisas que permite uma abertura através da qual se supera uma tradição. 

Afinal, o autor está dizendo que a modernidade não é limitada à história da 

Europa, então é um tanto complicado tentar entender a modernidade a 

partir de uma definição baseada no movimento Iluminista (séc. XVIII). A 

modernidade é entendida através de uma análise histórica pela qual se 

observa os movimentos de crítica às realidades reificadas e o desmanche 

daquelas coisas supostamente consolidadas.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


