
 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

 

 

GEOGRAFIA 
ÁLISSON 
 
Q.01- 

 
O Domínio Morfoclimático brasileiro caracterizado pela ilustração  
 
A) surge dominantemente em climas subtropicais secos, particularmente 

no Nordeste brasileiro. 
B) apresenta uma vegetação tipicamente hidrófila, especialmente no 

Sertão. 
C) possui solos bem desenvolvidos, sobretudo nas encostas e 

inselbergues, mas com pobreza de recursos nutrientes. 
D) tem formações vegetais consideradas xerófilas, adaptadas, portanto, 

ao déficit hídrico. 
E) apresenta uma estação seca que se estende por até três meses, 

dificultando o desenvolvimento da vegetação herbácea. 
 
 
Q.02- Segundo Ab’ Saber, domínio morfoclimático consiste em um 
“conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial – centenas de 
milhares a milhões de quilômetros quadrados de área – onde haja um 
esquema coerente de feições de relevo, tipos de solo, formas de vegetação 
e condições climático-hidrológicas”.  
Adaptado de: Martins, Dadá; Bigotto, Francisco; Vitiello. Geografia 
Sociedade e Cotidiano, vol.2. 3ª edição. São Paulo: Escala Educacional, p.91, 
2013.  
 
Considerando a numeração no mapa a seguir, dentre os Domínios 
Morfoclimáticos brasileiros, se destacam: 
 

 
A) (I) Pradarias, com clima tropical úmido; (II) Cerrado, com clima 

equatorial; (III) Araucária, com mata de pinheiros.     
B) (I) Mares de Morros, com mata atlântica; (II) Caatinga, com clima 

semiárido; (III) Araucária, com clima subtropical.     
C) (IV) Pradarias com campos de altitude; (V) Caatinga, com rios 

temporários; (VI) Amazônia, com clima subtropical.     
D) (IV) Mares de Morros, com rios temporários; (V) Araucária, com mata 

dos cocais; (VI), Amazônia, com clima equatorial.     
E) (III) Pradarias, com clima tropical úmido; (IV) Araucárias, clima 

subtropical; (V) Caatinga, com clima semiárido. 

Q.03-A área indicada pela seta caracteriza-se por apresentar uma 
predominância de:  
 

 
 
A) relevos colinosos e amplas planícies lacustrinas.  
B) florestas perenifólias.  
C) solos litólicos.  
D) cerrados.  
E) caatingas hipoxerófilas.  
 
Q.04- 

 
 
O bioma esquematizado e a relevância das vegetações destacadas pelo 
número 1 correspondem  
 
A) ao Cerrado e à preservação dos fitoplânctons.     
B) ao Cerrado e à proteção ao assoreamento.     
C) ao Pampa e ao combate à arenização.     
D) ao Pantanal e à proteção às inundações.     
E) ao Pampa e ao combate à eutrofização.     
 
Q.05- “’O cerrado não revela seus mistérios à gente que não é cativa desse 
destinozinho de chão’, escreveu certa vez Guimarães Rosa, traduzindo 
desses segredos do cerrado [...] que podem ter valor científico, social e 
econômico, mas não estão mesmo expostos à vista.” 
ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. Laboratório a céu aberto. In: Pesquisa 
FAPESP, nº 208, junho de 2013. p. 40. 
 
O ecossistema brasileiro descrito 
 
A) tem valor econômico é duvidoso, pois se sua área e formação vegetal 

dominante são propícias para a exploração da pecuária, o mesmo não 
pode ser dito para a agricultura, que não vingará nesses solos pobres 
e secos.    

B) é marcado por baixa diversidade biológica que se repete 
monotonamente por vastas extensões, compostas pelo campo limpo e 
campo sujo.     

C) é uma formação de dominância herbácea o que no passado a ligava ao 
risco da devastação pela pecuária excessiva, mas que atualmente está 
razoavelmente preservada pelo seu baixo uso econômico.    

D) é uma formação savânica, cuja marca é a presença dos três estratos 
vegetais (arbóreo, arbustivo e herbáceo), sem predomínio de nenhum 
deles, e também a presença de uma biodiversidade notável. 

E) está submetido ao clima subtropical, com chuvas sazonais, 
concentradas no inverno, solos profundos e pobres e vegetação 
marcada por formações arbóre-arbustivas. 
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Q.06-A paisagem brasileira está dividida em domínios morfoclimáticos. 
Considerando os elementos clima, relevo, solo, vegetação e hidrografia o 
Cerrado se caracteriza pelo clima 
 
A) subtropical, planalto, solo terra roxa em rochas arenito-basálticas, 

floresta aciculifoliada, drenada pela bacia do Paraná. 
B) equatorial quente e úmido, solo pobre, floresta úmida densa 

diversificada, drenada pela bacia Amazônica. 
C) subtropical, pampa, terras baixas com coxilhas, solos férteis, 

vegetação herbácea, planalto meridional brasileiro. 
D) tropical semiúmido, extensos planaltos com chapadões sedimentares, 

solos profundos, pobres e ácidos, vegetação arbustiva e herbácea, 
tropófila, matas galerias junto aos rios, sujeitas a fogo, ocorrência dos 
principais divisores de águas do país, predomínio no Planalto Central. 

E) semiárido, planaltos e chapadas com depressões, solo raso e pobre 
em matéria orgânica, vegetação arbustiva com cactáceas ou xerófitas, 
sertão nordestino, bacia do São Francisco. 

 
Q.07- Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de 
uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um 
horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a outra 
o afoga; abrevia-Ihe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama 
espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o 
espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente 
léguas e léguas, imutável no aspecto desolado; árvore sem folhas, de 
galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados apontando rijamente no 
espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar 
imenso, de tortura, da flora agonizante… 
Cunha. E. Os sertões. 
Disponível em: http://pt. scribd.com. Acesso em 2 jun. 2012. 
 
Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos 
biogeográficos presentes na 
 
A) composição de vegetação xerófila. 
B) formação de florestas latifoliadas. 
C) transição para mata de grande porte. 
D) adaptação à elevada salinidade. 
E) homogeneização da cobertura perenifólia. 
 
Q.08- É uma mata seca que perde suas folhas durante a estação seca. 
Apenas o juazeiro, que possui raízes muito profundas para capturar água 
do subsolo, e algumas palmeiras não perdem as folhas. As plantas [...] estão 
adaptadas às condições climáticas e possuem várias adaptações fisiologias 
para sobreviver à seca. 
ROSS, Jurandyr. Geografia do Brasil. 4 ed. São Paulo: Edusp, 2001. p. 174. 
(Adaptado) 
 
 
O texto acima descreve as características da vegetação de:  
A) Mata Atlântica.    
B) Araucária.    
C) Coxilhas.     
D) Estepes.     
E) Caatinga.     
 
Q.09- O arqueólogo e antropólogo baiano Altair Sales Barbosa há quase 50 
anos estuda o papel desse bioma na regulação de grandes rios da América 
do Sul. Ele diz que a sua rápida destruição está golpeando um dos pilares 
do sistema: a gigantesca rede de raízes que atua como uma esponja, 
ajudando a recarregar os aquíferos que levam água a torneiras de todas as 
regiões do Brasil. Barbosa conta que a água que alimenta o São Francisco e 
as represas de São Paulo e Brasília vem de três grandes depósitos 
subterrâneos localizados nesse bioma: os aquíferos Guarani, Urucuia e 
Bambuí. 

(www.bbc.com, 27.03.2017. Adaptado.) 
O bioma abordado no excerto, importante para o equilíbrio hídrico 
brasileiro, é  
A) a Mata Atlântica.    
B) a Caatinga.    
C) o Cerrado.    
D) a Amazônia.    
E) o Pampa.    

Q.10-Assinale a alternativa que apresenta a paisagem do Brasil com várias 
espécies vegetais também encontradas em outros locais como Amazônia, 
Caatinga e Cerrado, dependendo da estação, e que com altitudes pouco 
elevadas, tende a acumular as águas drenadas pelo rio Paraguai.  
 
A) Pantanal sul-mato-grossense.    
B) Coxilhas e colinas do Pampa.    
C) Bacia Platina.    
D) Mata Atlântica.    
E) Cerrado.    
 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-B Q.03-D Q.04-B Q.05-D 
Q.06-D Q.07-A Q.08-E Q.09-C Q.10-A 
 
ROGÉRIO  
Q.01-  “No Brasil, o Vale do rio São Francisco é o único lugar que produz 
uva até três vezes ao ano. 
As parreiras são divididas em grandes áreas. Enquanto em uma parte elas 
estão prontas para a colheita, na outra a fase é de poda e, logo ao lado, as 
uvas ainda estão começando a aparecer. Esse não é o milagre da 
multiplicação. É o milagre da irrigação. Controlando a água, é possível 
controlar todo o ciclo de vida da parreira.” 
<https://tinyurl.com/3893ebn> Acesso em: 01.10.2019. Adaptado. 
 
A localização geográfica do cenário descrito no texto situa-se na região  
A) Sul do Brasil e sofre a influência do clima semiárido.    
B) Sul do Brasil e sofre a influência do clima subtropical.    
C) Nordeste do Brasil e sofre a influência do clima semiárido.    
D) Nordeste do Brasil e sofre a influência do clima subtropical.    
E) Centro-Oeste do Brasil e sofre a influência do clima tropical de 

altitude.    
  
Q.02-A manutenção da produtividade de grãos por hectare tem sido 
obtida, entre outros, graças ao aumento do uso de fertilizantes. Contudo, a 
incapacidade de regeneração do solo no longo prazo mostra que, mesmo 
aumentando o uso de fertilizantes, não é possível alcançar a mesma 
produtividade por hectare. 
 
PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da 
globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006 (adaptado). 
 
No contexto descrito, uma estratégia que tem sido utilizada para a 
manutenção dos níveis de produtividade é o(a)  
A) elevação do valor final do produto.     
B) adoção de políticas de subvenção.    
C) ampliação do modelo monocultor.     
D) investimento no uso da biotecnologia.     
E) crescimento da mão de obra empregada.     
  
Q.03- Longe de mim querer estragar o apetite de alguém, mas a gente não 
está consumindo carne demais? Nosso olho grande está devastando o 
planeta, segundo o relatório “Apetite por destruição”, da ONG WWF. E 
quem só come peixe ou frango também tem a sua parcela de 
responsabilidade, pois o problema não é somente desmatar para fazer 
pasto. 
(www.umagotanooceano.org. Adaptado.) 
 
Em relação ao espaço rural e à produção agropecuária brasileira, o 
problema a que o excerto faz alusão corresponde  
A) à monocultura de soja, utilizada para produzir ração animal.    
B) ao uso de insumos transgênicos, oferecidos como solução à 

sazonalidade dos cultivos.    
C) à mecanização da lavoura, adotada para diminuir postos de trabalho.    
D) ao modelo de produção familiar, escolhido para atender mercados 

externos.    
E) à domesticação animal, empregada para aumentar a produtividade.    
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Q.04-Atualmente não se pode identificar o espaço rural apenas com a 
agropecuária, pois no campo não há somente essa atividade, embora ela 
possa ser a mais importante na maioria das regiões situadas no interior do 
país. Não é procedente se pensar no campo dissociado das cidades. 
 
HESPANHOL, A. N. O desenvolvimento do campo no Brasil. In: FERNANDES, 
B. M.; MARQUES, M. I. M.; SUZUKI, J. C. (Org.). Geografia agrária: teoria e 
poder. São Paulo: Expressão Popular, 2007 (adaptado). 
 
A realidade contemporânea do espaço rural descrita no texto deriva do 
processo de expansão  
A) de áreas cultivadas.    
B) do setor de serviços.    
C) da proporção de idosos.    
D) de regiões metropolitanas.     
E) da mecanização produtiva.     
  
Q.05-  

 
Avaliando conhecimentos acerca da produção rural no Brasil, é correto 
afirmar que as diferenças entre a faixa litorânea nordestina e o oeste 
paulista residem  
A) nos programas de qualificação profissional, reflexo da maior 

produtividade no sul do país.    
B) na dimensão dos mercados consumidores, restrito no Nordeste 

brasileiro.    
C) na adoção de zonas francas, sobretaxando a produção realizada no 

Nordeste.    
D) na instituição de parcerias público-privadas, potencializando os 

cultivos em São Paulo.    
E) nos diferentes modelos de exploração, intensiva na porção centro-sul 

do país.    
  
Q.06- Ao longo dos últimos 500 anos, o Brasil viu suas fronteiras do litoral 
expandirem-se para o interior. É apenas lógico que a Amazônia tenha sido a 
última fronteira a ser conquistada e submetida aos ditames da agricultura, 
pecuária, lavoura e silvicultura. A incorporação recente das áreas 
amazônicas à exploração capitalista tem resultado em implicações 
problemáticas, dentre elas a destruição do rico patrimônio natural da 
região. 
 
NITSCH, M. O futuro da Amazônia: questões críticas, cenários críticos. 
Estudos Avançados, n. 46, dez. 2002. 
 
Na situação descrita, a destruição do patrimônio natural dessa área 
destacada é explicada pelo(a)  
A) distribuição da população ribeirinha.     
B) patenteamento das espécies nativas.     
C) expansão do transporte hidroviário.     
D) desenvolvimento do agronegócio.     
E) aumento da atividade turística.     

Q.07-Observe o mapa. 

 
 
O Atlas Brasileiro de Energia Solar recomenda investimentos em novas 
plantas de geração de energia solar no sudoeste de Minas Gerais, no 
noroeste de São Paulo e no norte do Paraná, embora elevados níveis de 
irradiação sejam encontrados no Nordeste do país. Essa aparente 
contradição é refutada por haver  
A) baixa demanda por energia elétrica nas regiões que contemplam a 

parcela meridional do país.    
B) menor segurança energética nas áreas em que se concentra a 

produção industrial brasileira.    
C) maior facilidade de conexão com a rede de transmissão de energia nas 

regiões recomendadas.    
D) grande oferta de energia não renovável na região Nordeste, o que 

elimina a concorrência de outras fontes.    
E) elevada nebulosidade sobre a região Nordeste capaz de provocar 

instabilidades na transmissão de energia.    
  
Q.08-A Primeira Guerra Mundial veio demonstrar que o petróleo era 
imprescindível e estratégico para todas as nações que buscavam o 
progresso. As empresas europeias intensificaram as pesquisas em todo o 
Oriente Médio. Elas comprovaram que 70% das reservas mundiais de 
petróleo estavam no Oriente Médio e provocaram uma reviravolta na 
exploração do produto. Um tempo depois, países como Iraque, Irã e Arábia 
Saudita ganharam alto poder no jogo da produção petrolífera. E foi nesse 
contexto de domínio das reservas que aconteceram as três grandes crises 
do petróleo, em 1973, em 1979 e em 1991. Na primeira, os árabes 
reduziram, drasticamente, a produção dos seus poços; na segunda, houve 
uma violenta alta dos preços internacionais do petróleo e, na terceira, 
explodiu a Guerra do Golfo.  
Disponível em: <http://vtremmel.blogs.sapo.pt/378.html>. Acesso em: ago. 
2017. Adaptado.  
 
A repercussão dessas crises no âmbito do mercado e da política 
internacionais revelou   
A) a intensa coesão dos países membros do bloco da OPEP em torno da 

fixação do volume da produção e dos preços internacionais dos barris 
de petróleo.     

B) a perda da influência dos EUA no mercado petrolífero internacional, 
maior importador mundial do petróleo vindo da Europa e da América 
Latina.     
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C) a necessidade de encontrar fontes alternativas de energia, como 
forma de enfrentar a crise e superar a dependência da indústria 
ocidental da produção petrolífera do Oriente Médio.     

D) o crescimento da influência do petróleo brasileiro no mercado 
internacional, beneficiado pela descoberta das reservas do pré-sal no 
litoral do nordeste do país.     

E) a substituição do uso da energia petrolífera pela energia nuclear em 
países antes produtores de petróleo como o Japão, a Grécia e a Itália.     

  
Q.09-   O Brasil pode passar a viver um novo ciclo em sua economia se a 
tese lançada pela ABDAN – Associação Brasileira de Desenvolvimento das 
Atividades Nucleares – for à frente. Com a necessidade de se construírem 
pelo menos 12 novas usinas nucleares até 2050, já admitida pelo governo, 
podem ser gerados milhares de empregos e criada uma virtuosa cadeia de 
suprimentos jamais vista no país. A viabilização desta ideia proposta pela 
ABDAN é a participação das empresas privadas no comando destes 
projetos, financiando e construindo as unidades, com a parceria 
fundamental da Eletronuclear, que adquiriu uma experiência robusta desde 
a construção de Angra 1. Ainda estão sendo definidas as áreas e os Estados 
onde essas usinas serão construídas. Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e o 
Espírito Santo devem abrigar estes projetos. 

Disponível em: https://planejabrasil.wordpress.com/2015/05/21/construcao-de-novas-
usinas-nucleares-pode-gerar-ciclo-virtuosona-economia-brasileira-2/ (adaptada). Acesso em 

28/02/2017. 

 
A escolha da localização de usinas nucleares exige alguns cuidados 
especiais, visto que, um acidente pode causar impactos de grandes 
proporções. No caso da cidade de Curitiba, um fator que dificulta a 
construção de uma usina nuclear diz respeito ao fato de  
A) As jazidas de urânio estarem localizadas na região Nordeste do país, 

em especial nos estados da Bahia e Ceará, o que justifica os projetos 
para estados dessa região.     

B) A cidade localizar-se a mais de 100 km de um porto, o que inviabiliza o 
transporte de urânio e dos rejeitos oriundos desse tipo de fonte de 
energia.     

C) O clima subtropical úmido e com invernos rigorosos dificulta o 
processo de fissão nuclear, sendo as regiões tropicais mais indicadas 
para esse tipo de fonte de energia.     

D) A cidade localizar-se no alto curso da bacia do rio Iguaçu, tendo 
portanto pouca disponibilidade de água para ser utilizada no 
resfriamento dos reatores ou em caso de acidente.     

E) A cidade possuir mais de um milhão de habitantes, não sendo 
recomendada a construção de usinas nucleares devido ao risco de 
acidentes.     

  
Q.10-Recentemente, foi descoberta no Brasil uma camada geológica 
sedimentar denominada Pré-Sal, situada abaixo de uma grande camada de 
sal e com grande potencial de acúmulo de petróleo. Ela está localizada na 

plataforma continental brasileira, em uma área de cerca de 800 km  de 

extensão por 200 km  de largura que pode ter de 5 km  a 7 km  de 

profundidade, entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. 

 
 
 
 
 
 

Um dos maiores desafios para a exploração do petróleo desse local é a  
A) proximidade dessa região com as placas tectônicas do Brasil e da 

África, que podem se chocar.    
B) alta temperatura da água no fundo do oceano, podendo gerar 

combustão espontânea do petróleo.    
C) existência de constantes tsunamis que impedem a aproximação de 

navios cargueiros e petroleiros.    
D) grande distância que a separa do território brasileiro, uma vez que 

essa área se encontra no oceano Pacífico.    
E) extração do petróleo com segurança, em face da grande profundidade 

onde se encontram as reservas de petróleo.    
 
Resposta da questão 01:  [C] 
O Vale do São Francisco é uma das principais regiões produtoras de frutas 
para ao mercado interno e externo no território brasileiro. Destaca-se a 
produção de uva de mesa e uva vinícola. Em pleno semiárido do Nordeste, 
a alta produtividade é garantida por técnicas de irrigação e aplicação da 
biotecnologia.   
 
Resposta da questão 02:  [D] 
A alta produtividade do agronegócio brasileiro é resultado da combinação 
entre utilização de fertilizantes, agrotóxicos, mecanização e biotecnologia, 
inclusive os transgênicos. Estes fatores combinados ao mercado externo 
favorável tornou o Brasil grande exportador de commodities como soja, 
suco de laranja, açúcar, algodão, café, milho, carne bovina e carne de aves.   
 
Resposta da questão 03:  [A] 
A alternativa [A] está correta porque a referência ao desmatamento 
associada à pecuária resulta da produção de grãos que compõe a ração 
animal. As alternativas incorretas são: [B], porque o desmatamento não 
está sendo causado pela transgenia; [C], porque o texto não alude ao 
desemprego; [D], porque a agricultura familiar não é responsável pelo 
grande desmatamento; [E], porque a questão é a pecuária em larga escala 
e não a domesticação animal.   
 
Resposta da questão 04:  [B] 
O espaço rural apresenta diferentes características e atividades econômicas 
além da agropecuária. Existem algumas indústrias localizadas no campo, a 
exemplo da produção de celulose que utiliza a silvicultura (reflorestamento 
comercial) e a mineração. Também se desenvolvem no campo, algumas 
atividades comerciais e de serviços, a exemplo do turismo. Áreas rurais 
também apresentam unidades de conservação ambiental e terras 
indígenas.   
 
Resposta da questão 05:  [E] 
A alternativa correta é [E] porque o maior rendimento da produção 
canavieira no centro-sul aponta para sua produção intensiva. As 
alternativas incorretas são: [A], porque a cultura canavieira não demanda 
qualificação profissional; [B], porque a produção de cana alimenta a 
indústria sucroalcooleira e, portanto, não é restrita ao nordeste; [C] e [D], 
porque não há sobretaxas ou parcerias público-privadas na produção.   
 
Resposta da questão 06:  [D] 
A principal causa da devastação da Amazônia nos últimos anos é a 
expansão do agronegócio, principalmente a pecuária bovina, mas também 
a produção de soja para exportação. A expansão da fronteira agrícola foi 
concomitante ao crescimento do fluxo migratório para Amazônia. Outras 
atividades responsáveis pelo desmatamento são: mineração, exploração 
ilegal de madeira, novas hidrelétricas e implantação de rodovias.   
 
Resposta da questão 07:  [C] 
A alternativa [C] está correta porque as áreas consideradas como 
prioritárias situam-se próximas à principal demanda energética do país. As 
alternativas incorretas são: [A], porque a demanda é elevada; [B], porque 
há maior segurança energética, mas, ao mesmo tempo, mais demanda; [D], 
porque a questão a ser considerada não é a energia no nordeste, mas a 
demanda no sudeste; [E], porque a nebulosidade ocorre na região norte, e 
não nordeste.    
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Resposta da questão 08:  [C] 
O petróleo é a fonte de energia dominante desde o século XX, assim 
apresenta grande importância geopolítica e econômica. As crises do 
petróleo podem ser motivadas por conflitos geopolíticos ou questões 
econômicas. Com as crises de 1973, 1979 e 1990, a alta dos preços do 
petróleo estimulou vários países a investir em alternativas para reduzir a 
dependência em relação a importação de combustíveis fósseis. No caso do 
Brasil, o exemplo foi o investimento em hidrelétricas e etanol. A crise 
também pode ser motivada por baixa nos preços, como aconteceu a partir 
de 2008, abalando a economia de países exportadores como Venezuela e 
Rússia.   
 
Resposta da questão 09:  [D] 
A metrópole regional e cidade global de Curitiba, capital do Paraná, 
localiza-se no alto curso da bacia do rio Iguaçu, afluente do rio Paraná, 
assim a disponibilidade de água é limitada. Entre os fatores que 
desfavorecem a localização da uma usina nuclear na região de Curitiba 
estão a falta de recursos hídricos suficientes para o resfriamento dos 
reatores nucleares, além de problemas como a disposição do lixo nuclear e 
o risco para os habitantes na hipótese de acidente nuclear, já que é uma 
região metropolitana populosa. Na atualidade, apesar do Brasil apresentar 
grandes jazidas de urânio (BA, MG, PA, CE, etc.), a energia nuclear não é 
prioridade no Brasil devido ao alto custo e a quantidade modesta de 
energia elétrica gerada.   
 
Resposta da questão 10:  [E] 
Dentre os desafios para a exploração do Pré-Sal, pode-se destacar a 
extração em grandes profundidades. Estão incorretas as alternativas: [A], 
porque a jazida não se encontra próxima à Dorsal Meso-Atlântica; [B], 
porque a temperatura da água em grandes profundidades é baixa; [C], 
porque os tsunamis não são comuns na costa brasileira; [D], porque a jazida 
encontra-se no litoral do país.   

 
 
HISTÓRIA 
SACCO 
Q.01-2012 )Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes 
dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta 
descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também 
a outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões para pensar que os 
africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em 
perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. 

SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, n. 12, 
dez./jan./fev. 1991-92 (adaptado). 

C O M P A R T I L H E  

Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes 
partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a: 
A) A)formação de uma identidade cultural afro-brasileira. 
B) B)superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições 

europeias. 
C) C)reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. 
D) D)manutenção das características culturais específicas de cada etnia. 
E) E)resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. 
 
 
Q.02- (2012 ) O que o projeto governamental tem em vista é poupar à Nação o 
prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso 
no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte até mais valiosas e dos 
bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era 
depositária, têm desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de 
arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu 
patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. 
ANDRADE, R. M. F. Defesa do patrimônio artístico e histórico. O Jornal, 30 out. 1936. In: ALVES FILHO, I. 

Brasil, 500 anos em documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999 (adaptado). 

C O M P A R T I L H E  
A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional 
(SPHAN), em 1937, foi orientada por ideias como as descritas no texto, que 
visavam 
A) submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos 

públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. 
B)               transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação 

do patrimônio nacional, por meio de leis de incentivo fiscal. 

C) definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade 
brasileira, de acordo com o interesse público. 

D) resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional, por 
meio de políticas públicas preservacionistas. 

E) determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional, de 
acordo com a legislação brasileira. 

 
Q.03- (2012 ) Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I 
fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de 
manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e 
luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os 
conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os 
quais os “brasileiros”apagavam as fogueiras “portuguesas” e atacavam as 
casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das 
janelas. 

VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008 
(adaptado). 

C O M P A R T I L H E  
Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se caracterizaram pelo aumento da 
tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas 
Gerais e no Rio de Janeiro revela 
A) (A)estímulos ao racismo. 
B) (B)apoio ao xenofobismo. 
C) C)críticas ao federalismo. 
D) D)repúdio ao republicanismo. 
E) E)questionamentos ao autoritarismo. 
 
Q.04- (2009 ) O autor da constituição de 1937, Francisco Campos, afirma no 
seu livro, O Estado Nacional, que o eleitor seria apático; a democracia de 
partidos conduziria à desordem; a independência do Poder Judiciário acabaria 
em injustiça e ineficiência; e que apenas o Poder Executivo, centralizado em 
Getúlio Vargas, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, pois 
Vargas teria providencial intuição do bem e da verdade, além de ser um gênio 
político. 
CAMPOS, F. O Estado nacional. Rio de Janeiro: José Olympio, 1940 (adaptado). 
C O M P A R T I L H E  
Segundo as ideias de Francisco Campos, 
A) os eleitores, políticos e juízes seriam mal-intencionados. 
B) o governo Vargas seria um mal necessário, mas transitório. 
C) Vargas seria o homem adequado para implantar a democracia de partidos. 
D) a Constituição de 1937 seria a preparação para uma futura democracia 

liberal. 
E) Vargas seria o homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e 

correto. 
 
Q.05- (2009  DA partir de 1942 e estendendo-se até o final do Estado Novo, o 
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos 
ouvintes da Rádio Nacional semanalmente, por dez minutos, no programa 
“Hora do Brasil”. O objetivo declarado do governo era esclarecer os 
trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho. 
GOMES, A. C. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: IUPERJ / Vértice. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1988 (adaptado). 
Os programas “Hora do Brasil” contribuíram para 
A) A)conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram 

conquistados por seu esforço, após anos de lutas sindicais. 
B) B)promover a autonomia dos grupos sociais, por meio de uma linguagem 

simples e de fácil entendimento. 
C) C)estimular os movimentos grevistas, que reivindicavam um 

aprofundamento dos direitos trabalhistas. 
D) D)consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. 
E) E)aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores, estimulados 

pelas palavras do ministro. 

 
Respostas 
Q.01-A Q.02-D Q.03-E Q.04-E Q.05-D 
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IASBECK 
Q.01-A Regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, 
marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico 
levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da Corte, como 
a Cabanagem, no Pará, a Balaiada, no Maranhão, e a Sabinada, na Bahia. 
Mas, de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais 
preocuparia, não só pela sua longa duração como pela sua situação 
fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos 
limites e dos interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. 
PESAVENTO, S. J. Farrapos com a faca na bota. In: FIGUEIREDO, L. 
História do Brasil para ocupados. Rio de Janeiro: 
Casa da Palavra, 2013. 
 
A característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser mais 
preocupante para o governo central era a 
 
A) autonomia bélica local. 
B) coesão ideológica radical. 
C) liderança política situacionista. 
D) produção econômica exportadora. 
E) localização geográfica estratégica. 
 
Q.02-Após a abdicação de D. Pedro I, o Brasil atravessou um período 
marcado por inúmeras crises: as diversas forças políticas lutavam pelo 
poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e 
pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos 
representavam também o protesto contra a centralização do governo. 
Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o 
surgimento do poderoso grupo dos “barões do café”, para o qual era 
fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. 
 
O contexto do Período Regencial foi marcado 
 
A) por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. 
B) por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder 

central. 
C) pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam 

melhores condições de vida. 
D) pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão 

social dos "barões do café". 
E) pela convulsão política e por novas realidades econômicas que 

exigiam o reforço de velhas realidades sociais. 
 
Q.03-No conturbado mundo político, distinguiam-se três tendências 
principais: os liberais exaltados, ou farroupilhas; os restauradores, ou 
caramurus; os liberais moderados, ou chimangos. 
 
O cenário político descrito no enunciado deve ser relacionado com: 
 
A) as vésperas da Independência do Brasil. 
B) o Primeiro Reinado. 
C) o Período Regencial. 
D) o Segundo Reinado. 
E) a República Velha. 
 
Q.04-“A cena de uma rua é, a um só tempo, a mesma de todo o quarteirão. 
Os pés de chumbo (portugueses) deixam que a cabralhada (brasileiros) se 
aproxime o mais possível. E inesperadamente, de todas as portas, chovem 
garrafas inteiras e aos pedaços sobre os invasores. O sangue espirra, testas, 
cabeças, canelas... Gritos, gemidos, uivos, guinchos. 
É inverossímil. 
E a raça toda, de cacete em punho, vai malhando... E os corpos a cair 
ensanguentados sobre os cacos navalhantes das garrafas. ” 
(Correia, V.,1933, p.42) 
 
O episódio, descrito acima, relata o enfrentamento entre portugueses e 
brasileiros, em 13/03/1831, no Rio de Janeiro, conhecido como Noite das 
Garrafadas. Essa manifestação assemelhava-se às lutas liberais travadas na 
Europa, após as decisões tomadas pelo Congresso de Viena. 
 
A respeito dessa insatisfação popular, presente tanto na Europa, após 
1815, quanto nos conflitos nacionais, durante o I Reinado, é correto afirmar 
que 

 
A) D. Pedro II adota a mesma política praticada por monarcas europeus; 

quando, ao outorgar uma carta constitucional, contrariou os 
interesses, tanto da classe oligárquica, fiel ao trono, quanto das 
classes populares, as quais permaneceram sem direito ao voto. 

B) o governo brasileiro também se utilizou de empréstimos junto à 
Inglaterra, aumentando a dívida externa e fortalecendo a economia 
inglesa, a fim de sanar o déficit orçamentário e suprir os gastos 
militares em campanhas contra os levantes populares. 

C) D. Pedro I, buscando recuperar sua popularidade, iniciou uma série de 
visitas às províncias revoltosas do país, adotando a mesma estratégia 
diplomática que alguns regentes europeus, nessa época, praticaram, 
sem contudo, lograrem nenhum sucesso político. 

D) as guerras travadas contra o exército napoleônico, na Europa, e o 
envolvimento do Brasil, na Guerra da Cisplatina, provocaram, em 
ambos os casos, a enorme insatisfação popular e revolta, diante do 
elevado número de combatentes mortos. 

E) a retomada de políticas absolutistas, como o estabelecimento do 
Poder Moderador, no Brasil, dando plenos poderes a D. Pedro I e, na 
Europa, a dura repressão contra as ideias liberais, deflagradas pela 
Revolução Francesa, ocasionaram uma enorme insatisfação popular. 

 
Q.05-Vossa majestade verá que fiz de minha parte tudo quanto podia e, por 
mim, no dito tratado, está feita a paz. É impossível que vossa majestade, 
havendo alcançado suas reais pretensões negue ratificar um tratado que 
lhe felicita seus reinos, abrindo-lhe os portos ao comércio estagnado, e que 
vai pôr em paz tanto a nação portuguesa, de que vossa majestade é tão 
digno rei, como a brasileira, de que tenho a ventura de ser imperador. 
(Paulo Rezzuti. D. Pedro: a história não contada. O homem revelado  
por cartas e documentos inéditos) 
 
O fragmento é parte da carta de D. Pedro a D. João VI, versando sobre o 
tratado por meio do qual Portugal reconhecia a independência do Brasil, 
mediante: 
 
A) a renovação dos tratados comerciais de 1810; 
B) a concessão aos portugueses da Ilha de Trindade; 
C) a assinatura de um acordo de reciprocidade; 
D) o compromisso assumido pelo Brasil de cessar o tráfico negreiro; 
E) o pagamento pelo Brasil de uma indenização de 2 milhões de libras. 
 
Respostas 
Q.01-E Q.02-E Q.03-C Q.04-E Q.05-E 
 
HENRIQUE 
Q.01- (UEM PR)   Ao longo do século XIX, os Estados Unidos da América 
viveram um grande crescimento populacional e uma expansão territorial. 
Tais fatos conduziram a uma “marcha para o Oeste”, imortalizada no 
cinema pelos filmes de “faroeste”.  
Sobre os Estados Unidos da América no século XIX, assinale a alternativa 
incorreta. 
A) As disputas entre o Norte, industrialista e protecionista, e o Sul, livre-

cambista e escravista, desencadearam conflitos que conduziram à 
Guerra de Secessão. 

B) A distribuição de terra a estrangeiros, autorizada em 1862, acelerou a 
ocupação rumo ao Pacífico e a conquista de terras indígenas. 

C) Ao longo da segunda metade século XIX, os EUA viveram um grande 
crescimento econômico. Entre os ramos industriais que mais 
cresceram, destacam-se as indústrias têxtil, siderúrgica e metalúrgica. 

D) A incorporação do Texas conduziu a uma guerra contra o México. 
Após a guerra, os EUA anexaram Nevada, Califórnia, Utah, Arizona e 
Novo México. 

E) A vitória da União (estados do Norte) sobre os Estados Confederados 
(Sul) colocou fim aos conflitos raciais nos Estados Unidos e possibilitou 
a construção de uma “Democracia Racial” na América. 
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Q.02- (FUVEST SP)   No século XIX, o surgimento do transporte ferroviário 
provocou profundas modificações em diversas partes do mundo, 
possibilitando maior e melhor circulação de pessoas e mercadorias entre 
grandes distâncias. Dentre tais modificações, as ferrovias 
 
A) facilitaram a integração entre os Estados nacionais latino-americanos, 

ampliaram a venda do café brasileiro para os países vizinhos e 
estimularam a constituição de amplo mercado regional. 

B) permitiram que a cidade de Manchester se conectasse diretamente 
com os portos do sul da Inglaterra e, dessa forma, provocaram o 
surgimento do sistema de fábrica. 

C) facilitaram a integração comercial do ocidente com o extremo oriente, 
substituíram o transporte de mercadorias pelo Mar Mediterrâneo e 
despertaram o sonho de integração mundial. 

D) permitiram uma ligação mais rápida e ágil, nos Estados Unidos, entre a 
costa leste e a costa oeste, chegando até a Califórnia, palco da famosa 
corrida do ouro. 

E) permitiram a chegada dos europeus ao centro da África, reforçaram a 
crença no poder transformador da tecnologia e demonstraram a 
capacidade humana de se impor à natureza. 

 
Q.03 - (UNESP SP)   O caudilhismo é um fenômeno político hispano-
americano do século XIX, que se associa 
 
A) à resistência contra o intervencionismo norte-americano, sobretudo 

nas áreas do Caribe e América Central. 
B) às guerras civis entre unitários e federalistas durante o processo de 

formação dos Estados nacionais. 
C) aos pensadores liberais que lutaram pela emancipação política e 

econômica do continente. 
D) às lideranças militares que atuaram nas guerras de independência e 

defenderam a unificação do continente. 
E) ao temor, manifesto sobretudo na região do Prata, de que o Império 

brasileiro avançasse militarmente para o sul. 
 
Q.04 - (UEMG)    
Progresso Americano(1872) 

 
Esta pintura (cerca 1872) de John Gast chamada Progresso Americano é 
uma representação alegórica do Destino Manifesto. Na cena, uma mulher 
angelical, algumas vezes identificada como Colúmbia, (uma personificação 
dos Estados Unidos do século XIX) carregando a luz da “civilização” 
juntamente a colonizadores americanos, prendendo cabos de telégrafo por 
onde passa. Há também Índios Americanos e animais selvagens do oeste 
“oficialmente” sendo afugentados pela personagem. 
Fonte: wikipedia. Acesso em 26/7/ 2011. 
Marque a alternativa que identifica e justifica CORRETAMENTE a ideologia 
veiculada pela pintura de John Gast, acima. 
 
A) Liberalismo, pois suas imagens e alegorias apontam para a defesa da 

liberdade de comércio entre o Leste e o Oeste, eliminando as 
barreiras econômicas, como as das culturas indígenas. 

B) Socialismo, pois as ondas migratórias, formadas por migrantes 
associados em sindicatos operários, estimulavam a propagação de 
ideias coletivistas que defendiam a propriedade comunitária. 

C) Imperialismo, pois as conquistas da modernidade seriam transmitidas 
aos povos menos desenvolvidos do interior da América do Norte, 
eliminando as formas de vida bárbaras, que impediam o processo 
civilizatório.  

D) Nacionalismo, pois as etnias do Norte desenvolvido e industrializado 
pretendiam acabar com a escravidão do Sul e Sudeste, atados ao 
modelo agrário e exportador. 

 
Q.05 - (PUC SP)   A expansão dos Estados Unidos em direção ao oeste, na 
primeira metade do século XIX, envolveu, entre outros fatores, a 
 
A) intervenção norte-americana na guerra de independência do México, 

da América Central e de Cuba. 
B) anexação militar do Alasca, resultado de longo conflito armado com a 

Rússia. 
C) Guerra de Secessão, que opôs os escravistas dos estados do sul aos 

abolicionistas do norte. 
D) implantação de um sistema legal rigoroso nas áreas ocupadas, 

evitando conflitos armados na região. 
E) remoção indígena, transferindo comunidades indígenas que viviam a 

leste do rio Mississipi para outras regiões. 
 
Respostas 
Q.01-E Q.02-D Q.03-B Q,04-C Q.05-E 
 
 
SOCIOLOGIA 
Q.01- (UEM PR/2015)   “A história da sociologia caracteriza-se pelo 
relacionamento ambivalente com a biologia e outras disciplinas que dizem 
respeito ao meio ambiente natural (...) De um lado, o pensamento 
sociológico é fortemente influenciado pelas imagens de desenvolvimento, 
evolução e adaptação de organismos (...) Paralelamente, o 
desenvolvimento da teoria sociológica segue um modelo principalmente 
moldado pelas reações contra o simplismo biológico de vários tipos 
(especialmente o darwinismo social e o determinismo ambiental).” 
(BUTTEL, F. A sociologia e o meio ambiente: um caminho tortuoso rumo à 
ecologia humana, In Perspectivas. V.15, 1992. p. 69). Considerando o trecho 
citado e os estudos sociológicos sobre natureza e cultura, assinale o que for 
correto. 
 
01) Para a sociologia, as culturas humanas são transmitidas por meio de 

processos de socialização e não por heranças genéticas. 
02) Segundo Comte, a biologia é a forma mais evoluída de explicação das 

sociedades por causa da maior precisão de suas pesquisas. 
04) Ao comparar a sociedade com um organismo, Durkheim propôs 

modelos de explicação das relações de solidariedade que contribuem 
para compreender os processos de coesão e de desagregação social. 

08) Do ponto de vista da sociologia, diferenças entre grupos humanos são 
o resultado de valores e de práticas culturais sobre o mundo social. 

16) Ao opor cultura e natureza, a sociologia contemporânea propõe a 
naturalização da vida social por meio de explicações que determinem a 
influência do meio ambiente no comportamento dos indivíduos. 

 
Q.02 - (Unimontes MG/2014)  Os estudos de Sociologia são diversificados e 
pluralistas. Há uma variedade de pontos de vista e análises, com a 
utilização de diversas abordagens metodológicas, tendo em vista o 
diagnóstico e a compreensão dos fenômenos sociais. Sendo assim, pode-se 
fazer a seguinte afirmação, EXCETO 
 
A) Os estudos sociológicos são orientados somente às atividades práticas 

de assistência social e organização da militância político-partidária. 
B) Em geral, a Sociologia desenvolve análises sistêmicas, abrangentes, 

mas também trabalha com estudos interpretativos de ações 
individuais. 

C) A Sociologia é uma ciência abrangente e diversificada em campos 
especializados do conhecimento. 

D) A Sociologia procura identificar conceitos-chave que expressam 
variados pontos de vista e que podem fornecer um quadro sistêmico 
do mundo social. 
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Q.03- (Unioeste PR/2014) Os fenômenos sociais são objeto de investigação 
desde o surgimento da filosofia, na Grécia Antiga, por volta dos séculos VII 
e VI a.C.; mas a constituição de uma ciência específica da sociedade 
remonta apenas ao século XIX. Considerando-se o enunciado acima, 
assinale a alternativa que apresenta as principais causas que contribuíram 
para o nascimento da Sociologia na Europa do século XIX. 
 
A) As modificações no modo vigente de compreender os povos tribais na 

Europa do século XIX possibilitaram a constituição da Sociologia. 
B) As alterações na mentalidade religiosa na Europa do século XIX 

condicionaram o surgimento da Sociologia. 
C) As mudanças econômicas, políticas e sociais que moldaram as 

sociedades europeias do século XIX geraram perguntas ('questão 
social') que demandaram a constituição da Sociologia. 

D) As mutações ocorridas na filosofia e na moral das sociedades 
europeias do século XVI contribuíram para o surgimento da Sociologia. 

E) As transformações na sensibilidade estética das sociedades europeias 
do século XIX favoreceram o processo de formação da Sociologia. 

Q.04- (UFU MG/2013)   O surgimento da Sociologia como ciência particular 
está intimamente relacionado à expansão do capitalismo na Europa. As 
novas condições práticas impostas por esse sistema social elegiam a 
sociedade como um problema a ser investigado e, já no século XVIII, 
pensadores sociais preconizavam o que no século XIX seria conhecido como 
Sociologia.  
 
Em face das condições empíricas da sociedade capitalista e das respostas 
teóricas dadas pela nascente Sociologia, marque, para as afirmativas 
abaixo, (V) Verdadeira, (F) Falsa ou (SO) Sem Opção.  
 
1. As revoluções burguesas que romperam com o Antigo Regime foram de 

ordem política na medida em que instauraram, no caso da Inglaterra, a 
monarquia parlamentar e, no caso da França, a república 
presidencialista; porém, não alteraram a estrutura metafísica e 
teológica do Antigo Regime.  

2. A Revolução Industrial inaugurou um novo modo de organização do 
trabalho e de relações sociais de produção, cujas consequências sociais 
e econômicas colocaram em foco a situação dramática na qual vivia a 
classe trabalhadora, sendo este um problema prático que a nova 
ciência do social teria de responder.  

3. Na nascente Sociologia do século XIX, a sociedade é comparável a um 
sistema físico ou biológico; ou seja, ela possui uma estrutura, cuja 
produção e reprodução dependem do funcionamento harmonioso das 
e entre as partes que a constituem.  

4. As primeiras teorias sociológicas basearam-se no Evolucionismo Social, 
corrente que explica a origem e a história das sociedades, a partir da 
passagem do simples ao complexo, do subjetivo para o objetivo, da 
solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica.  

 
Q.05 - (Unimontes MG/2013)   A confiança na razão e na capacidade de o 
conhecimento levar a humanidade a um patamar mais alto de progresso, 
regenerando o mundo através da conquista da natureza e promovendo a 
felicidade aqui na terra, tornou-se bandeira e símbolo do movimento de 
crítica cultural que é conhecido como Iluminismo. É esse movimento de 
ideias que alcança seu ponto culminante com a Revolução Francesa e o 
novo quadro sociopolítico por ela configurado que terá um impacto 
decisivo na formação da Sociologia e na definição de seu principal foco: o 
conflito entre o legado da tradição e as forças da modernidade. São 
aspectos desse debate, EXCETO 
 
A) A ideia de liberdade passou a conotar emancipação do indivíduo da 

autoridade social e religiosa, a conquista de direitos e a autonomia 
frente às instituições. 

B) Na busca de explicações sobre a origem, a natureza e os possíveis 
rumos que tomariam as sociedades em vias de transformação 
emergiram vários temas que vieram a fazer parte também do elenco 
de questões que a Sociologia passou a discutir. 

C) A ideia de que o progresso era uma lei inevitável que governava as 
sociedades se consolida e vem a manifestar toda a sua força no 
pensamento social do século 19, atuando diretamente sobre os 
primeiros teóricos da Sociologia. 

D) A burguesia europeia ilustrada acreditava que a ação tradicional traria 
ordem ao mundo, sendo a desordem um mero resultado da 

ignorância. Educados, os seres humanos seriam bons e iguais, 
salvaguardados pela tradição. 

 
Q.06- (UPE/2013) A Sociologia nasce no século XIX com o objetivo de 
combater a visão de mundo predominante nesse período, defendendo o 
estudo da ação coletiva e social. Assim, o objeto de estudo da Sociologia é 
definido como um conjunto de relacionamentos, que os homens 
estabelecem entre si, na vida em sociedade, num determinado contexto 
histórico. Na tirinha a seguir, percebe-se um objeto de estudo da 
Sociologia, que representa o modo de pensar, sentir e agir de um grupo 
social. 
Assinale a alternativa que contém a principal característica desse objeto de 
estudo. 
 

 
Disponível em: <http://contexto shistoricos.blogspot.com.br/>. 
 
A) Igualdade 
B) Individualismo 
C) Liberdade 
D) Coerção 
E) Solidariedade 
 
Q.07 - (UPE/2013)    
Leia o texto a seguir: 
 
(...) grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas 
que aconteceram no século XVIII — e que se estenderam no século XIX — 
só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As 
mudanças provocadas pela revolução científico-tecnológica, que 
denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a 
organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de 
organização e causando modificações culturais duradouras, que perduram 
até os dias atuais. 
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia.  
São Paulo: Persons Prentice Hall, 2004, p. 124. 
 
Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais 
permitiram a formação de relações sociais complexas. Nesse sentido, a 
Sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas relações, 
explicando suas origens e consequências. Sobre o surgimento da Sociologia 
e das mudanças históricas apontadas no texto, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o 

desenvolvimento econômico da população rural por meio do aumento 
de empregos. 

B) A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias 
introduzidas pelas revoluções do século XVIII. 

C) A Sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais, que 
surgiram com a Revolução Industrial. 

D) O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego 
sistemático da razão e do livre exame da realidade. 

E) As atividades rurais do período histórico, tratado no texto, foram o 
objeto de estudo que deu origem à Sociologia como ciência. 
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Q.08- (UFU MG/2012)    
De um ponto de vista histórico, a Sociologia como disciplina científica 
surgiu ao longo do século XIX, como uma resposta acadêmica para os novos 
desafios da modernidade. Além das concepções advindas da Revolução 
Francesa e dos fortes impactos gerados pela Revolução Industrial na 
estrutura da sociedade, muitos outros processos também contribuíram 
para essa nova configuração da sociedade. 
 
Em seu desenvolvimento ao longo do século XIX, a Sociologia esperava 
entender 
 
A) os grupos sociais e as causas da desintegração social vigente. 
B) como a Revolução Industrial encerrou a transição entre feudalismo e 

capitalismo, sem prejuízo da classe trabalhadora, pois foi beneficiada 
por esse processo. 

C) a subjetividade dos indivíduos nas pesquisas sociológicas, como uma 
disciplina científica com metodologia própria. 

D) a Revolução Francesa como um marco revolucionário que modificou o 
pensamento, apesar de manter as tradições aristocratas. 

 
Respostas 
Q.01-13 Q.02-A Q.03-C Q.04-FVVV Q.05-D 
Q.06-D Q.07-C Q.08-A 
 
FILOSOFIA 
Q.01 - (PUCCamp SP/2016)    
O tempo e suas medidas 
 
1 O homem vive dentro do tempo, o tempo que ele 2 preenche, mede, avalia, 
ama e teme. Para marcar a 3 passagem e as medidas do tempo, inventou o 
relógio. A 4 palavra vem do latim horologium, e se refere a um 5 quadrante 
do céu que os antigos aprenderam a observar 6 para se orientarem no 
tempo e no espaço. Os artefatos 7 construídos para medir a passagem do 
tempo sofreram 8 ao longo dos séculos uma grande evolução. No início o 9 
Sol era a referência natural para a separação entre o dia 10 e a noite, mas 
depois os relógios solares foram seguidos 11 de outros que vieram a utilizar 
o escoamento de 12 líquidos, de areia, ou a queima de fluidos, até chegar 13 
aos dispositivos mecânicos que originaram as pêndulas. 14 Com a eletrônica, 
surgiram os relógios de quartzo e de 15 césio, aposentando os chamados 
“relógios de corda”. O 16 mostrador digital que está no seu pulso ou no seu 
17 celular tem muita história: tudo teria começado com a 18 haste vertical ao 
sol, que projetava sua sombra num 19 plano horizontal demarcado. A 
ampulheta e a clepsidra 20 são as simpáticas bisavós das atuais engenhocas 
21 eletrônicas, e até hoje intrigam e divertem crianças de 22 todas as idades. 
23 Mas a evolução dos maquinismos humanos que 24 dividem e medem as 
horas não suprimiu nem diminuiu a 25 preocupação dos homens com o 
Tempo, essa entidade 26 implacável, sempre a lembrar a condição da nossa 
27 mortalidade. Na mitologia grega, o deus Chronos era o 28 senhor do 
tempo que se podia medir, por isso chamado 29 “cronológico”, a fluir 
incessantemente. No entanto, a 30 memória e a imaginação humanas criam 
tempos outros: 31 uma autobiografia recupera o passado, a ficção 32 
científica pretende vislumbrar o futuro. No Brasil, muito 33 da força de um 
José Lins do Rego, de um Manuel 34 Bandeira ou de um Pedro Nava vem do 
memorialismo 35 artisticamente trabalhado. A própria história nacional 36 
sofre os efeitos de uma intervenção no passado: 37 escritores românticos, 
logo depois da Independência, 38 sentiram necessidade de emprestar ao 
país um passado 39 glorioso, e recorreram às idealizações do Indianismo. 
40 No cinema, uma das homenagens mais bonitas ao 41 tempo passado é a 
do filme Amarcord (“eu me recordo”, 42 em dialeto italiano), do cineasta 
Federico Fellini. 43 São lembranças pessoais de uma época dura, quando o 44 
fascismo crescia e dominava a Itália. Já um tempo futuro 45 terrivelmente 
sombrio é projetado no filme “Blade 46 Runner, o caçador de androides”, do 
diretor Ridley 47 Scott, no cenário futurista de uma metrópole caótica. 
48 Se o relógio da História marca tempos sinistros, o 49 tempo construído 
pela arte abre-se para a poesia: o 50 tempo do sonho e da fantasia 
arrebatou multidões no 51 filme O mágico de Oz estrelado por Judy Garland 
e 52 eternizado pelo tema da canção Além do arco-íris. 53 Aliás, a arte da 
música é, sempre, uma habitação especial 54 do tempo: as notas combinam-
se, ritmam e produzem 55 melodias, adensando as horas com seu  56 
envolvimento. 
57 São diferentes as qualidades do tempo e as circunstâncias 58 de seus 
respectivos relógios: há o “relógio 59 biológico”, que regula o ritmo do nosso 
corpo; há o 60 “relógio de ponto”, que controla a presença do trabalhador 61 

numa empresa; e há a necessidade de “acertar 62 os relógios”, para 
combinar uma ação em grupo; há o 63 desafio de “correr contra o relógio”, 
obrigando-nos à 64 pressa; e há quem “seja como um relógio”, quando 
extremamente 65 pontual. 
66 Por vezes barateamos o sentido do tempo, tornando- 67 o uma espécie de 
vazio a preencher: é quando 68 fazemos algo para “passar o tempo”, e 
apelamos para 69 um jogo, uma brincadeira, um “passatempo” como as 70 
palavras cruzadas. Em compensação, nas horas de 71 grande expectativa, 
queixamo-nos de que “o tempo não 72 passa”. “Tempo é dinheiro” é o lema 
dos capitalistas e 73 investidores e dos operadores da Bolsa; e é uma 
obsessão 74 para os atletas olímpicos em busca de recordes. 
75 Nos relógios primitivos, nos cronômetros sofisticados, 76 nos sinos das 
velhas igrejas, no pulsar do 77 coração e da pressão das artérias, a 
expressão do 78 tempo se confunde com a evidência mesma do que é 79 vivo. 
No tic-tac da pêndula de um relógio de sala, na 80 casa da avó, os netinhos 
ouvem inconscientemente o 81 tempo passar. O Big Ben londrino marcou 
horas terríveis 82 sob o bombardeio nazista. Na passagem de um ano 83 para 
outro, contamos os últimos dez segundos cantando 84 e festejando, na 
esperança de um novo tempo, de um 85 ano melhor. 
(Péricles Alcântara, inédito) 
 
Sobre a mitologia referida no texto de Péricles Alcântara, é correto afirmar 
que, na pólis, 
 
A) o completo afastamento da cultura grega em relação às tradições 

orientais favoreceu o surgimento de mitos e lendas sobre deuses com 
aspectos humanos, responsáveis pelos fenômenos naturais. 

B) a manutenção da autonomia das cidades-estados, sob o comando de 
Atenas, incentivou o desenvolvimento de crenças como as de que os 
deuses eram seres divinos que moravam no Monte Olimpo. 

C) o desenvolvimento de correntes filosóficas que faziam do problema 
ético o centro de suas preocupações estimulou a criação de um 
conjunto de crenças de que os deuses interferiam na vida dos 
homens. 

D) a conquista de dórios e aqueus na época da ocupação do território 
grego influenciou a cultura dos habitantes da região e contribuiu para 
a formação de instituições religiosas que deram origem à mitologia. 

E) as lutas civis conquistaram direitos que estabeleceram o espaço 
público para a discussão, para o convencimento e para a decisão 
racional, negando o preestabelecido e a revelação sobrenatural. 

 
Q.02 - (UEL PR/2011)   Leia o texto a seguir. 
 
Homero, sendo digno de louvor por muitos motivos, é-o em especial 
porque é o único poeta que não ignora o que lhe compete fazer. De fato, o 
poeta, em si, deve dizer o menos possível, pois não é através disso que faz 
a imitação. Os outros intervêm, eles mesmos, durante todo o poema e 
imitam pouco e raramente. Ele, pelo contrário, depois de fazer um breve 
preâmbulo, põe imediatamente em cena um homem, uma mulher ou 
qualquer outra personagem e nenhum sem caráter, mas cada uma dotada 
de caráter próprio. 
 (ARISTÓTELES. Poética. Trad. A. M. Valente. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2004. p. 94-95.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a mímesis em Aristóteles, 
assinale a alternativa correta. 
 
A) As personagens devem aparecer agindo menos e o poeta falando 

mais, como faz Homero. 
B) Ao intervir muito no poema, sem colocar personagens, o poeta imita 

com qualidade superior. 
C) Ao dizer o menos possível, Homero coloca as personagens em ação e 

assim ele é mais imitador. 
D) Homero é elogiado por iniciar seus poemas com breves preâmbulos e 

pouco se referir a personagens em ação. 
E) O poeta deve fazer uma breve introdução e iniciar a ação narrando 

sem necessidade de personagens. 
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Q.03- (UNCISAL AL/2012)O conhecimento mítico apresenta características 
próprias que o diferencia de outros modos de conhecer. Ele 
invariavelmente se vincula ao conhecimento religioso, mas conserva suas 
funções especificas: acomodar e tranquilizar o homem em meio a um 
mundo caótico e hostil. Nas sociedades em que ele se apresenta como um 
modo válido de explicação da realidade assume uma abrangência tamanha 
que determina a totalidade da vida, tanto no âmbito público como privado. 
 
Com referência ao conhecimento mítico, é incorreto afirmar que 
 
A) as representações sobrenaturais são utilizadas no intuito de explicar 

os fenômenos naturais. 
B) a narrativa mítica faz uso de uma linguagem simbólica e imaginária. 
C) se pauta na reflexão, apresentando a racionalidade e a cosmologia 

como componentes definidores do seu modo próprio de ser. 
D) a adesão ao conhecimento mítico ocorre sem necessidade de 

demonstração, apenas se aceita a autoridade do narrador. 
E) as explicações oferecidas pelo conhecimento mítico essencialmente 

são de natureza cosmogônica. 
 
Q.04 - (UNCISAL AL/2013) É correto afirmar que o homem procura 
incessantemente responder perguntas que deem sentido a sua vida. A 
partir do momento que buscou impor outra lógica ao seu pensamento, 
superando as explicações fantasiosas produzidas pelos mitos, focou na 
racionalidade o fundamento da verdade. Querer entender o mundo e seus 
fenômenos moveu os primeiros filósofos. Eles se debruçaram sobre a 
natureza e aquilo que ordena o Cosmos, estabelecendo novos 
conhecimentos. Com relação aos primeiros filósofos, qual a opção correta? 
 
A) Produziram um pensamento voltado essencialmente para os temas 

metafísicos, deixando de lado o homem no seu fazer político. 
B) Entre os pensadores pré-socráticos não há preocupação com 

questionamentos mais profundos que exponha a lógica de 
funcionamento da natureza, seu princípio ordenador, sua essência. 

C) Preocupados com a vida pública nas polis, os primeiros filósofos 
centraram no homem suas análises a respeito do Cosmos. 

D) Longe de toda e qualquer busca racional, os filósofos pré-socráticos 
admitiam certo conteúdo cosmogônico em suas explicações, pois 
ratificavam aquilo que Homero e Hesíodo haviam afirmado ser 
verdade em relação ao Cosmos. 

E) Os pré-socráticos buscavam explicar o Cosmos e encontrar o princípio 
ativo que lhe impunha ordem. Valorizado os estudos sobre a natureza, 
pouco ou nada discutiram sobre a moral, a política ou a metafísica. 

 
Q.05 - (Unioeste PR/2012) “É no plano político que a Razão, na Grécia, 
primeiramente se exprimiu, constituiu-se e formou-se. A experiência social 
pôde tornar-se entre os gregos o objeto de uma reflexão positiva, porque 
se prestava, na cidade, a um debate público de argumentos. O declínio do 
mito data do dia em que os primeiros Sábios puseram em discussão a 
ordem humana, procuraram defini-la em si mesma, traduzi-la em fórmulas 
acessíveis à sua inteligência, aplicar-lhe a norma do número e da medida. 
Assim se destacou e se definiu um pensamento propriamente político, 
exterior à religião, com seu vocabulário, seus conceitos, seus princípios, 
suas vistas teóricas. Este pensamento marcou profundamente a 
mentalidade do homem antigo; caracteriza uma civilização que não deixou, 
enquanto permaneceu viva, de considerar a vida pública como o 
coroamento da atividade humana”. 
 
Considerando a citação acima, extraída do livro As origens do pensamento 
grego, de Jean Pierre Vernant, e os conhecimentos da relação entre mito e 
filosofia, e INCORRETO afirmar que 
 
A) os filósofos gregos ocupavam-se das matemáticas e delas se serviam 

para constituir um ideal de pensamento que deveria orientar a vida 
pública do homem grego. 

B) a discussão racional dos Sábios que traduziu a ordem humana em 
fórmulas acessíveis a inteligência causou o abandono do mito e, com 
ele, o fim da religião e a decorrente exclusividade do pensamento 
racional na Grécia. 

C) a atividade humana grega, desde a invenção da política, encontrava 
seu sentido principalmente na vida pública, na qual o debate de 
argumentos era orientado por princípios racionais, conceitos e 
vocabulário próprios. 

D) a política, por valorizar o debate público de argumentos que todos os 
cidadãos podem compreender e discutir, comunicar e transmitir, se 
distancia dos discursos compreensíveis apenas pelos iniciados em 
mistérios sagrados e contribui para a constituição do pensamento 
filosófico orientado pela Razão. 

E) ainda que o pensamento filosófico prime pela racionalidade, alguns 
filósofos, mesmo após o declínio do pensamento mitológico, 
recorreram a narrativas mitológicas para expressar suas ideias; 
exemplo disso é o “Mito de Er” utilizado por Platão para encerrar sua 
principal obra, A República. 

 
Q.06 - (Unioeste PR/2013) “Se compreendermos a Filosofia em um sentido 
amplo - como concepção da vida e do mundo -, poderemos dizer que 
sempre houve Filosofia. De fato, ela responde a uma exigência da própria 
natureza humana; o homem, imerso no mistério do real, vive a necessidade 
de encontrar uma razão de ser para o mundo que o cerca e para o enigma 
da existência. […] Mas se compreendermos a Filosofia em um sentido 
próprio, isto é, como o resultado de uma atividade da razão humana que se 
defronta com a totalidade do real, torna-se impossível pretender que a 
Filosofia tenha estado presente em todo e qualquer tipo de cultura. […] 
[Nesse caso,] a Filosofia teve seu início nas colônias da Grécia, nos séculos 
VI e V a.C.”.  
Gerd Bornheim. 
 
Considerando o texto acima e o início da Filosofia na Grécia, é INCORRETO 
afirmar que 
 
A) a busca pelo significado da existência e do mundo não é algo exclusivo 

dos gregos antigos. 
B) só há um modo do homem abordar o enigma da existência: usar o 

pensamento racional para investigar a totalidade do real. 
C) a Filosofia enquanto pensamento racional sobre a totalidade do real 

surge nas colônias gregas nos séculos VI e V a.C. 
D) podemos atribuir à Filosofia um sentido mais geral (concepção de 

mundo) e um sentido mais próprio (reflexão sobre a totalidade do 
real). 

E) a Filosofia no seu sentido mais próprio não foi inicialmente bem 
recebida em Atenas, o que é demonstrado pela condenação de 
Sócrates à morte. 

 
Q.07 - (Unioeste PR/2015)  Na antiguidade clássica, o Mito é considerado 
como um produto inferior ou deformado da atividade intelectual. Ao Mito 
se atribuiu, no máximo, a “verossimilhança” defronte da “verdade” própria 
dos produtos genuínos do intelecto. Este foi o ponto de vista de Platão e de 
Aristóteles. Platão contrapõe o Mito à verdade ou à narrativa verdadeira 
(Górg., 523 a), mas, ao mesmo tempo, reconhece nele a verossimilhança 
que, em certos campos, é a única validade a que o discurso humano possa 
aspirar (Tim., 29 d) e que, em outros campos, exprime o que se pode 
encontrar de melhor e de mais verdadeiro (Górg., 527 a). O Mito constitui 
também para Platão o “caminho humano e mais breve” da persuasão e, em 
conjunto, seu domínio é representado por aquela zona que está além do 
restrito círculo do pensamento racional e na qual não é lícito aventurar-se 
senão com suposições verossímeis. Substancialmente, Aristóteles toma a 
mesma atitude em relação ao Mito. 
(Dicionário de Filosofia Abbagnano) 
 
A Filosofia trata de problematizar o porquê das coisas de maneira universal, 
isto é, na sua totalidade. Busca estruturar explicações para a origem de 
tudo nos elementos naturais e primordiais (água, fogo, terra e ar) por meio 
de combinações e movimentos. Enquanto o mito está no campo do 
fantástico e do maravilhoso, a filosofia não admite contradição, exige lógica 
e coerência racional e a autoridade destes conceitos não advém do 
narrador como no mito, mas da razão humana, natural em todos os 
homens. 
(Filosofia Ensino Médio) 
 
Quando se diz que a Filosofia é um fato grego, o que se quer dizer é que ela 
possui certas características, apresenta certas formas de pensar e de 
exprimir os pensamentos, estabelece certas concepções sobre o que sejam 
a realidade, o pensamento, a ação, as técnicas, que são completamente 
diferentes das características desenvolvidas por outros povos e outras 
culturas. 
(Marilena Chauí) 
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Tomando-se por base apenas os fragmentos acima, nos quais são 
apresentadas considerações sobre Mito e Filosofia e suas possíveis 
relações, é CORRETO afirmar: 
 
A) o mito, assim como a filosofia, narra como eram as coisas no passado 

longínquo; deste modo, ambos mostram como as coisas se 
transformaram no que são no presente. 

B) o mito, assim como a filosofia, é verossímil, pois constitui em todos os 
campos o único discurso possível para construir o caminho da 
persuasão. 

C) o mito é uma narrativa sobre a origem sustentada pela autoridade do 
narrador, enquanto a filosofia é a superação do mito a partir de uma 
explicação racional. 

D) mito e filosofia não se importam com algumas contradições, contanto 
que o resultado final a que se propõe seja compreensível e tenha 
coerência. 

E) o mito e a filosofia se distinguem não por diferirem sobre a verdade, 
mas antes por serem narrativas distintas, que alcançam o mesmo 
objetivo. 

 
Respostas 
Q.01-E Q.02-C Q.03-C Q.04-E Q.05-B Q.06-B Q.07-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


