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Aluno(a):

Data: ___ /____/ _____ Extensivo e Intensivo Professor: Jorge France
Super Humanas

-  Gramática

01. É dado que a condição do homem (...) é uma condição de 
guerra de todos contra todos, e não havendo nada, de que 
se possa lançar mão, que não possa servir-lhe de ajuda 
para a preservação de sua vida contra a de seus inimigos, 
segue-se daqui que numa condição tal todo homem tem 
direito as coisas, incluindo o corpo dos outros”.

Thomas Hobbes. Leviatã

Para evitar a guerra de todos contra todos, característica 
deste estado de natureza, Hobbes, um dos principais teóri-
cos do Antigo Regime, propunha:

A) a existência de um Estado com plenos poderes dotado 
de espada (força militar), para forçar os homens ao res-
peito.

B) um poder monárquico contrabalançado pelos poderes 
da nobreza, das cidades e dos Parlamentas, inspirado 
no Estado medieval.

C) a existência de um Estado com divisão entre o legislati-
vo, executivo e judiciário para garantir a paz e a ordem 
dos cidadãos.

D) a criação da organização das Nações Unidas, visando 
garantir a paz universal entre os Estados e os homens. 

E) a organização de pequenos Estados, centrados nas ci-
dades, como era frequente na Itália renascentista.

02. Leia as informações sobre os séculos  XVI, XVII e XVIII.

I.  A centralização do Estado teve que superar obstáculos 
internos (a nobreza feudal) e externos (a Igreja).

II.  A Reforma Protestante acelerou a centralização do Es-
tado Nacional, facilitando o poder absoluto do rei (como 
no caso da Alemanha).

III.  As alianças entre rei, burguesia e nobres formavam 
contradições fundamentais que acabaram por resultar 
em diferenciados conflitos nos estados unificados.

IV.  O poder absoluto, o mercantilismo como política econô-
mica e a sociedade estamental são características do 
Antigo Regime.

Estão corretas apenas as afirmações

A) I, II e IV.
B) II, II e IV.
C) I, III e IV.
D) I e IV.
E) II e III.

03. Veja o texto a seguir de Renato Janine Ribeiro (prefácio 
do livro O mundo de ponta cabeça de Christopher Hill, Cia. 
Das Letras, 1987. p. 14-5) e assinale a alternativa correta: 

“[...] com a execução do conde Strafford, seu principal 
apoio militar. A cena é dramática: o próprio conde pede 
a Carlos que assinale a lei mandando matá-lo; o rei cer-
cado pelo povo em seu palácio, temendo menos a morte 
(é pessoalmente corajoso) do que o enfraquecimento do 
poder régio, afinal cede; para salvar a própria consciência 
autoriza outras pessoas a assinarem em seu nome a lei de 
execução. O suplício é  enorme festa popular, presentes 
dezenas de milhares de espectadores – provavelmente a 
maior aglomeração humana do século na Inglaterra. Esse 
episódio atormentará Carlos até o fim da vida – não deve-
mos desconhecer o peso das questões de consciência – e 
ele subirá  o cadafalso, em 1649, certo de que está pagan-
do a dívida a seu fiel servidor, bem como aos bispos”.

A) A turbulência inglesa apontada faz parte de um amplo 
movimento político social que desembocaria na revolu-
ção Gloriosa de 1688-9, reforçando os poderes absolu-
tistas.

B) A Revolução puritana de 1649 serviu para reforçar o 
poder monárquico de Carlos I e da igreja anglicana, se-
pultando os princípios liberais em gestação.

C) a versão francesa da radicalidade política desfechada 
contra o rei Carlos ocorreria durante a Revolução Fran-
cesa, sob a liderança dos girondinos, no período do Di-
retório.

D) A cena descrita no texto encontra alguma similaridade 
na França, mais de dois séculos depois, com a radica-
lidade do governo montanhês.

E) Após o cadafalso real de 1649, estabeleceu-se um go-
verno popular e democrático na Inglaterra, que serviu 
de fonte inspiradora para a efervescência iluminista do 
período.

04. Na passagem entre a idade Moderna e a Contemporânea, 
há uma etapa que os historiadores têm chamado generica-
mente de “Era das Revoluções”. Nela: 

A) foi grande a estabilidade política, dado que os governos 
europeus não sofreram quaisquer conflitos internos.

B) ganha curso a Primeira Revolução Industrial, ocorrem 
as primeiras rupturas entre colônias e metrópoles e 
nestas, o absolutismo sofre grandes abalos. 

C) a religiosidade voltou a assumir papel de especial des-
taque e a nobreza, consequentemente, reassumiu todo 
o seu prestígio político e econômico. 

D) fica sacramentado o mercantilismo como forma de ope-
ração econômica que perduraria ainda pelos próximos 
séculos.

E) iniciaram-se também os grandes descobrimentos, que 
através das grandes navegações, tanto alargaram as 
fronteiras do mundo conhecido. 
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Foto: Lara Luccas

“O olhar sobre a primeira globalização vem das via-
gens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios 
conquistados não estavam desocupados. Em apenas um 
século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos exis-
tentes na América Pré-Colombiana, 70 milhões foram ex-
terminados, 2 mil línguas desapareceram com eles. Tupis, 
quéchuas, Mapuches, tiveram seus territórios ocupados 
e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, cultu-
ras, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque 
de suas riquezas.

Os 10 milhões de escravos africanos transplantados 
para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plan-
tações de cana, de café nos garimpos das Minas Gerais, 
ficaram abandonados à própria sorte.

A primeira globalização do colonialismo se caracterizou 
pela ocupação territorial. A segunda globalização começou 
no final do século XX, marcada pela fragmentação dos ter-
ritórios.” – Milton Santos 2000.

05. De acordo com o fragmento anterior, escolha a alternativa 
abaixo que corresponde ao sentido mais adequado ao últi-
mo parágrafo:

A) a globalização é um fenômeno antigo, que vem das 
Grandes Navegações dos séculos XV e XVI. O que hou-
ve no final do século XX foi apenas o aprofundamento 
das políticas neoliberais já existentes há séculos.

B) a primeira globalização foi efetuada a “ferro e fogo”, 
com a colonização e o imperialismo. A segunda globa-
lização vem se desenvolvendo no âmbito virtual, sem 
conflitos e guerras e com ampla participação dos movi-
mentos sociais.

C) o que se percebe a partir do fragmento de Milton San-
tos é que este intelectual advoga a tese de que a glo-
balização no final do século XX vem desconstruindo o 
estado nacional e desregulando as “matrizes da vida 
social”.

D) a globalização é o avanço do capitalismo, de forma de-
sumana e injusta. Por ser um processo que beneficia 
apenas a elite burguesa críticas de diversos intelectu-
ais. Assim a globalização é negada por pesquisadores 
como Milton Santos.

E) a globalização precisa ser regulada pelos Estados e 
orientada pelos movimentos sociais. Somente com a 
união dos interesses das transnacionais aos interesses 
das populações marginalizadas e sob a orientação do 
Consenso de Washington existirá igualdade e justiça 
social.

06. Uma década após a derrocada da URSS, os Estados Uni-
dos voltam a dividir o mundo entre o bem e o mal. Após os 
acontecimentos de 11 de setembro de 2001, Bush, dirigin-

do-se aos americanos, sentenciou: “Todas as nações têm 
uma decisão a tomar: ou vocês estão do nosso lado, ou 
estão do lado dos terroristas”.

Em 1947, o presidente dos EUA, Harry Truman, dirigin-
do-se ao Congresso, disse: “No presente momento, pra-
ticamente todas as nações devem escolher entre formas 
de vida alternativas (...). Uma forma de vida é baseada na 
vontade da maioria e distinguem-se por instituições livres, 
governo representativo, eleições livres (...). Uma segunda 
forma de vida é baseada na vontade de uma minoria, im-
posta pela força à maioria. Recorre ao terror e à opressão 
(...).” Em nome da proteção do mundo livre, surgia à dou-
trina Truman, paradigma da política externa dos EUA por 
quatro décadas. (...)   TIMES/ 2004.

Estabelecendo um paralelo entre a Doutrina Truman e a 
Doutrina Bush, pode-se afirmar que:

A) ambas as doutrinas defendem o ataque defensivo, an-
tes que o inimigo ataque, provocando nas duas situa-
ções um desequilíbrio mundial pelo fato dos Estados 
Unidos tornarem-se a única potência hegemônica do 
planeta.

B) ambas as formulações ideológicas levaram os norte-a-
mericanos a se mobilizarem militarmente, promovendo 
guerras contra Estados inimigos e ocupando territorial-
mente essas regiões, cujos governos defendiam a des-
truição dos Estados Unidos.

C) ambas as situações provocaram a bipolarização mun-
dial e a formação de blocos políticos, ideológicos e eco-
nômicos antagônicos, contribuindo para a ameaça da 
eclosão de uma guerra nuclear generalizada.

D) ambas as situações isolaram politicamente os Estados 
Unidos, visto que tanto na sociedade norte-americana, 
quanto na Europa e no resto do mundo, a política ex-
terna norte-americana foi vista como agressora e impe-
rialista.

E) ambas as doutrinas se fundamentavam em uma visão 
de mundo dualista, em certo controle dos meios de co-
municação e na propaganda ideológica, tornando qual-
quer crítica à política dos Estados Unidos, vista como 
uma ameaça. 

07.  A ideologia fascista é sobretudo sentimental, fato que po-
demos observar nos mitos dos quais se serviram certas 
sociedades históricas: 

A) do Japão, baseada no programa da “Grande Ásia”, e da 
China, fundamentada na superioridade da sua civiliza-
ção.

B) de Portugal, baseada na lembrança do papel civilizador 
do europeu, e da Itália, que perseguiu o mito da “Gran-
deza Romana”, que seria preciso reencontrar.

C) da Alemanha, alicerçada na superioridade cultural do 
alemão, e da Espanha franquista, que propugnou a 
união dos povos latinos.

D) da Itália, com o mito do reencontro da grandeza do Im-
pério Romano, e da Alemanha, com o mito histórico da 
pureza racial.

E) da Itália e da Alemanha, unidas emocionalmente em 
torno do “chefe”, a personificação viva da nação.

08.  A bandeira da Europa não é apenas o símbolo da União 
Europeia, mas também da unidade e da identidade da Eu-
ropa em sentido mais lato. O círculo de estrelas douradas 
representa a solidariedade e a harmonia entre os povos da 
Europa.

Disponível em: http://europa.eu/index_pt.htm. 
Acesso em: 29 abr. 2010 (adaptado).



PáginaLista de Exercícios 3

A que se pode atribuir a contradição intrínseca entre o que 
propõe a bandeira da Europa e o cotidiano vivenciado pe-
las nações integrantes da União Europeia? 

A) Ao contexto da década de 1930, no qual a bandeira foi 
forjada e em que se pretendia a fraternidade entre os 
povos traumatizados pela Primeira Guerra Mundial. 

B) Ao fato de que o ideal de equilíbrio implícito na bandei-
ra nem sempre se coaduna com os conflitos e rivalida-
des regionais tradicionais. 

C) Ao fato de que Alemanha e Itália ainda são vistas com 
desconfiança por Inglaterra e França mesmo após dé-
cadas do final da Segunda Guerra Mundial. 

D) Ao fato de que a bandeira foi concebida por portugue-
ses e espanhóis, que possuem uma convivência mais 
harmônica do que as demais nações europeias.

E) Ao fato de que a bandeira representa as aspirações re-
ligiosas dos países de vocação católica, contrapondo-
se ao cotidiano das nações protestantes.  

09. ‘’JE SUI CHARLIE...’’

Os ataques ao Charlie Hebdo levantaram uma grande dis-
cussão política, histórica e cultural sobre a Europa e seus 
principais fundamentos e possíveis rumos. Nessa perspec-
tiva podemos notar que

A) Os ideais iluministas do século XVIII foram resgatados, 
mas eles esbarram no multiculturalismo que vem sendo 
defendido e propagado no século XXI.

B) A islamofobia que cresce na Europa é reflexo dos ata-
ques terroristas e do crescimento dessa religião funda-
mentalista e radical em varias partes do ocidente. 

C) Apesar da atual crise a Europa está mais próxima do 
iluminismo do século XVIII, do que do nazifascismo do 
século passado.

D) O vaticano vem defendendo a união de toda a cristan-
dade para combater o islã, inclusive o novo pontífice 
hierarquiza as religiões ao comparar cristianismo e is-
lamismo.

E) Os ataques ao jornal legitimam a ação da Europa con-
tra o Estado Islamico, visto que, ele é o principal cau-
sador dessa onda de islamofobia. A extinção do Estado 
islâmico levaria a um equilíbrio entre muçulmanos e 
cristãos na Europa. 

10. “Agora era possível a grupos bastante pequenos de políti-
cos ou outros dissidentes corroer ou destruir em qualquer 
parte, como mostram as atividades do IRA na Grã-Bre-
tanha e a tentativa de explodir o World Trade Center em 
Nova York (1993). Até o fim do breve século XX, os custos 
dessas atividades, a não ser para as companhias de segu-
ros, eram modestos (...) Além disso, a não ser por cargas 
explosivas, geralmente operava com armas manuais mais 
adequadas a matar em pequena escala do que assassina-
tos em massa”.

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos, o breve século XX. CIA das 
Letras, 1995, p. 539.

Analise as afirmativas:

I. A guerra atualmente não ocorre somente entre os Esta-
dos Nacionais, pois os pequenos grupos políticos pos-
suem um poder grande também de destruição.

II. A privatização ou democratização dos meios de des-
truição é resultado da ampliação do fosso entre as regi-
ões pobres e ricas do mundo.

III. Os atentados terroristas de 11 de setembro contradi-
zem o texto citado, pois demonstram a grande capaci-
dade de destruição do terrorismo de grupos pequenos.

IV. Os atentados terroristas de 11 de setembro corroboram 
as afirmações do texto citado, pois seus métodos reve-
lam uma capacidade de destruição em pequena esca-
la.

V. O texto está correto ao ressaltar o poder de destruição 
dos pequenos grupos terroristas em qualquer parte do 
globo, mas se engana ao afirmar que tais grupos têm 
um poder de destruição de curto alcance.

Considerando os ataques terroristas de 11 de setembro de 
2001 e as afirmações está correto apenas o que se afirma 
em

A) I, II e III.
B) II, III e IV.
C) III, IV e V.
D) I, II e V.
E) I, II, III e V.

11. “O espaço fechado e o calor do clima, a juntar ao número 
de pessoas que iam no barco, tão cheio que cada um de 
nós mal tinha espaço para se virar, quase nos sufocavam. 
Esta situação fazia-nos transpirar muito, e pouco depois o 
ar ficava impróprio para respirar, com uma série de cheiros 
repugnantes, e atingia os escravos como uma doença, da 
qual muitos morriam”.

Relato do escravo Olaudah Equiano. Apud ILIFFE, J., Os africanos. Histó-
ria dum continente. Lisboa, Terramar, 1999, p. 179.

 
A respeito do tráfico negreiro, é correto afirmar: 

A) Foi praticado exclusivamente pelos portugueses que 
obtiveram o direito de asiento, ou seja, direito ao forne-
cimento de escravos às plantações tropicais e às minas 
da América espanhola e anglo-saxã.

B) Tornou-se uma atividade extraordinariamente lucrativa 
e decisiva no processo de acumulação primitiva de ca-
pitais que levou ao surgimento da sociedade industrial.

C) Foi combatido pelos holandeses à época de sua ins-
talação em Pernambuco, o que provocou a revolta da 
população luso-brasileira em meados do século XVII.

D) Tornou-se alvo de divergências entre dominicanos, que 
defendiam o tráfico e a escravidão dos africanos, e os 
jesuítas, contrários tanto ao tráfico quanto à escravi-
dão.

E) O aperfeiçoamento do transporte registrado no século 
XIX visava diminuir a mortandade dos escravos duran-
te a travessia do Atlântico, atenuava as críticas ao tráfi-
co e ainda ampliava a margem de lucros.

12. Observe a gravura, leia o texto e responda a questão:

Jean Baptiste Debret, autor da gravura que você acaba de observar, fez 
parte da Missão Artística Francesa durante a permanência de d. João VI no 
Brasil (1808-1821).
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A instalação da Corte no Brasil abriu novos horizontes à 
sociedade brasileira (...). O ano de 1808 representou real-
mente um divisor de águas das condições em que vivia a 
sociedade brasileira, até porque, de fato, o Brasil conver-
teu-se em centro do império português (...). Modificavam-
se os costumes e os valores culturais (...). As reformas 
inovadoras incluíram a Real academia Militar, o Laborató-
rio químico, o Real Jardim Botânico, a Escola Médica-ci-
rúrgica e muitas outras instituições. Os ares de renovação 
reforçaram a conscientização de ser necessário garantir e 
ampliar essas conquistas (...)
De acordo com o que podemos observar na gravura e em 
comparação com o texto, podemos dizer que: 

A) Os ares de renovação e ampliação dos “novos hori-
zontes culturais” atingiram o Brasil do tempo da Corte 
como um todo, fazendo da participação popular, a tôni-
ca dominante do sistema.

B) Apenas os trabalhadores livres e mulatos beneficia-
ram-se das mudanças ocorridas no Brasil a partir de 
1808, por compor a maioria da população e participar 
ativamente das mudanças ocorridas no regime político 
instituído por D. João VI., mais flexível e democrático.

C) Os castigos físicos aplicados nos escravos africanos 
eram extremamente necessários, já que constantemente 
ameaçavam a ordem, os costumes e as instituições tra-
dicionais. Por sua inaptabilidade ao trabalho exigido pelo 
sistema, foram substituídos pelos imigrantes italianos.

D) Apesar de todas as mudanças processadas durante a 
permanência da Corte no Brasil, a maioria da socieda-
de brasileira manteve-se presa às práticas, costumes 
e instituições tradicionais. Assim os escravos negros 
continuaram como força de trabalho essencial da eco-
nomia agroexportadora. Os trabalhadores livres, bran-
cos ou não, ficaram à margem do sistema, as reformas 
atingiram apenas as camadas médias da população e 
a elite colonial.

E) A gravura de Debret, que chega ao Rio de Janeiro em 
1816, representa apenas uma referência ao passado 
recente da História da ex-colônia, já que em 1808, uma 
das primeiras realizações de D. João VI foi a libertar 
todos os escravos negros do Brasil.

13. A intensa vida urbana das Minas constituiu uma experiên-
cia ímpar na colônia predominantemente agrícola e rural 
que ainda era o Brasil do século XVIII. Assim sendo, os 
resquícios patriarcais de nossa formação - tão acentuados 
em outros pontos - nunca tiveram ali, maior significado. 
Laura de Mello e Souza. Os Desclassificados do Ouro.

De acordo com o texto acima citado, as Minas Gerais da 
América portuguesa posuía importantes aspectos onde 
 
A) a colônia deixa de ser predominantemente agrícola e rural 

com a urbanização das Minas no século XVIII, afetando 
deste modo as relações patriarcais de nossa formação.

B) o ímpeto urbanizador da sociedade das Minas, em re-
lação ao mundo rural canavieiro, trouxe um convívio 
muito mais próximo entre as populações da colônia.

C) o modo de vida patriarcal nas Minas deixa de existir 
pela introdução de uma política de integração racial 
promovida pela metrópole no século XVIII.

D) Diferente de outras regiões da colônia, o trabalho es-
cravo nas Minas não chega a ser predominante pela 
maior flexibilização social ali existente.

E)  a urbanização trouxe como consequência para colônia 
uma maior flexibilidade nas relações senhores e escra-
vos, diferente do modelo social da região canavieira do 
nordeste.

14. A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre dife-
rentes. O escravo tem corpo forte, adaptado para a ativida-
de servil. O homem livre tem corpo ereto, inadequado para 
tais trabalhos, porém apto para a vida do cidadão. 

(Aristóteles, Política, p. 19.)

Oh se a gente preta tirada 
das brenhas da sua Etiópia, 
e passada ao Brasil, 
conhecera bem quanto deve a Deus 
e à sua Santíssima Mãe 
por este que pode parecer 
desterro, cativeiro e desgraça.

Com base nos trechos acima, é possível distinguirmos as 
diferentes concepções que envolveram os escravismos anti-
go e moderno. Nesse sentido, entende-se que essas visões

A) afastam-se, já que, apenas para Aristóteles, a escravi-
dão tinha função social. 

B) aproximam-se, pois vêem a escravidão como um bene-
fício para o escravo. 

C) diferenciam-se, pois uma busca argumentos na nature-
za humana; outra, na religião. 

D) propõem a escravidão como redenção dos infiéis. 
E) são anacrônicas, pois remetem às sociedades onde a 

escravidão estava em decadência.

15. A grande propriedade será acompanhada no Brasil pela mo-
nocultura; os dois elementos são correlatos e derivam das 
mesmas causas. A agricultura tropical tem por objetivo único 
a produção de certos gêneros de grande valor comercial, 
e por isso altamente lucrativos. Com a grande propriedade 
monocultural instala-se no Brasil o trabalho escravo. 

(Caio Prado Junior, História Econômica do Brasil.)

A afirmação de Caio Prado Junior em relação à instalação 
das chamadas Plantagens nos trópicos e o seu regime de 
trabalho colabora com a tese de que: 

A) a exigência do trabalhador assalariado nas grandes 
plantagens tropicais da América Portuguesa é funda-
mental para o desenvolvimento das mesmas. 

B) mesmo em outras regiões da América, como a de co-
lonização inglesa, as Plantagens foram fundamentais, 
com a diferença de que o trabalho escravo subordina-
va-se ao trabalho livre dos chamados indentured ser-
vants. 

C) A vitória dos portugueses nas guerras contra a Espa-
nha acabou por enriquecer o reino luso que passou a 
usufruir das riquezas da América Espanhola. 

D) A expansão dos engenhos do nordeste do Brasil e a 
retomada do comércio açucareiro acarretaram a reto-
mada para uma estabilidade – ainda que passageira  
das finanças na metrópole.

E) explica-se o renascimento da escravidão no século 
XVI, na civilização ocidental, fundamentalmente nos 
trópicos, levada a cabo pela necessidade e exigência 
do sistema de colonização exigido pelas nações outro-
ra imigrante estrangeira para a lavoura açucareira, para 
uma estabilidade – ainda que passageira - das finanças 
na metrópole.

16.  O texto a seguir refere-se às tensas sessões das Cortes 
de Lisboa de 22 e 23 de março de 1822, quando o depu-
tado português Ferreira de Moura atacou violentamente as 
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propostas dos treze deputados paulistas, consideradas por 
ele nocivas ao princípio da união entre Portugal e o Brasil. 
Leia o texto com atenção e depois responda a questão.

“que homens são estes de São Paulo? São porventura 
homens a cuja voz a América se agita, e se aplaca? São 
homens a quem toda a América haja de seguir como um 
rebanho de gado após o que vai adiante, que salta primeiro 
a parede do aprisco? Não; não são desta laia os homens, 
de que se trata. São homens que excitam à rebelião e ao 
crime; são uns poucos de facciosos, com quem não é lícito, 
nem político transigir um momento”.

Diários das Cortes, sessão de 23 de março de 1822. Apud ALEXANDRE, 
Valentim, Os sentidos do Império. questão nacional e questão colonial na 
crise do Antigo Regime Português. Porto: Afrontamento, p. 617.

A respeito de São Paulo, durante a primeira metade do sé-
culo XIX, é correto afirmar: 

A) O desenvolvimento da cafeicultura no Vale do Paraíba 
e a substituição da mão de obra escrava pelo trabalho 
livre assalariado dinamizaram a economia paulista e fa-
voreceram a disseminação dos valores liberais entre os 
seus dirigentes.

B) A produção voltada essencialmente para o mercado 
externo era a principal característica da economia pau-
lista, sobressaindo-se a exportação de café.

C) A transferência da sede da monarquia portuguesa para 
o Rio de Janeiro dinamizou o circuito de rotas de co-
mércio de abastecimento, que tinham em São Paulo 
um dos seus pólos.

D) A articulação política entre a monarquia sediada no Rio 
de Janeiro e os grupos dirigentes paulistas permitiu al-
terar a forma da participação inglesa em São Paulo, 
que passou a contar com investimentos britânicos que 
estimularam a sua produção industrial.

E) A economia paulista passou por intenso crescimento, 
graças à mecanização de sua agricultura, resultante da 
abertura dos portos e da permissão para importar má-
quinas.

17. O processo de formação do Estado brasileiro encontra vá-
rias possibilidades de leitura, dada a diversidade de proje-
tos políticos existentes no Brasil, nas primeiras décadas do 
século XIX. Entre as conjunturas da independência (1822) 
e da abdicação (1831), o País conviveu com projetos dife-
rentes de gestão política.

Sobre as conjunturas mencionadas anteriormente e seus 
desdobramentos, julgue os itens em verdadeiro ou falso: 

(    ) O acordo em torno do príncipe D. Pedro foi uma de-
corrência do receio de que a independência se trans-
figurasse em aberta luta política entre os diversos 
segmentos da sociedade brasileira. A Monarquia era 
a garantia da ordem escravista.

(    ) Ao proclamar a independência, o príncipe D. Pedro 
rompeu com a comunidade portuguesa, que insistia 
em ocupar cargos públicos. A direção política do País 
foi entregue aos homens aqui nascidos, condição es-
sencial para ser considerado cidadão no novo Império.

(    ) Em 1831, as elites políticas brasileiras entraram em 
desacordo com o Imperador, que insistia em descon-
siderar o legislativo, preocupando-se, excessivamente, 
em defender os interesses dinásticos de sua filha em 
Portugal, o que irritava as elites políticas locais.

(    ) Com a abdicação, iniciou-se um período marcado 
pelo crescimento econômico decorrente da produção 
de café, o que possibilitou a execução de uma refor-
ma política, o Ato Adicional (1834), que deu estabilida-
de ao Império.

A) V V V V 
B) V F V F
C) V V V F
D) F F V V
E) V F F V

18. Comparando as estruturas política do império e da Primei-
ra República é correto afirmar que: 

(    ) No Império, predominou o sistema de governo centra-
lizado, enquanto na Primeira República a Constituição 
brasileira estabeleceu o sistema de governo federati-
vo, com ampla autonomia para os Estados os quais 
no entanto, não podiam contrair as normas da Consti-
tuição Federal.

(    ) No Império, os presidentes das Províncias eram es-
colhidos e nomeados diretamente pelo Imperador. Na 
Primeira República, os governantes/presidentes dos 
Estados eram escolhidos por processo eleitoral.

(    ) Durante o Império, a eleição era indireta e censitó-
ria, exigindo-se dos eleitores renda mínima anual. 
Por sua vez, na Primeira República, as eleições eram 
diretas e com voto aberto para maiores de 21 anos, 
sendo impedidos de votar os analfabetos, mendigos, 
soldados, religiosos e mulheres.

(    ) No Império, o catolicismo era religião oficial do estado 
e, em função disso, os membros da Igreja recebiam 
ordenado do governo e o imperador nomeava os sa-
cerdotes para os diversos cargos públicos. Na Primei-
ra República, já durante o governo provisório, Estado 
e Igreja foram separados, instituindo-se igualmente o 
casamento civil e a secularização dos cemitérios.

(    ) No Império, durante o Segundo Reinado, foi estabele-
cido o sistema parlamentarista de governo. Na Primei-
ra República, após curto período de governo provisó-
rio, foi estabelecido o sistema presidencialista.

(    ) O principal grupo social de sustentação do governo 
no Império era representado pelos pequenos proprie-
tários rurais, enquanto desde a Primeira República o 
governo apoiava-se majoritariamente nos industriais e 
na classe média urbana.

19. Ao longo do século XIX, uma das discussões mais impor-
tantes foi sobre a composição racial do povo brasileiro. Vi-
sitantes estrangeiros e boa parte da elite nacional viam na 
elevada dose de “sangue” não-branco em nosso povo o 
grande problema do Brasil. Ainda nas primeiras décadas 
do século XX, para muitos, a salvação viria pelo “embran-
quecimento” através de práticas eugênicas e da imigração 
européia. Isso nos redimiria do pecado da mistura. 

(CASTRO, 2006, p. 98). 

A análise do texto e os conhecimentos relativos á discus-
são atual sobre as relações étnicas na sociedade brasileira 
permitem afirmar; julgue os itens em verdadeiro ou falso. 

(     ) “A elevada dose de ‘sangue’ não branco”, menciona-
da no texto, influía pouco nas hierarquias sociais e nos 
critérios de participação política do Brasil no Período 
Monárquico.
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(    ) A cordialidade que marcou a convivência cotidiana 
entre senhores e escravos domésticos ao longo da 
historia da escravidão no Brasil, explica a ausência 
de preconceito, racismo e outros conflitos entre esses 
segmentos da sociedade, no período Colonial.

(    ) A mestiçagem entre negros, brancos e índios registra-
da na historia do Brasil gerou uma sociedade integra-
da, harmônica na qual as diferenças de cor estão dilu-
ídas, a ponto de não interferirem nas relações sociais.

(    ) A crença sobre a existência de uma “democracia ra-
cial”, na qual índios, brancos, negros e mestiços al-
cançam iguais oportunidades de realização social, 
tem contribuído para desviar a atenção da sociedade 
das práticas de preconceito e de discriminação exis-
tentes no Brasil.

(    ) A busca do embranquecimento pelos segmentos ne-
gros ou mestiços relaciona-se diretamente com a po-
breza, com a exclusão e com o preconceito enfrenta-
dos por eles no mercado de trabalho, na educação e 
na ocupação dos espaços sociais.

(    ) As desigualdades sociais resultantes de fatores eco-
nômicos, habitacionais e educacionais, dentre outros, 
aprofundam as diferenças étnicas e dificultam a toma-
da de consciência e de cidadania por parte de grandes 
contingentes da população afro-descendente no Brasil.  

20. No ano de 2008, comemorou-se o bicentenário da chega-
da da Corte portuguesa ao Brasil. Assinale o que for verda-
deiro ou falso sobre as implicações e os desdobramentos 
desse acontecimento na história do Brasil. 

(    ) A transferência da Corte criou, no Rio de Janeiro, um 
centro de gravidade política que facilitou o processo 
de unificação das províncias que, até aquele momen-
to, tinham poucos e frágeis laços de união política e 
econômica.

(    ) Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino 
Unido a Portugal e Algarves. Essa mudança de status 
político do Brasil terá importância decisiva nos acon-
tecimentos políticos que se seguirão à Revolução Li-
beral do Porto em 1821 e à decretação da volta de 
Dom João VI para Portugal.

(    ) A transferência da Corte contribuiu para que o proces-
so de independência da América portuguesa evitasse 
a fragmentação política que caracterizou a indepen-
dência das colônias espanholas na América.

(    ) A chegada da Corte foi um acontecimento que se 
revestiu de grande importância no plano da política, 
mas teve escasso significado para a sociedade brasi-
leira nos aspectos econômico e cultural.

(    ) A chegada da Corte e seus desdobramentos dinami-
zaram o Rio de Janeiro, mas isso não foi capaz de 
alterar a situação no restante dos domínios portugue-
ses na América.

21. No Brasil, a aliança entre os setores civil e militar pôs fim 
ao populismo. Em nome da liberdade, da ordem, dos va-
lores cristãos e, principalmente, da segurança nacional, o 
presidente Goulart foi deposto.

(CAMPOS, p.282)

Em relação ao período que se estendeu de 1964 a 1985, 
no Brasil, é correto afirmar; julgue os itens como verdadei-
ro ou falso.

(    ) Os militares que, na vigência do regime, disputaram o 
poder, dividiam-se em facções: a constituída pelos mo-
derados ligados à Escola Superior de Guerra e a “linha 
dura”, formada por aqueles vinculados às principais 
unidades militares.

(    ) Atos Institucionais, outorgados pelo governo, estabe-
leceram eleições indiretas para o cargo máximo do 
Poder Executivo, no âmbito federal e no estadual.

(    ) Movimentos estudantis ocorreram em vários países do 
mundo em 1968, mas, no Brasil, não houve nenhum tipo 
de mobilização, devido ao endurecimento do regime.

(    ) A Lei de Remessa de Lucros, que fora regulamen-
tada, no governo Goulart, visando a exercer algum 
controle sobre o capital estrangeiro, foi revogada no 
governo Castello Branco.

(    ) A Lei de Segurança Nacional pretendia coibir manifes-
tações que pudessem ameaçar o regime autoritário.

(    ) O “milagre econômico” representou uma vitória da 
burguesia nacional, que investiu na produção indus-
trial e estimulou o crescimento do mercado consumi-
dor interno, adotando uma política salarial favorável 
ao proletariado urbano e rural.

(    ) A emenda das eleições diretas não foi aprovada no 
Congresso, apesar da campanha das “Diretas Já!”, 
mas a oposição saiu vitoriosa com a eleição do seu 
candidato, no Colégio Eleitoral.

22. O Estado Nacional brasileiro, em cento e setenta e nove 
anos de sua organização constitucional, tem enfrentado di-
ficuldades e encontrado caminhos para garantir a vida das 
instituições e preservar a unidade nacional.

Com base nessa informação, julgue os itens como verda-
deiro ou falso. 

(    ) A Constituição Monárquica de 1824, ao estabelecer 
uma estrutura de estado militarista, propiciou a au-
tonomia administrativa às Províncias e incentivou o 
aprofundamento das identidades regionais.

(    ) O sistema parlamentarista da Monarquia brasileira, 
instalado no Período Regencial, estabelecia a obri-
gatoriedade de eleições diretas para a ocupação do 
Ministério e do cargo de Primeiro Ministro.

(    ) O Estado brasileiro foi praticamente criado no século 
XVII, verificando-se a implantação de instituições es¬-
tatais e estendendo a cidadania, no mesmo período, a 
todos os habitantes do território.

(    ) O movimento tenentista defendia a moralização das 
instituições políticas e representativas nacionais, ao 
incluir, no seu programa de reivindicações, a adoção 
do voto secreto como solução para a consolidação da 
vida pública.

(    ) As Constituições brasileiras de 1937 e 1967, embo-
ra produzidas em diferentes contextos históricos, se 
assemelham pelo caráter centralizador, autoritário e 
antidemocrático dos seus princípios e dos seus pro-
pósitos

23. Após 21 anos de ditadura militar, a sociedade civil brasi-
leira passou, nos anos oitenta do século XX, a participar 
diretamente dos rumos políticos do Brasil.

Sobre as principais conquistas desse período; julgue os 
itens como verdadeiro ou falso. 

(    ) Com o retorno da democracia, houve uma ruptura po-
lítica que impediu a participação das forças conserva-
doras que estiveram no poder no período da ditadura.
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(    ) Uma das bandeiras da campanha pela anistia “ampla, 
geral e irrestrita” foi a luta pela anulação de todos os 
processos políticos por atos cometidos durante o go-
verno militar.

(    ) A eleição direta, por meio do sufrágio universal, de 
Tancredo Neves e de José Sarney foi uma das gran-
des conquistas da sociedade civil brasileira.

(    ) Entre os mecanismos de exercício de soberania po-
pular, previstos na constituição brasileira de 1988, 
estão a realização de plebiscitos, referendos e a apre-
sentação de projetos de iniciativa popular.

(    ) Os discursos em favor de uma reforma eleitoral a que 
assistimos hoje são tentativas de alterar a Constitui-
ção de 1988 que não permite a livre criação, a fusão, 
a incorporação e a extinção de partidos políticos.

24. “ATÉ qUANDO? A ditadura será nossa rotina e destino? a 
tirania será nosso castigo divino? Por que os nossos so-
nhos sempre viram pesadelo? A nossa democracia será 
sempre um intervalo entre o chute de uma bota e o coice 
de um cavalo? A carta de 46 morrendo em 64 nos faz parar 
e pensar: o povo, aonde está?”

(Milton Nascimento e Fernando Brant apud RIBEIRO, p.138)

Associe o texto ao significado histórico das constituições 
brasileiras, e conclua; julgue os itens como verdadeiro ou 
falso. 

(    ) A decisão de elaborar constituições, com o objetivo de 
limitar os poderes dos governantes, é uma novidade 
decorrente das reivindicações operárias, no início do 
século XX.

(    ) As Constituições brasileiras de 1824, 1937 e 1967  têm 
em comum o caráter autoritário, porque foram elabo-
radas em conjunturas históricas pouco democráticas.

(    ) O “chute de uma bota” e o “coice de um cavalo”, referi-
dos no texto, simbolizam os períodos dos governos au-
toritários, em relação aos dos governos democráticos.

(    ) A Constituição de 1988 se caracterizou como a mais 
democrática do Brasil, pois contou, no processo de 
sua elaboração, com a participação de representan-
tes de vários setores da população, decididos a de-
fender suas reivindicações mais profundas.

(    ) No último verso, os poetas procuram mostrar que o 
cidadão sempre teve importante participação no pro-
cesso de elaboração das constituições brasileiras. 

25.  Durante a década de 1950, o Brasil passou por grandes 
transformações político-econômicas e sociais. Nesse con-
texto histórico, uma análise da comparação dos governos 
de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek permite afir-
mar que: 

A) enquanto Getúlio adotou estratégias de desenvolvi-
mento baseadas em princípios predominantemente na-
cionalistas, Juscelino optou por uma política econômica 
dependente, em grande parte, do capital externo.

B) os dois presidentes foram conduzidos ao poder por pro-
cessos eleitorais distintos, pois Vargas assumiu o go-
verno via eleições diretas, enquanto Juscelino assumiu 
o governo através do voto indireto.

C) os dois presidentes adotaram posições divergentes no 
tocante às relações com o FMI (Fundo Monetário In-
ternacional): enquanto Getúlio subordinou a economia 
aos interesses do FMI, Juscelino adotou, em todo o seu 
governo, uma política de hostilidade.

D) não existiram divergências no plano de governo dos 
dois presidentes, uma vez que eles colocaram em prá-
tica as posições do Partido Trabalhista Brasileiro, que 
defendia o crescimento econômico desvinculado dos 
interesses do capital internacional.

E) ambos realizaram uma política agrária de acordo com 
as deliberações dos movimentos regionais de campo-
neses, razão pela qual eram idolatrados pela popula-
ção rural.

26. “A globalização pode assim ser definida como a intensifi-
cação das relações sociais em escala mundial, que ligam 
localidades distantes de tal maneira que acontecimentos 
locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas mi-
lhas de distância e vice-versa. Num século em que o de-
senvolvimento e a globalização são temas de conversa em 
qualquer canto do Mundo, penso que seria útil analisar a 
questão do ponto de vista de  que os esforços que se fa-
zem para acelerar esse processo de evolução e globaliza-
ção podem ser, simultaneamente, o princípio do fim”

(Giddens, Anthony O Mundo na Era da globalização, 4ª Edição, Lisboa, 
Editorial Presença, 2002, 65 pp.)

Em relação ao autor citado, pode-se afirmar, CORRETA-
MENTE, que: 

I. Apontou para as consequências da modernidade.
II. Escreveu sobre sexualidade, amor e erotismo nas so-

ciedades modernas.
III. Não enfrentou a questão do risco e perigo no mundo 

moderno.
IV. No debate sobre modernidade deixou de lado o concei-

to de identidade.
V. Apresentou as dimensões Institucionais da Modernida-

de.

A respeito das afirmações constantes dos itens I a V, mar-
que a alternativa CORRETA.

A) Apenas as afirmações constantes dos itens III e IV es-
tão corretas.

B) Apenas as afirmações constantes dos itens I e V estão 
corretas.

C) Apenas as afirmações constantes dos itens III e V es-
tão corretas.

D) Apenas as afirmações constantes dos itens I e II estão 
corretas.

E) Apenas as afirmações constantes dos itens II, III e V 
estão corretas.

27. O grupo, composto apenas de algumas pessoas em intera-
ção, é a unidade básica das organizações humanas. Mas, 
como as dimensões sociais têm aumentado, os grupos são 
constituídos a fim de serem formadas organizações mais 
complexas — tais como empresas, organizações burocrá-
ticas e escritórios. É essa inserção de grupos em estruturas 
maiores e mais abrangentes que possibilita aos homens a 
construção de sociedades complexas e elaboradas.

J. H. Turner. Disponível em www.pontox/sociologia.com.br

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a op-
ção correta. 
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A) O grupo, estrutura social mais elementar, consiste na 
junção social e na interação direta e indireta entre os 
atores sociais.

B) Organizações são compostas de diferentes status so-
ciais coordenados para a realização de objetivos co-
muns.

C) As organizações exercem pouca ou nenhuma influên-
cia na formação dos grupos sociais.

D) Alguns aspectos da vida em sociedade, tais como em-
pregos, dinheiro e educação, independem da existên-
cia de estruturas organizacionais

E) Diferentes tribos sociais nunca se formam dentro de um 
mesmo grupo.

28. A realidade social revela um padrão, ou estrutura, uma teia 
que dá a cada um de nós um sentido para o lugar ao qual 
pertencemos, indica o que se espera que façamos e como 
devemos pensar e sentir. Embora a realidade social não 
tenha a organização de uma colméia, ela não deixa de ser 
organizada. Sem estrutura, o mundo social é o caos. 

J. H. Turner. Sociologia: conceitos e aplicações. São Paulo: Makron Books, 1999. 

Quanto à estrutura social, assinale a opção correta.

A) O status social, que indica a posição social de um indi-
víduo, independe da estrutura da sociedade.

B) Um grupo social nunca se relaciona com outros grupos.
C) O grupo social de determinado indivíduo não permite 

inferências de outros grupos culturais e sociais.
D) Os papéis sociais desempenhados por um indivíduo 

exercem efeitos sobre os papéis de outro membro da 
sociedade independente do seu grupo.

E) Nem sempre os grupos sociais interagem como teia so-
cial.

29. Leia o texto a seguir. 

Estado Violência
Sinto no meu corpo
A dor que angustia
A lei ao meu redor
A lei que eu não queria
Estado violência
Estado hipocrisia
A lei que não é minha
A lei que eu não queria (…)

(TITÃS. Estado Violência. In: Cabeça dinossauro. [S.L.] WEA, 1986, 1 CD 
(ca. 35’97”). Faixa 5 (3’07”).)

A letra da música “Estado Violência”, dos Titãs, revela a 
percepção dos autores sobre a relação entre o indivíduo e 
o poder do Estado. Sobre a canção, é correto afirmar:

A) Mostra um indivíduo satisfeito com a sua situação e 
que apoia o regime político instituído.

B) Representa um regime democrático em que o indivíduo 
participa livremente da elaboração das leis.

C) Descreve uma situação em que inexistem conflitos en-
tre o Estado e o indivíduo.

D) Relata os sentimentos de um indivíduo alienado e indi-
ferente à forma como o Estado elabora suas leis.

E) Apresenta um indivíduo para quem o Estado, autoritá-
rio e violento, é indiferente a sua vontade.

30. Tomando por base os conceitos essenciais da Sociologia, 
caracterizamos a cidadania como: 

A) condição através da qual o indivíduo tem consciência 
de seus direitos, deveres e de que participa ativamente 
de todas as questões da sociedade.

B) a ação de contestação da democracia.
C) a rede de solidariedade entre os diversos membros de 

um grupo social específico.
D) a equivalência social da tirania política.
E) a aplicação do orçamento participativo nos governos.

31. Socialização significa o processo pelo qual um indivíduo 
se torna um membro ativo da sociedade em que nasceu, 
isto é, comporta-se de acordo com seus folkways e mores 
[…]. Há pouca dúvida de que a sociedade, por suas exi-
gências sobre os indivíduos determina, em grande parte, 
o tipo de personalidade que predominará. Naturalmente, 
numa sociedade complexa como a nossa, com extrema 
heterogeneidade de padrões, haverá consideráveis varia-
ções. Seria, portanto, exagerado dizer que a cultura produz 
uma personalidade totalmente estereotipada. A sociedade 
proporciona, antes, os limites dentro dos quais a persona-
lidade se desenvolverá”.

Fonte: KOENIG, S. Elementos de Sociologia. Tradução de Vera Borda, Rio 
de Janeiro, Zahar Editores, 1967, p. 70-75. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é 
correto afirmar: 

A) Existe uma interação entre a cultura e a personalidade, 
o que faz com que as individualidades sejam influencia-
das de diferentes modos e graus pelo ambiente social.

B) Apesar de os indivíduos se diferenciarem desde o nas-
cimento por dotes físicos e mentais, desenvolvem per-
sonalidades praticamente idênticas por conta da influ-
ência da sociedade em que vivem.

C) A sociedade impõe, por suas exigências, aprovações 
e desaprovações, o tipo de personalidade que o indiví-
duo terá.

D) O indivíduo já nasce com uma personalidade que dificil-
mente mudará por influência da sociedade ou do meio 
ambiente.

E) São as tendências hereditárias e não a sociedade que 
determinam a personalidade do indivíduo.

32. A questão dos direitos humanos é recorrente no Brasil. E 
apesar de nosso país defender e seguir, pelo menos, na 
teoria as leis internacionais dos direitos humanos, muitas 
criticas advem sobre as violações desses direitos humanos 
em nosso território. Em nossa pátria os direitos humanos 
têm sido violados muitas vezes no

A) Sistema carcerário que é superlotado e totalmente ine-
ficaz  com o detento e por isso muitos defendem a pena 
de morte no Brasil.

B) Sistema único de saúde que é um dos melhores do 
mundo, mas mostra-se muitas vezes ineficaz devido a  
má gestão e corrupção dos agentes principais do sis-
tema, como o poder público e as agências reguladoras 
de saúde. 

C) Sistema de segurança pública que é muito violento e 
não consegue desenvolver nenhuma ação que estabe-
leça uma prevenção contra o crime.

D) Sistema educacional onde as escolas públicas são 
muito ruins e os alunos não dispõem de fardas, mate-
riais, transporte e nem merenda escola.

E) Sistema de proteção a mulher, pois as mulheres das 
classes mais altas estão sendo constantemente violen-
tadas de varias maneiras, já superando as mulheres de 
baixa renda.
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33. Os direitos humanos no Brasil lutam para sobreviver e co-
tidianamente enfrentam desafios sociais e históricos que 
muitas vezes parecem intransponíveis.  Isso acontece em 
situações diárias que nos as observamos, mas não enxer-
gamos a real e grave situação de déficit social. Podemos 
citar como uma dualidade entre os déficits sociais do Brasil 
e a proteção aos direitos humanos 

A) O paradoxo entre os lixões e o programa bolsa família.
B) O paradoxo entre o sistema prisional e a superlotação 

das cadeias.
C) O paradoxo entre terras indígenas e as comunidades 

quilombolas.
D) O paradoxo entre as favelas e o narcotráfico.
E) O paradoxo entre as praticas do racismo e a lei Maria 

da Penha. 

34. Manoel Castells (1999) em seu livro “A sociedade em rede” 
refere-se a uma nova cultura que vem transformando as re-
lações espaço-tempo, com novos mecanismos de domina-
ção e subordinação político-econômica em todo o mundo. 
O autor considera que o preço a ser pago pela inclusão no 
sistema é a adaptação à sua lógica, à sua linguagem, a seus 
pontos de entrada, à sua codificação e à sua decodificação. 
Assinale a alternativa que melhor retrata essa nova cultura:

A) cultura da violência, a sociedade é guiada por senti-
mentos de xenofobia e de pressão psicológica.

B) cultura do consumo, em que toda sociedade se envol-
ve num sistema de consumo, cada vez mais, facilitador 
que induz a compra até mesmo sem sair de casa.

C) cultura do desperdício, a sociedade sob a pressão da pro-
paganda adquire bens desnecessários ou supérfluos.

D) cultura da televisão, a sociedade tem suas ideias e va-
lores homogeneizados por meio da mídia nacional e 
internacional.

E) cultura da virtualidade real, em que ocorre uma trans-
formação tecnológica de dimensões históricas, ou seja, 
a integração de vários modos de comunicação em uma 
rede interativa.

35. Nos anos de 1940, no Brasil, a chegada do rádio permitiu 
que população ouvisse notícias da Segunda Guerra Mun-
dial, agrupando-se uns nas casas dos outros, já que essa 
tecnologia era uma novidade ainda inacessível economica-
mente a todos, o cenário tecnológico, porém, foi bastante 
diverso em março de 2011. com a notícia da ocorrência de 
um terremoto de magnitude 8,9, o pior já registrado em ter-
ritório japonês, seguido por um tsunami que devastou áre-
as muito povoadas do território e que trouxe ainda o risco 
de contaminação nuclear. A tragédia material e humana foi 
transmitida pelos diferentes meios de comunicação, através 
da difusão de fotos e vídeos que, como passar dos dias, 
levaram os telespectadores a revisitar os cenários devasta-
dos, trazendo a sensação de que faziam parte dos mesmos.

A partir do texto, podemos concluir que:

A) a divulgação de notícias pela mídia no começo e fim do 
século XX ocorria por meios semelhantes.

B) o desenvolvimento de tecnologias de comunicação no 
século XX é responsável pela maior abrangência dos 
impactos na vida social.

C) a difusão de informações pelo rádio tem o mesmo im-
pacto social daquelas divulgadas por mídias visuais.

D) no início do século XX, eram transmitidas notícias em 
tempo real por meio das tecnologias de informação.

E) o impacto dos fatos divulgados na mídia independe do 
tempo entre o fato ocorrido e a sua divulgação. 

36. “SARKOZY PROIBE O USO DA BURCA NAS ESCOLAS PU-
BLICAS DA FRANÇA” (citação jornalística/ agosto de 2009.)

Sobre a citação do estadista francês percebemos uma ten-
dência que:

A) reflete uma tendência da globalização e do equilíbrio 
cultural entre islã e ocidente.

B) valoriza as concepções religiosas do judaísmo ao de-
sarfirmar o islamismo.

C) é um exemplo de choque cultural e reflete a atual con-
cepção europeia.

D) representa um desrespeito com as mulheres ocidentais 
e é uma forma de violência de gênero.

E) é sinônimo de uma política de multiculturalidade e defe-
sa da França contra o terorismo.

37. No início do século XXI, a ONU elencou os oito objetivos 
do Milênio que devem pautar as ações desenvolvidas nos 
países para eliminar as desigualdades sociais e, ao mes-
mo tempo, determinar os direitos individuais que deverão 
ser garantidos.

Ao analisarmos as oito metas do milênio, podemos conce-
ber que:

A) as desigualdades sociais e o não respeito aos direitos 
individuais presentes na sociedade contemporânea 
contribuíram para a necessidade de elencar ações que 
possam colaborar para eliminação de tais problemas.

B) são problemas que afetam apenas populações de na-
ções pobres localizadas no continente africano e su-
deste asiático, não fazendo parte da realidade dos paí-
ses desenvolvidos da Europa e da América.

C) os oito Objetivos do Milênio são problemas de âmbito 
governamental, ou seja, devem ter nos líderes mun-
diais os únicos atores que farão a mudança dessa tris-
te realidade, restando aos cidadãos comuns a torcida 
para que as coisas melhorem.

D) no Brasil a maioria dos problemas apontados pelo do-
cumento da ONU são inexistentes, restando para o po-
der público brasileiro garantir que os direitos individuais 
continuem sendo respeitados.

E) são ações de âmbito coletivo, ou seja, que devem agir 
na coletividade social, restando para o indivíduo lutar 
para que seus direitos não sejam esquecidos.
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38. Sobre o choque cultural entre igrejas cristãs evangélicas e 
as religiões de matrizes africanas no Brasil podemos en-
tender que:

A) as igrejas cristãs possuem a verdade absoluta e, por 
isso, podem criticar e desvalorizar religiões como o is-
lamismo e o candomblé.

B) os choques culturais religiosos no Brasil geram guerras 
civis e várias vítimas.

C) a constituição atual proíbe qualquer forma de discrimi-
nação religiosa, pois o Brasil é um Estado laico e permi-
te a liberdade e mentalidade religiosa de forma ampla.

D) na Europa não existe nenhum tipo de choque cultural 
religioso.

E) a questão palestina se explica, em especial, pela dispu-
ta religiosa entre judeus e palestinos, povos religiosos 
que não têm influência no Brasil. 

39. O frevo foi reconhecido como Patrimônio Imaterial da Hu-
manidade, em 2012, pela Unesco. Esta política de preser-
vação considera bens a serem tombados, como

A) núcleos urbanos, sítios arqueológico e paisagístico, 
conservados como no passado.

B) produtos culturais de origens elitistas e desconhecidas 
como instrumentos para educação e apelo emocional.

C) fundamentais à formação de uma cultura única e autên-
tica brasileira.

D) práticas e expressões atuais que foram passadas de 
uma geração a outra.

E) acervos museológicos e documentais, significativos 
para a cultura brasileira.

40. A prática da capoeira foi alvo de perseguição no início do 
período republicano no Brasil. Após a promulgação do Có-
digo Criminal de 1890 ficou definido, por meio do Decreto 
Nº 847, sob o título “Dos Vadios e Capoeiras”, o seguinte:

“Art. 402 - Fazer nas ruas ou praças públicas exercícios de 
destreza e agilidade corporal conhecido pela denominação 
de capoeiragem.

Pena de 2 a seis meses de reclusão.

Parágrafo Único: É considerado circunstância agravante 
pertencer o capoeira à alguma banda ou malta. Aos chefes 
ou cabeças impor-se-á pena em dobro.”

História da capoeira. Disponível em: <http://www.capoeiratorino.it/historia.
htm>. Acesso em: 1 mar. 2014

A proibição dessa prática cultural se entende como um fe-
nômeno de

A) elemento de vadiagem.
B) ressignificação política.
C) exclusão social.
D) sincretismo religioso.
E) resistência cultural.

41. A Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desenvolveu o projeto 
“Comunidades Negras de Santa Catarina”, que tem como 
objetivo preservar a memória do povo afro-descendente no 
sul do País. A ancestralidade negra é abordada em suas 
diversas dimensões: arqueológica, arquitetônica, paisagís-
tica e imaterial. Em regiões como a do Sertão de Valongo, 
na cidade de Porto Belo, a fixação dos primeiros habitan-
tes ocorreu imediatamente após a abolição da escravidão 

no Brasil. O Iphan identificou nessa região um total de 19 
referências culturais, como os conhecimentos tradicionais 
de ervas de chá, o plantio agroecológico de bananas e os 
cultos adventistas de adoração.

Disponível em:<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.
do?id=14256&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia>.  Acesso em: 1 jun. 

2009. (com adaptações).

O texto permite analisar a relação entre cultura e memória, 
demonstrando que: 

A)  as referências culturais da população afro-descendente 
estiveram ausentes no sul do País, cuja composição 
étnica se restringe aos brancos.   

B)  a preservação dos saberes das comunidades afro-des-
cendentes constitui importante elemento na construção 
da identidade e da diversidade cultural do País.   

C) a sobrevivência da cultura negra está baseada no isola-
mento das comunidades tradicionais, com proibição de 
alterações em seus costumes.   

D)  os contatos com a sociedade nacional têm impedido a 
conservação da memória e dos costumes dos quilom-
bolas em regiões como a do Sertão de Valongo.   

E) a permanência de referenciais culturais que expressam 
a ancestralidade negra compromete o desenvolvimento 
econômico da região.   

42. Réveillon de 999. Muitos europeus aguardavam o apoca-
lipse. (...) O réveillon passou. O apocalipse não veio, mas a 
população só se acalmou em 1033, mil anos após a morte 
de Jesus Cristo. Esse “terror milenar” era uma expressão 
do caos político que se seguiu à desagregação do Sacro 
Império de Carlos Magno. (...). 

Forte religiosidade, decadência da autoridade central, 
invasões, declínio do comércio e da vida urbana. O feu-
dalismo que surgia dessa crise não era um sistema ela-
borado por alguma teoria, mas uma resposta improvisada 
à falta de uma autoridade central eficiente. As práticas daí 
surgidas não eram uniformes, diferiam de localidade para 
localidade e, em certas regiões, não chegaram a criar ra-
ízes firmes. 

(Campos & Miranda, p. 68)

Tomando como referência o texto aliado aos conhecimen-
tos sobre o feudalismo, pode-se afirmar:

A) A desagregação do Império Romano, ao criar um clima 
de instabilidade espiritual, contribuiu para o reforço da 
religiosidade e do poder da Igreja Católica, única insti-
tuição de caráter universalista na Época Medieval.

B) o poder da Igreja Católica só se consolidou no século 
XI, devido às perseguições empreendidas pelos reinos 
bárbaros germânicos aos cristãos, o que contribuiu 
para a homogeneidade de doutrina e de dogmas entre 
os cristãos medievais.

C) O aparecimento do Reino Franco de Carlos Magno atra-
sou a consolidação do feudalismo, na medida em que 
prolongou a atividade comercial e urbana, com a submis-
são dos grandes proprietários rurais à autoridade real.

D) O feudalismo, concebido pela Igreja Católica, implan-
tou-se de forma homogênea, estabelecendo as mesmas 
obrigações feudo-vassálicas e uma sociedade hierarqui-
zada e dividida em castas, por toda a Europa Medieval.

E) O Período Medieval desconheceu a utilização da moe-
da no comércio, que se baseou no sistema de trocas e 
se restringiu às áreas internas dos feudos, fruto da con-
denação, pela Igreja, de qualquer atividade econômica 
que produzisse lucro.
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43. Considere o texto abaixo.

(...) o sistema feudal não se mostrou incompatível com o 
comércio e a indústria. Ao contrário, desde os primórdios 
do período medieval, comerciantes e artesãos assegura-
ram, ainda que em bases precárias, a produção e circu-
lação de bens entre os domínios senhoriais. Essas pes-
soas habitavam os burgos (...) O estilo de vida burguesa 
mostrava-se bem diferente daquela que ocorria dentro do 
feudo (...)

(Myriam B. Mota e Patrícia R Braick. História: das cavernas ao terceiro 
milênio. São Paulo: Moderna, 1997. p. 87)

A partir do texto e dos conhecimentos históricos pode-se 
afirmar que os burgos

A) impulsionaram a retomada da vida urbana na Europa 
ocidental.

B) limitavam as exportações de manufaturas das cidades 
feudais.

C) controlavam o abastecimento de produtos agrícolas na 
Europa feudal.

D) exportavam o excedente de produção gerado na Euro-
pa ocidental.

E) eram centros administrativos locais de resistência ao 
poder feudal.

44. 

I. “(...) A casa de Deus, que cremos ser uma, está, pois 
dividida em três: uns oram, outros combatem, e outros 
enfim trabalham. (...) Os serviços prestados por uma 
das partes são a condição da obra das outras duas; 
e cada uma, por sua vez, se encarrega de aliviar o 
todo...”

II. “Tu tens clara a visão da constituição do povo de Deus. 
Um grande rebanho, ovelhas boas e ovelhas más, 
controladas por cães, os guerreiros (o imperador e os 
senhores), sob a direção dos pastores, os clérigos, os 
interpretes da palavra divina. A imagem é clara.”

quanto aos textos:

A) o primeiro, e somente ele, identifica características da 
sociedade feudal.

B) o segundo, e somente ele, refere-se ao caráter teocrá-
tico das civilizações da antiguidade oriental.

C) os dois referem-se a um aspecto comum a todas as 
civilizações da antiguidade oriental: o caráter teocrático 
da organização social.

D) os dois descrevem uma realidade que identifica o modo 
de viver e pensar dos homens da época feudal.

E) o primeiro identifica características da organização so-
cial da época feudal, enquanto o segundo refere-se ao 
caráter teocrático das civilizações da antiguidade orien-
tal.

45. Denomina-se feudalismo o sistema econômico, político e 
social dominante na Europa durante a Idade Média. Alguns 
historiadores preferem utilizar, em lugar do termo sistema, 
o conceito de modo de produção.

A forma como uma sociedade, em um determinado pe-
ríodo histórico, organiza sua produção de bens materiais, 
a relação entre seus homens e a sua produção intelectual 
é chamada de modo de produção. Independentemente de 
sua localização geográfica, ou do período de sua existên-
cia, toda sociedade possui um modo de produção que a 
caracteriza.

Como todo modo de produção, também o feudalismo é 
composto de estruturas econômicas, políticas, sociais e 
ideológicas (culturais) que se articulam mutuamente, rela-
cionando-se e modificando-se umas às outras.

(Mello & Costa, p. 237-8)

De acordo com o texto e com os conhecimentos sobre o 
Período Medieval, pode-se afirmar que as estruturas 

A) políticas se assentavam na independência de cada feu-
do, conduzido e organizado pelo Rei e por seus auxilia-
res.

B) feudais foram profundamente modificadas, após a di-
vulgação e a expansão do protestantismo no Extremo 
Oriente.

C) sociais se baseavam no esforço individual de cada tra-
balhador, que se dedicava, sobretudo, aos serviços ur-
banos e portuários.

D) ideológicas valorizavam a liberdade, a autonomia e o 
direito de todos de discordar das instruções religiosas 
decretadas pela Igreja.

E) econômicas se constituíam como modo de produção, 
tendo como unidade produtora o território que compu-
nha a totalidade de cada feudo.

46. “Ouro, Grandeza e Glória”
(Arcebispo de Canterbury)

A frase do arcebispo resume os princípios do mercantilis-
mo, pautados na

A) acumulação de ouro e prata pela burguesia, o que le-
vou os reis absolutistas a se oporem ao processo de 
expansão marítima, temerosos do fortalecimento do 
poder dos comerciantes.

B) exploração das minas de ouro e prata na Europa, como 
prioridade dos Estados absolutistas, em detrimento da 
exploração das matérias-primas coloniais.

C) livre concorrência como pressuposto para o desenvol-
vimento industrial, enriquecimento e fortalecimento do 
poder real na Europa.

D) utilização do ouro para o embelezamento das cidades, 
como fortalecimento do orgulho nacional e minimização 
dos problemas sociais.

E) intervenção do Estado na economia, objetivando a acu-
mulação de metais preciosos e o fortalecimento do Es-
tado absolutista.

47. “...uma vez um velho (Tupinambá) perguntou-me: ‘por 
que vindes vós outros, buscar lenha de tão longe para vos 
aquecer? Não tendes madeira em vossa terra?’ Respon-
di que tínhamos muita mas não daquela qualidade e que 
não queimávamos, como ele o supunha, mas extraíamos 
tinta para tingir. Retrucou o velho, imediatamente: ‘e por-
ventura precisais de muito?’. ‘Sim’, respondi-lhe, ‘pois no 
nosso país existem negociantes que possuem mais panos, 
facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias e um só de-
les compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam 
carregados.’ ‘– Ah!’, retrucou o selvagem, ‘tu me contas ma-
ravilhas’, acrescentando depois de bem compreender o que 
eu lhe dissera. ‘Mas esse homem tão rico de que me falas 
não morre?’. ‘– Sim’, disse eu, ‘morre como os outros’.

]Jean Lery. Viagem à terra do Brasil, 1578. 



 Lista de ExercíciosPágina12

Com base na leitura do texto acima, assinale a alternativa 
que melhor traduz a relação entre índios e europeus nos 
primórdios de nossa colonização. 

A) o índio, imerso na produção agrícola voltada para a au-
to-suficiência, era incapaz de entender os europeus e 
com eles interagir. 

B) as exigências do capitalismo mercantil e a violência de-
corrente marcaram a relação entre índios e europeus, 
ausentando-se negociações entre as partes.

C) ainda que em estágios técnicos e culturais diferentes, 
índios e europeus estabeleceram relações de compre-
ensão de modo a tornar efetiva e real a exploração do 
pau-brasil.

D) a lógica dos povos indígenas era incompreensível para 
os europeus, que manifestavam um interesse e uma 
necessidade muito maior de conquista e de comércio. 

E) o trecho explicita a inferioridade natural dos povos indí-
genas seja cultural, econômica ou intelectual. 

48. Observe a charge a seguir para responder à questão: 

A charge ao lado satiriza a exploração do território brasilei-
ro pelos portugueses durante o Período Pré-Colonial. São 
características econômicas desse período: 

A) Latifúndios – escravidão – monocultura – exportação.
B) Servidão coletiva – policultura – subsistência – sesma-

rias.
C) Escravidão – policultura – mercado externo – minifún-

dios.
D) Extrativismo – escambo – mercado externo – monopólio.
E) Monocultura – mercado externo – mercantilismo – es-

cravidão.

49. “Inicialmente, aos jesuítas incomodou sobretudo a atmos-
fera, para eles confusa, das malocas indígenas, lugar de 
coabitação de muitas famílias e de sobreposição de ati-
vidades econômicas, festivas e conjugais. Ainda que tais 
habitações coletivas constituíssem, de certo modo, a base 
dos futuros aldeamentos, os inacianos procuravam privá- 
las de algumas funções, deslocando as atividades econô-
micas e de lazer para o exterior das ocas. Dessa forma, no 
plano econômico, reforçou-se entre os indígenas a prática 
agrícola sedentária, em detrimento da caça e da coleta.
As atividades de lazer foram em sua maior parte integra-
das à liturgia católica ... como era o caso de danças, mú-
sicas e cantos.”

VAINFAS, Ronaldo (Org.). Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2000. 

De acordo com o fragmento apresentado, pode-se afirmar 
que o trabalho de catequese no Brasil colonial: 

A) utilizou determinados hábitos indígenas para o trabalho 
de evangelização. 

B) não alterou as bases da sociedade  e da economia in-
dígena. 

C) pautou-se pela adoção imediata do sistema de aldea-
mentos. 

D) reforçou o caráter sedentário da agricultura dos silvíco-
las, anterior à própria colonização. 

E) defendeu o índio e sua pluralidade cultural e suas liber-
dades sexuais.

50. A partir dos gráficos e dos seus conhecimentos a eles rela-
cionados, pode-se afirmar; julgue os itens como verdadeiro 
ou falso. 

 (__) I representa o poder antes do absolutismo.
 (__) I configura o poder real teórico, e II o poder real de 

fato.
 (__) I corresponde à época das monarquias feudais. 
 (__) II corresponde à consolidação do poder real, parale-

la à consolidação do poder representativo de outros 
segmentos da sociedade.

 (__) II revela independência da Igreja em relação ao Estado.
 (__) a situação descrita em I atingiu seu apogeu na Fran-

ça, no reinado de Luís XlV.

51. Para a cristandade ocidental, o muçulmano era o infiel e 
Maomé, o anticristo por excelência. A partir do século XI, 
a luta contra o infiel passou a ser o grande propósito da 
cavalaria medieval. Mas, apesar dessa mentalidade, que 
preconizava o ódio aos muçulmanos, durante a Idade Mé-
dia havia significativas trocas comerciais entre islamitas e 
cristãos. (...)

Entre esses dois mundos adversários houve também 
trocas intelectuais. Mesmo no período das Cruzadas, quan-
do a cristandade europeia começou a reconquistar as terras 
ocupadas pelos muçulmanos, os cristãos eram atraídos pe-
los centros de saber muçulmanos situados na Europa.

(CÁCERES, p. 142)

A análise do texto e os conhecimentos sobre a convivên-
cia entre o mundo cristão feudal e o mundo muçulmano, 
durante a Idade Média; julgue os itens como verdadeiro ou 
falso. 

(__) Os dois mundos vivenciaram um processo simultâneo 
e paralelo de nascimento, centralização e fortaleci-
mento, entre os séculos XI e XV.
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 (__) Os cristãos e os muçulmanos, na Península Ibérica e 
na Palestina, viveram experiências de cooperação mi-
litar, possibilitando a administração conjunta de seus 
respectivos territórios.

 (__) A rivalidade registrada entre cristãos e muçulmanos 
decorria, entre outros fatores, do fato de ambos pro-
fessarem religiões intolerantes, dogmáticas e asso-
ciadas ao poder político.

 (__) A convivência comercial entre os referidos mundos 
possibilitou o intercâmbio cultural entre o Oriente e 
o Ocidente, através da rota terrestre das sedas e da 
rota marítima das especiarias.

 (__) A preservação de textos clássicos antigos e a difusão 
de conhecimentos de Matemática, Medicina e quími-
ca, facilitada pelo manejo do papel, podem ser regis-
tradas entre as trocas intelectuais realizadas pelos 
dois mundos referidos.

 (__) A conquista muçulmana de territórios cristãos, no nor-
te da África, registrou como característica principal, a 
isenção da cobrança de tributos aos vencidos.

 (__) A perda do monopólio comercial no Mediterrâneo e 
dos territórios conquistados na Península Ibérica foi 
responsável pela decadência do poder político muçul-
mano na Europa Ocidental.

52. Dentre os fatos ocorridos no processo de transição entre 
o mundo feudal e o mundo moderno; julgue os itens como 
verdadeiro ou falso. 

 (__) a quebra da supremacia do poder da Igreja sobre as 
estruturas políticas feudais em decorrência da difusão 
do espírito crítico que emergiu a partir do movimento 
humanista.

 (__) o movimento da Reforma Protestante, que incentiva-
va a fundação de ordens religiosas, enfatizava o valor 
da fé e da experiência religiosa individual, fortalecen-
do o gosto pela vida em conventos e em mosteiros.

 (__) a expansão comercial marítima no século XV, concre-
tizando-se a partir de acordos de cooperação entre as 
coroas italiana, portuguesa e espanhola.

 (__) a presença de navegadores portugueses no Oceano 
Índico, entre os séculos XV e XVI, iniciando o proces-
so de desintegração da rede de comércio internacio-
nal, que articulava interesses japoneses, chineses e 
indianos.

 (__) a carência de capitais oficiais portugueses para inves-
timento na colonização das terras do Brasil, permitin-
do a entrada de recursos flamengos (holandeses) na 
fundação de engenhos, no século XVI.

 (__) o atrelamento da economia portuguesa aos interes-
ses ingleses, no século XVIII, resultando na publica-
ção do Alvará de D. Maria I, em 1785, proibindo a im-
plantação de manufaturas no Brasil Colonial.

53. “As forças do Islã, irrompendo do coração da Península 
pouco depois da morte do profeta Muhamad [Maomé], 
avançaram em todas as direções.” 

(AKCELRUD p. 8)

Sobre a Civilização muçulmana, pode-se afirmar:

 (__) A expansão islâmica foi favorecida pela aliança com 
os impérios persa e bizantino interessados também no 
controle da bacia mediterrânea.

 (__) A expansão árabe representou um poderoso estímulo 
para o crescimento da atividade comercial entre Orien-
te e Ocidente.

 (__) O interesse pelo comércio representou um ponto co-
mum entre as tribos árabes e, consequentemente, um 
fator de convergência.

 (__) O ideal da Guerra Santa para difundir o Islamismo vi-
sava, sobretudo a ampliar os domínios árabes e ex-
pandir as oportunidades de comércio.

 (__) O Islamismo proporcionou aos árabes os elementos 
fundamentais para a superação dos limites da vida tri-
bal e constituição de uma nova civilização.

 (__) A vastidão do império islâmico permitiu e estimulou o 
aumento da produção e a difusão de técnicas e produ-
tos.

 (__) A expansão islâmica foi dificultada, do ponto de vista 
social, pela impossibilidade de integração e miscige-
nação dos árabes com os povos dominados.

54. “quando as torres gêmeas caíram, o mundo inaugurou seu 
mais novo milênio’’. 

(Chomsky)

A citação nos remete à ideia de que:

A) EUA e a União Europeia tornaram-se mais tolerantes 
com os povos muçulmanos após o episódio histórico 
citado anteriormente.

B) Os ataques de 11 de setembro de 2001 representaram 
uma continuidade da dinâmica histórica do século XX.

C) Graças a esses ataques é que a Casa Branca aumenta 
sua intolerância política, cultural e militar contra terro-
ristas e comunistas.

D) O perfil histórico do novo milênio está relacionado à fa-
mosa bipolaridade que marcou a história mundial no 
século XX e colocou em risco a segurança mundial.

E) A ascensão do terrorismo como agente das relações 
internacionais ganha força com os ataques de 2001 e 
graças à política militar de Bush, esses grupos e alguns 
países passaram a personificar a figura do Eixo do mal.

55. “Os animais são seres vivos... os homens e mulheres são 
seres culturais”. 

(Chauí)

A cultura é o elemento que torna os humanos em humanos 
e isso leva-nos a perceber que a cultura está presente nos 
mais variados momentos e eventos da vida em sociedade, 
isso significa que

A) os índios do Brasil, na sua construção cultural, valo-
rizavam a propriedade privada, o desbravamento am-
biental e a concentração de poder político e militar nas 
mãos do pajé ou pajem.

B) a produção cultural está relacionada à escrita e à esco-
la, portanto povos ágrafos e que não possuem escolas, 
produzem muito pouco em termos culturais e por isso, 
estão em um estágio primitivo de civilização.

C) a cultura brasileira possui uma forte contribuição in-
dígena e africana que foram amplamente valorizadas 
pela Igreja católica ao longo de nosso processo colo-
nial.

D) a cultura está presente nos processos mais elemen-
tares de nossa vida social como comer e dormir, até 
aspectos mais complexos e elaborados, como a religio-
sidade e a sexualidade.

E) o primitivismo dos índios das Américas ou ameríndios 
foi o principal fator para eles se submeterem ao poder 
militar e cultural dos europeus depois que Colombo 
chega nesse novo mundo.
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56. A Grécia está em um labirinto sem saída... quem vai salvar 
a Grécia de ser devorada pelo minotauro?”

(Le monde/2012)
A citação do jornal francês

A) mostra uma situação de caos na Grécia e portanto não 
existem perspectivas para o terror grego e sua frágil 
situação econômica.

B) nos remete ao período clássico do mundo grego, con-
texto histórico em que os gregos foram aprisionados 
nos labirintos romanos.

C) leva-nos a considerá-la como fazendo referências ao 
período arcaico, época em que os gregos foram domi-
nados por Creta e não conseguiram sua autonomia.

D) explica a atual crise econômica e faz correlações com 
os saberes e tradições míticas dos gregos.

E) é exagerada ao falar dos gregos, pois a crise é muito 
mais conjuntural do que estrutural.

57. A África é mãe do mundo... mas, em algumas partes do 
planeta, essa maternidade africana é muito mais evidente, 
sentida e vivida”.

(Jorge France)

O processo de africanidade do Brasil e suas fortes heran-
ças em nossa formação cultural e histórica leva-nos a con-
siderar que

A) a cultura africana foi bastante inserida nas relações 
políticas que se estabeleceram no período colonial do 
Brasil.

B) o sistema escravista foi implantado na África com a 
chegada dos europeus, as tribos e reinos africanos 
desconheciam esse modelo de trabalho.

C) o processo de africanização do Brasil torna-se eviden-
te de várias formas: nos tambores e musicalidade da 
Bahia; na religiosidade e no reggae do Maranhão e nos 
terreiros de candomblé e umbanda do Rio Grande do 
Sul.

D) o escravismo africano no Brasil é bastante similar ao 
processo escravista que foi adotado na antiguidade pe-
las pólis gregas, por Roma e pelo Egito.

E) apesar do africano ser considerado o elemento mais 
criativo do Brasil, na parte sul de nosso país essa influ-
ência é mínima, seja na cor ou na religiosidade

58. Antes de tudo, não existem as “democracias exportadas”, 
é um engano. Os Estados poderosos se opõem à demo-
cracia. Em todo o mundo árabe houve uma única eleição 
livre: a de janeiro de 2006, na Palestina. Todos estão de 
acordo que foram livres e justas. Mas, do ponto de vista 
americano e israelense, ganharam as pessoas erradas. 
Como nos Estados Unidos a classe dirigente e os intelec-
tuais desprezam a democracia, eles reagiram junto com 
Israel, castigando a população. Não foi só com o Hamas na 
Palestina, vamos pegar o exemplo da Venezuela: podem 
ter a opinião que quiserem sobre Chavez, mas a questão 
é o que pensam os venezuelanos. E os estudos de Latino-
barometro (consultoria chilena) dos últimos anos indicam 
a Venezuela no primeiro ou segundo lugar em aprovação 
do próprio governo e da democracia. É isso que pensam 
as pessoas. E como reagem os Estados Unidos? Respal-
dam um golpe militar, sansões, demonizam o presidente... 
O mesmo com a Bolívia. Novamente, cada um pode opinar 
como quiser, mas houve eleições notavelmente democrá-
ticas em dezembro de 2005, quando a maioria indígena 
pôde, pela primeira vez, eleger um de seus pares, Evo Mo-
rales. Isso é democracia.

Quando os Estados Unidos tentam solapá-la refletem sua 
visão: está tudo bem, desde que seja da nossa maneira.

(Entrevista exclusiva de Noam Chomsky. Le Monde Diplomatique Brasil. 
Ano 2, n. 15, out. 2008, p. 11.)

58. Com base no texto, percebe-se que

A) a exemplo do que aconteceu na história norte-america-
na, o fortalecimento da democracia na América Latina 
passa por um distanciamento das questões étnicas, 
como a questão dos indígenas.

B) O grande problema das “democracias exportadas” é 
que elas garantem, em geral, vitória de grupos contrá-
rios aos interesses das populações historicamente do-
minadas.

C) A democracia é um valor universal, mas respeitada na 
prática por um leque exclusivo de países, os economi-
camente mais fortes.

D) Os Estados Unidos têm representado um papel funda-
mental no sentido de evitar desvios ditatoriais na Amé-
rica Latina, sendo exemplos os casos da Venezuela e 
Bolívia.

E) Os anos 2000 marcaram o declínio do espírito imperia-
lista, inclusive aquele de caráter basicamente cultural.

59. Sobre o processo de globalização do mundo atual, é corre-
to afirmar:

A) A globalização foi perversa para os países pobres, 
porque os impediu de criar mecanismos de desenvol-
vimento, de ampliar o mercado interno e de exportar 
suas matérias-primas.

B) A criação da OMC (Organização Mundial do Comércio) 
visou, sobretudo, acabar com a pobreza do contexto 
mundial, objetivo que não foi cumprido, devido à sua 
incapacidade de eliminar o protecionismo no mercado 
externo.

C) Os países pobres subsidiam a agricultura dos países 
centrais, porque são incapazes de promover sua au-
tossuficiência agrícola, em função da pobreza de seus 
solos.

D) O aumento da pobreza no contexto mundial está re-
lacionado à incapacidade dos países periféricos em 
fornecer produtos de boa qualidade que sejam aceitos 
pelo mercado externo.

E) As relações comerciais no mundo globalizado são des-
favoráveis aos países periféricos, porque grande parte 
dos produtos exportados por eles está vulnerável às 
oscilações do mercado externo.

60. “Se a voz dele (o doente) ficar mais intensa, comparam-no 
a um cavalo e então se afirma que Poseidon é o responsá-
vel”, ironizava. “Um Absurdo”, pensava ele, que finalmente 
separou doença mental de deuses e mitos. Hipócrates sis-
tematizou então a teoria dos humores. Era abílis que afeta-
va o comportamento e causava a loucura, fosse melancolia 
ou mania – ou seja, loucura calma ou agressiva. Confusão 
ainda maior estava em crer que o pânico era causado pelo 
deslocamento do cérebro, por sua vez aquecido pela bílis 
vinda pela corrente sanguínea.

Platão também deu seu pitaco no século 5 a.C. E des-
de então, até o século 19, a filosofia foi a linha Mestra para 
entender a loucura. Sua teoria das 3 mentes (a racional, 
a emotiva e a instintiva) Pregava: se uma delas se dese-
quilibrasse, surgia a desordem mental. Claro, o que para 
eles causava o desequilíbrio eram as glândulas, e não o 
cérebro. A coisa muda pouco com os romanos.
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Galeno (130 d. C.) incrementou a hipótese da boa e velha bílis: a amarela 
causaria a mania(alegre, furiosa ou homicida), e a negra, a melancolia. Assim, 
com poucas variações, a relação entre corpo e mente virou a base para compre-
ender a loucura, o que seria retomado durante o Renascimento, após um longo 
intervalo em que Deus (dessa vez, um só) voltou com força total: a Idade Média.

(VIEIRA, 2011, p.6).

A forma como a sociedade, na história do homem, se relacionava com a loucura, 
reflete a organização social dessa própria sociedade e seus sistemas de crenças 
e valores.

Nesse contexto pode-se inferir:

A) O renascimento retomou o desenvolvimento do racionalismo clássico, bus-
cando imitar a sua produção e criticar o atraso cultural e o obscurantismo da 
época medieval, momento em que as discussões filosóficas desapareceram.

B) A Grécia Antiga via com normalidade a loucura, por considerá-la um atributo 
indispensável ao pensamento filosófico de conteúdo mítico e irracional, pró-
prio daquela Civilização.

C) O pragmatismo da sociedade romana impediu o desenvolvimento de um sis-
tema de pensamento e normas que regulassem a vida em sociedade.

D) A predominação da filosofia sobre outros saberes contribuiu para o atraso do 
pensamento científico, que se desenvolveu somente no século XIX, com a 
extinção das correntes filosóficas que direcionaram as sociedades nos sécu-
lo anteriores.

E) As filosofias escolástica e tomista, na Idade Média, buscaram explicações 
para os fenômenos psíquicos, assim como para a vida social, a partir dos 
desígnios divinos.

Gabarito:

01.  A
02.  C
03.  D
04.  B
05.  C
06.  E
07.  D
08.  B
09.  A
10.  E
11.  B
12.  D
13.  E
14.  C
15.  B
16.  C
17.  V F V F 
18.  V V F F V F
19.  F F F V V V 
20.  V V V F F 
21.  V V V F V V F
22.  F F F V V 
23.  F V F V F 
24.  F V V V F
25.  A
26.  B
27.  A
28.  D
29.  E
30.  A
31.  A
32.  B
33.  A
34.  E
35.  B

36.  C
37.  A
38.  C
39.  D
40.  C
41.  B
42.  A
43.  A
44.  E
45.  E
46.  E
47.  C
48.  D
49.  A
50.  V V V F F F 
51.  F V F V V F V
52.  V F F F V V 
53.  F V V V V V F
54.  E
55.  D
56.  D
57.  C
58.  B
59.  E
60.  E


