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CIÊNCIAS HUMANAS 
 

 QUESTÃO 01  
É interessante notar que o Brasil "padece" de quase todas as 
"patologias" institucionais identificadas como fatores responsáveis pela 
elevação do custo de governar: tem um sistema presidencialista; é 
uma federação; possui regras eleitorais que combinam um sistema de 
lista aberta com representação proporcional; tem um sistema 
multipartidário com partidos políticos considerados débeis na arena 
eleitoral; e tem sido governado por uma ampla coalizão no Congresso. 
(Adaptado de Carlos Pereira e Bernardo Mueller, “Comportamento 
estratégico em presidencialismo de coalizão: as relações entre o 
Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento brasileiro”. Dados 
– Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, 2002, v. 45, n. 2, p. 2.) 
 
a) O Congresso Nacional no Brasil é formado pelo Senado Federal e 
pela Câmara dos Deputados, exercendo as funções de legislar e 
fiscalizar. Qual a diferença básica, no sistema bicameral, entre o 
Senado Federal e a Câmara de Deputados? 
b) Qual a diferença entre Estado e governo? 

Resolução   
a) Podemos destacar vários pontos diferentes entre estas duas 
instituições do poder legislativo brasileiro. Um fator que deve ser 
levado em consideração para diferenciar as duas casas do Legislativo 
Federal é sua função política. O Senado foi criado para ser o 
representante do estado nas funções legislativas, enquanto a Câmara 
de Deputados deveria ser a representante do povo. Por tal motivo, as 
duas casas são responsáveis pela fiscalização do Executivo, bem 
como pela criação e alteração de leis, contudo a última palavra acaba 
sendo dada pelo Senado, pois é ele que tem o direito de derrubar os 
vetos presidenciais dados a projetos aprovados pelo Congresso 
Nacional. 
É importante também ressaltar as diferentes formas de eleição para os 
diferentes cargos. Os senadores são eleitos a partir de votação 
majoritária, possuindo mandato de oito anos, havendo renovação de 
1/3 e 2/3 das cadeiras  alternadamente a cada quatro anos. É 
importante lembrar que o número de senadores é fixo, isto é, temos 3 
senadores por estado, e mais 3 para o Distrito Federal, totalizando 
assim 81 senadores. A eleição para a Câmara dos Deputados possui 
o regime proporcional, isto é, primeiramente define-se a partir do 
volume de votos na legenda partidária o número de cadeiras a serem 
ocupadas pelo partido; em sequência a isto considera-se o ranking de 
votos dos candidatos partidários para definir quem ocupa tais 
cadeiras. Na Câmara dos Deputados, leva-se em consideração a 
população dos estados para definir o número de cadeiras a serem 
distribuídas pelas unidades da federação. 
Podemos ainda dizer que as duas casas se diferenciam quanto à 
representatividade eleitoral de que dispõem. O Senado, ao possuir um 
número fixo de eleitos por estado (três) demonstra total 
despreocupação com a representatividade de seu eleitor, isto é, 
enquanto os senadores do Acre representam cerca de 720 mil 
habitantes, os senadores do estado de São Paulo representam 41 
milhões de indivíduos. Quando analisamos a representatividade na 
Câmara dos Deputados, vemos que as distorções são menores, pois o 
Acre elegeu 8 deputados, em 2010, que acabaram representando 
cerca de 90 mil cidadãos cada um, enquanto para o estado de São 
Paulo foram eleitos 70 deputados, o que garante 1 deputado para 
aproximadamente 586 mil indivíduos. 
b) Muitas definições sobre Estado e governo povoam o universo 
conceitual das ciências humanas. Uma das mais respeitáveis 
definições partiu dos filósofos iluministas Thomas Hobbes, John Locke 
e Jean-Jacques Rousseau. Para tais pensadores, o Estado teria sido 
criado a partir do momento em que os seres humanos abandonaram o 
estado de natureza e assumiram, através de um pacto social, uma 
vida regrada e controlada. O Estado seria então a “criatura” oriunda de 
tal pacto, com responsabilidade de ser eterno, indissolúvel e 
controlador. Outros pensadores definiram melhor o termo Estado 
através de conjecturas mais contemporâneas. Seguindo tais 
definições, o Estado seria uma instituição, assim como a família e a 
Igreja. Este termo, um dos mais importantes das ciências humanas, 
esta relacionado às diferentes formas de organização das sociedades. 
É através da análise do Estado que podemos compreender a maneira 
como se distribui o poder entre os diferentes grupos que compõem o 
tecido social. 
Existem diferentes modalidades de Estado, como o Estado 
monárquico e o Estado nacional. Cada qual conta com formas 

particulares de definição e distribuição do poder. Por exemplo, Max 
Weber, sociólogo alemão, definiu o Estado como a instituição que 
possui a exclusividade da violência física legítima. O autor citado 
elaborou tal definição com o objetivo de alcançar as características 
essenciais deste organismo. 
A instituição 'Governo', por sua vez, faz referência às formas menos 
duradouras das organizações sociais, sobretudo, nas democracias 
modernas. Frente à durabilidade do Estado, o governo se caracteriza 
como a administração temporária da máquina estatal, cujas 
características dependem dos membros que o compõem. A 
alternância do poder entre os representantes é um princípio pétreo das 
democracias atuais. Para compreendermos melhor a distinção entre o 
Estado e os governos, podemos nos utilizar da organização política 
brasileira. O governo muda de acordo com as eleições, mas o Estado 
nacional democrático e moderno continua estruturado sobre as 
mesmas bases, independente dos partidos que ocupem o governo. 
 

 QUESTÃO 02  
Observe abaixo a figura de duas vertentes, uma em condições 
naturais (A) e outra urbanizada (B), e responda às questões. 
 

 
a) Como a água de precipitação pode chegar aos rios? 
b) A vertente B é densamente urbanizada. Que alterações na 
dinâmica da água serão observadas nessa vertente e no rio? 

Resolução   
a) A água, durante o processo de precipitação atmosférica, pode 
apresentar três comportamentos ou tendências simultâneas. 
Primeiramente, durante a precipitação, as gotas d’água podem sofrer 
evaporação devido ao atrito com o ar, não chegando assim ao leito do 
rio. Já no volume d’água que atinge o solo, podemos perceber outros 
dois comportamentos: o de escoamento, e o de infiltração. Os rios 
podem ser abastecidos por ambos os processos. No primeiro caso, a 
água escoada chega ao leito menor respeitando a forma da vertente. 
No segundo caso, penetra no solo e desagua nos lençóis freáticos, 
que acabam abastecendo os leitos dos rios. 
 
b) Na vertente B, o processo de infiltração será dificultado, diminuído 
ou até mesmo impedido pela impermeabilização oriunda do processo 
de urbanização. Tal impermeabilização traz consequências amplas e 
diretas no processo de escoamento das águas das chuvas. O grau de 
escoamento torna-se extremamente torrencial durante o processo de 
precipitação, não havendo infiltração considerável. Por isso, todo o 
volume d'água atinge rapidamente o leito do rio. Se esse leito for 
assoreado, em decorrência da dinâmica urbana, podem ocorrer 
grandes inundações marginais. Ao mesmo tempo em que a diminuição 
das infiltrações d'água no solo são catastróficas para os centros 
urbanos, ocorre redução também da alimentação dos lençóis freáticos, 
o que acaba gerando menor abastecimento dos rios e de suas 
nascentes. 
 

 QUESTÃO 03  
A figura ao lado, a despeito de apresentar a delimitação territorial atual 
do Brasil, representa a formação espacial colonial-escravista brasileira 
na passagem do século XVIII para o século XIX, momento 
fundamental para a compreensão da formação territorial do Brasil. A 
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figura delimita as diversas atividades econômico-demográficas, do que 
resulta um dado arranjo espacial. 

 
Adaptado de R. Moreira. Formação do Espaço 
Agrário Brasileiro. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1990, p.13. 

a) Relacione as áreas de pecuária, no final do século XVIII, aos 
biomas existentes no Brasil. 
b) A expansão da atividade pecuária pelo território esteve vinculada 
também ao tropeirismo. Descreva o papel da atividade pecuária e do 
tropeirismo na constituição do território brasileiro. 

Resolução   
a) Observando o mapa modelo abaixo, vamos responder à questão. 

 
Na história da colonização brasileira, a pecuária foi introduzida 
inicialmente na zona da mata nordestina (região 1). Tal fato se deu 
motivado pela necessidade de abastecimento de força motriz, 
alimentos, couro e carne-de-sol para os engenhos. Tal produção 
ocupou, juntamente com a cana-de-açucar, o espaço da mata atlântica 
nordestina. Em um momento posterior, devido à expansão da 
produção de açucar pela região da zona da mata, a pecuária atingiu o 
agreste e a caatinga, se espalhando por todo o sertão no vale do São 
Franscisco (região 2 do mapa), regiões de solo e clima menos 
propícios à produção canavieira. O São Francisco exerceu então papel 
fundamental neste processo de ampliação dos territórios da pecuária, 
e por consequência, na ampliação das possessões portuguesas, 
oferecendo caminho e sustento a essa rota de expansão. 
A interiorização do processo de ocupação promovida pela atividade 
mineradora acabou por estender a pecuária para a região mineira de 
mata atlântica e cerrado, próximas às regiões mineradoras (região 3 
do mapa). 
No séculos seguintes (XIX e XX) esta atividade passou a ocupar 
regiões mais sulistas, avançando sobre o Paraná e sua Mata das 
Araucárias (região 4) bem como sobre as pradarias dos pampas 
gaúchos (região 5). 
b) Como pode-se ver no item (a), a pecuária e o tropeirismo foram 
responsáveis pelo alargamento das fronteiras das possessões 
portuguesas, normalmente associadas às bandeiras, das quais 
também faziam parte. O tropeirismo influenciou e determinou a 
abertura das rotas de escoamento das riquezas extraídas pela coroa 
em direção à metrópole, além de fundar rotas de transporte das 
criações pecuárias que se destinavam a abastecer mercados maiores 
dentro do território nacional. Essas atividades também se relacionam à 
fundação de vários povoados, vilas e cidades no interior do território 
colonial português, como exemplo as cidades de Taubaté, Sorocaba, 
Santana de Parnaíba, Cruz Alta e São Vicente. 

 QUESTÃO 04  
Rocha é um agregado natural composto por um ou vários minerais e, 
em alguns casos, resulta da acumulação de materiais orgânicos. As 
rochas são classificadas como ígneas, metamórficas ou sedimentares. 
a) Quais são os processos de formação das rochas metamórficas? 
b) A Região Sul do Brasil destaca-se na produção de carvão mineral, 
que é extraído de rochas sedimentares do período Carbonífero. Que 
condições ambientais permitiram a acumulação desse material 
orgânico e que processos levaram à posterior formação do carvão 
mineral? 

Resolução   
a) As rochas metamórficas são formadas a partir de transformações 
físico-químicas, normalmente associadas ao aquecimento e ao 
aumento de pressão a que são submetidas outras rochas de 
quaisquer origens (ígnea, sedimentar ou mesmo metamórfica). Elas 
são formadas a partir de dois processos específicos: do aquecimento 
e do aumento de pressão causados por intrusões magmáticas ou 
ainda a partir dos atritos de falhas geológicas ou de áreas de 
subducção de placas tectônicas. 
b) Inicialmente devemos considerar que a região sul brasileira, e 
principalmente sua zona litorânea, foi e ainda é historicamente 
marcada por um profundo processo de intemperismos (físicos e 
sobretudo químicos), que somados às suas características de alta 
declividade e aliados à presença de vegetação abundante (araucárias 
e vegetação subtropical) foram fundamentais no processo de 
formação do carvão mineral brasileiro. Não podemos esquecer que o 
carvão mineral é uma rocha sedimentar combustível oriunda do 
soterramento e da compactação de material orgânico vegetal em 
ambientes anaeróbicos em áreas de bacias sedimentares rasas, 
deltas, estuários hidrográficos e pântanos mal oxigenados, ricos em 
material vegetal. Ao se encobrir esta matéria orgânica vegetal durante 
o processo de sedimentação, a mesma sofre transformações devido 
ao aumento de pressão e temperatura, como perda de água e 
concentração de carbono (devido à decomposição da celulose). 
Portanto são estes os processos responsáveis, ao longo de milhões 
de anos, por formar o carvão mineral. 
 

 QUESTÃO 05  
Líder hegemônico da ordem mundial no século XX, os EUA, desde 
1945, tornaram-se o principal pilar do sistema financeiro e bancário 
mundial e, desde 1971, com o fim do padrão dólar-ouro, instituído no 
Acordo de Bretton Woods (1944), ficou aberto o caminho para uma 
crescente circulação de dólares americanos no mundo. A emergência 
de novos polos de produção industrial no mundo e a perda de 
competitividade da produção americana implicaram um crescimento 
da dívida pública e privada norte-americana. O motor principal da crise 
sistêmica atual que afeta o conjunto do planeta encontra-se nos EUA. 
(Adaptado de GEAB - Global Europe Antecipation Bulletin, A crise actual 
explicada em mil palavras, nº. 17. Disponível em 
www.resistir.info/crise/geab_15set07.html. Acesso em 27/10/2010.) 
a) Constata-se que há vários anos a economia norte-americana vem 
perdendo dinamismo. Quais os principais fatores dessa perda de 
dinamismo? 
b) Qual o principal fator desencadeante da atual crise sistêmica que se 
aprofundou em 2008? Qual foi o efeito imediato da crise, no aspecto 
financeiro? 

Resolução   
a) Os principais fatores da perda de dinamismo econômico dos 
Estados Unidos podem ser associados a um processo de 
desterritorialização industrial e financeira, que provocaram a 
transferência dos centros produtivos norte-americanos para áreas 
periféricas do globo, gerando desemprego; este, aliado às dividas 
crescentes assumidas por cidadãos e empresas norte-americanas, 
bem como a ampliação da necessidade norte-americana frente às 
fontes de energia fóssil, e a sua incapacidade para substituir tais 
fontes de energia e matérias-primas, criaram uma atmosfera de 
incertezas no mercado financeiro, levando a crises cíclicas em 
diversos setores produtivos da nação. 
b) Pode-se apontar como fator desencadeante a explosão das bolhas 
de crescimento econômico não sustentáveis concretamente, em 
particular no mercado imobiliário norte-americano ("crise do 
subprime"), tendo reflexo nas economias do mundo todo. A formação 
dessas bolhas foi favorecida pela ampliação dos créditos ao 
consumidor norte-americano, pela prática de taxas de juros baixas e 
pela ausência de restrições que controlassem a tomada desenfreada 
de empréstimos. Isso levou a um constante endividamento desses 
consumidores, além de um processo de consumo excessivo que, ao 
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mesmo tempo em que alimentou as dívidas pessoais, alavancou um 
forte crescimento da inflação interna. 
A partir daí, o governo norte-americano tomou como medidas o 
aumento das taxas básicas de juros, fato que conteve gradativamente 
o consumo mas também prejudicou a entrada de investimentos 
externos, e aumentou ainda mais o endividamento da classe média. 
As dívidas chegaram a um ponto tal que não tinham mais condição de 
serem liquidadas. Ao perceber o forte crescimento da inadimplência, 
os bancos, que já estavam perdendo dinheiro com as desvalorizações 
do setor imobiliário, pararam de oferecer crédito ao consumidor. O 
mercado de ações também sofreu com a desvalorização de papéis de 
empresas. Alguns bancos e empresas, inclusive, chegaram a pedir 
falência, o que levou o governo a intervir na economia através de um 
plano emergencial, injetando grande quantidade de dinheiro, para 
tentar recuperar a credibilidade dessas instituições, que fora de certo 
modo fragilizada pelas perdas em larga escala. 
A conexão entre os mercados financeiros em escala global foi o 
principal fator da contaminação da crise estadunidense. Atualmente os 
mercados de capitais estão intimamente interligados em escala global. 
A crise da bolsa norte-americana acabou por influenciar 
negativamente as chamadas economias reais (são economias 
voltadas à produção e não ao sistema financeiro especulativo) e 
atingiu um enorme grupo de empresas, sobretudo as indústrias ligadas 
ao setor de bens duráveis, como por exemplo o setor automotivo. 
Cabe lembrar que os efeitos da crise aprofundaram questionamentos 
acerca dos ideais “neoliberais”. São eles: a necessidade de uma maior 
interferência e regulação dos estados sobre os livres mercados; e a 
criação de normas para regular o mercado global de capitais, pois a 
especulação é responsável pela geração de bolhas de crescimento 
que culminarão em recessões globais descontroladas. 
 

 QUESTÃO 06  
Os climogramas abaixo representam dois tipos climáticos que ocorrem 
em território brasileiro. Observe-os e responda: 

 
(Adaptado de http://www.climabrasileiro.hpg.ig.com.br) 

 

a) A que tipos climáticos se referem as figuras 1 e 2, respectivamente? 
b) Qual a vegetação característica das respectivas regiões? 

Resolução   
a) Figura 1. O climograma da figura 1 pode remeter ao clima tropical 
de altitude ou ao clima subtropical, já que o verão apresenta altas 
médias térmicas e as quedas de temperatura no inverno são 
moderadas, além de possuir níveis pluviométricos compatíveis. 
Já de acordo com Köppen, poderíamos classificar o climograma da 
figura 1 como subtropical sempre úmido com verões mornos (Cfb) ou 
tropical de altitude (Cwb). 
Figura 2: Semi-árido. O semi-árido é uma região que apresenta altas 
e constantes temperaturas, bem como grandes períodos de estiagem, 
somados a períodos de baixa pluviosidade. Mais especificamente, no 
caso de Köppen, a classificação seria semi-árido quente (Bsh). 
b) Nas regiões que apresentam o climograma 1 encontramos um 
mosaico vegetacional formado por mata atlântica e por outras 
vegetações de características mais subtropicais, como a mata das 
araucárias angustifolias. 
Já para as regiões que apresentam o climograma da figura 2, 
encontramos na paisagem a Caatinga, marcada por uma grande 
quantidade de arbustos secos, árvores desfolhadas e espinhosas, 
ausência de gramíneas, xeromorfismo e cactáceas. 
 

 QUESTÃO 07  
Desde o fim dos governos militares, a América do Sul tem tido um dos 
mais baixos gastos militares no mundo. Mas o fim das crises 
econômicas que assolaram o subcontinente entre os anos 1997 e 
2000 propiciou condições financeiras para a reemergência de projetos 
das Forças Armadas e o crescimento dos orçamentos militares para a 
segurança e defesa em diversos países da região. (Adaptado de Rafael 
Duarte Villa, “Corrida armamentista ou modernização de armamentos na 

América do Sul: estudo comparativo dos gastos militares”. Estudos e Cenários, 
dez. 2008, p. 48-49. Disponível em http://observatorio.iuperj.br e 
http://necon.iuperj.br. Acesso em 25/10/2010.) 
a) De quais assuntos se ocupa a agenda de segurança e defesa dos 
governos nacionais? 
b) Quais as principais motivações para a modernização das Forças 
Armadas por parte dos países sulamericanos? 

Resolução   
a) Os governos nacionais, em relação à agenda de segurança e 
defesa, tem como preocupação os seguintes fatores: 
- manutenção e defesa das fronteiras nacionais secas e marítimas; 
- controle do espaço aéreo nacional; 
- controle e regulação da exploração dos recursos naturais internos 
(combustíveis fósseis, reservas minerais e naturais, recursos hídricos 
etc) 
- defesa da soberania nacional. 
- realização dos interesses nacionais sem pressões e ameaças de 
qualquer natureza; 
- garantia do exercício dos direitos e deveres constitucionais aos 
cidadãos. 

Por defesa nacional podemos entender a utilização, se necessário, 
da expressão militar de modo que haja a manutenção da liberdade dos 
interesses nacionais, da soberania territorial, e da proteção contra 
ameaças externas possíveis ou manifestas. 
b) Um dos principais motivos para a modernização das Forças 
Armadas está na manutenção das fronteiras nacionais e na garantia 
da soberania sobre o território. A América do Sul tem suas fronteiras 
mais ou menos definidas por acordos diplomáticos, isto é, as áreas 
conflituosas são menores quando comparadas às áreas estáveis. 
Sendo assim, a modernização das Forças Armadas sulamericanas 
está mais voltada a criar garantias de soberania da região em relação 
a influências exteriores (EUA, por exemplo), não envolvendo a 
ampliação ou conquista de novos territórios, como acontece em outras 
áreas do globo. 
 

 QUESTÃO 08  
As discussões sobre a instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 
iniciaram-se no começo da década de 1970, definindo os primeiros 
diagnósticos sobre o inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica na 
qual a usina será instalada. Em fevereiro de 2010, foi concedida a 
licença ambiental para a construção da usina, considerada a maior 
usina hidrelétrica inteiramente brasileira. 
a) Em qual bacia hidrográfica será construída a Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte, e em qual unidade federativa será localizada? 
b) Aponte um impacto ambiental e um impacto sócio-econômico 
decorrentes da instalação e do funcionamento de uma usina 
hidrelétrica de grande porte no bioma em que será instalada a usina 
de Belo Monte. 

Resolução   
a) A Usina Hidrelétrica de Belo Monte será construída na macro bacia 
hidrográfica do rio Amazonas, mais especificamente localizada na sub 
bacia hidrográfica do rio Xingu, localizado no estado do Pará. 
b) A usina será instalada no interior da bacia amazônica, caracterizada 
por ser uma área de baixa declividade recoberta por densa floresta 
equatorial com uma biodiversidade extremamente rica. A instalação de 
uma hidrelétrica em áreas com tais características provocará a 
inundação de extensos setores da floresta amazônica, alterando sua 
biodiversidade e causando sua destruição, além é claro de alterar 
radicalmente a dinâmica da vida dos ribeirinhos locais. Reservas 
indígenas do Xingu terão o ciclo de seu rio alterado o que acabará 
afetando a sua capacidade pesqueira e, por conseguinte, de 
subsistência; outras tantas tribos e comunidades terão que se realocar 
e se adaptar as mudanças trazidas pelas áreas de alagamento. 
 

 QUESTÃO 09  
Observe os dados na tabela abaixo. 
 

Distribuição demográfica por tamanho de municípios – Estado de São Paulo (1970 e 2000) 
Ano de 1970 Ano de 2000 

No de 
municípios 

População No de 
municípios 

População 
Classe de 

tamanho dos 
municípios 

(mil habitantes) Total         % Total            % Total       % Total            % 
Até 20 429 75,1 3.452.155 19,4 411 63,7 3.023.821 8,2 
Entre 20 e 50 96 16,8 2.884.036 16,2 118 18,3 3.659.903 9,9 
Entre 50 e 100 24 4,2 1.603.459 9,0 54 8,4 3.826.839 10,3 
Entre 100 e 250 17 3,0 2.483.320 14,0 40 6,2 6.233.211 16,8 
Entre 250 e 500 4 0,7 1.423.393 8,0 14 2,2 4.762.928 12,9 
Entre 500 e 2 mil 0 0,0 0 0,0 7 1,1 5.091.450 13,7 
Mais de 2 mil 1 0,2 5.924.612 33,3 1 0,2 10.434.252 28,2 
Total do estado 571 100 17.770.975 100 645 100 37.032.403 100 
(Adaptado de C. A. Brandão e F. C. de Macedo, Demografia e urbanização. Em: W. Cano; C. A. Brandão; C. 
S. Maciel e F. C. Macedo, Economia Paulista: Dinâmica socioeconômica entre 1980 e 2005. Campinas: 
Alínea, 2007, p.23.) 
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a) Na tabela consta um município com mais de 2 milhões de 
habitantes (São Paulo). Analise sucintamente a sua evolução 
demográfica, comparando o ano de 1970 com 2000. 
b) Na tabela, levando em conta as classes de tamanho, observa-se 
significativo crescimento do número de municípios entre 100 mil e 500 
mil habitantes (duas classes de tamanho) entre 1970 e 2000. Quais os 
principais fatores causadores do crescimento expressivo do número 
dessas cidades? 

Resolução   
a) Analisando os dados referentes ao município citado (São Paulo) 
com mais de 2 milhões de habitantes, observa-se um crescimento 
substancial da população absoluta do município (de 5,9 milhões em 
1970 para 10,4 milhões de habitantes em 2000). Entretanto, observa-
se que a participação do município no total da população do estado 
teve um decrescimento relativo (de 33,3% para 28,2%), o que mostra 
que houve uma diminuição relativa na participação do município de 
São Paulo na composição da população total do estado entre os anos 
de 1970 e 2000. 
b) O crescimento das cidades médias paulistas está associado ao 
processo de descentralização populacional e industrial sofrido pelas 
grandes cidades a partir dos anos 70. Os principais fatores 
causadores desse processo são: a busca, por parte das indústrias, de 
menores custos de produção, impulsionada em grande parte pelas 
guerras fiscais entre municípios; a inconveniente presença de fortes 
sindicatos na grande São Paulo e ainda a melhoria nas condições dos 
transportes e das áreas urbanas presentes no interior paulista. Ainda, 
para a população, os fatores causadores dessas mudanças estão 
ligados aos menores custos de vida nas cidades médias do interior 
paulista, aos menores índices de violência em relação à capital, às 
novas oportunidades de postos de trabalho e de negócios. 
 

 QUESTÃO 10  
À Ilíada, epopeia guerreira, sucede a Odisseia, pacífica coletânea de 
lendas e aventuras marítimas. Esse contraste corresponde a uma 
mudança, quando os povos da região renunciam às lutas em territórios 
muito estreitos e se voltam para os países longínquos. Os poemas 
homéricos são contemporâneos da grande expansão marítima dos 
fenícios e a Odisseia está cheia de violências e rapinas de todo tipo 
praticadas pelos fenícios, apresentados como mercadores descarados 
e bandidos sem escrúpulos; mas devemos levar em conta, nessas 
narrativas, as rivalidades comerciais. (Adaptado de J. Gabriel-Leroux, 
As primeiras civilizações do Mediterrâneo. São Paulo: Martins Fontes, 
1989, p. 67-68.) 
a) Segundo o texto, quais seriam as razões históricas da diferença 
entre a Ilíada e a Odisseia? 
b) Como a organização política de fenícios e gregos os diferenciava 
da civilização egípcia? 

Resolução   
a) O texto atribui a diferença entre a Ilíada e a Odisseia a uma 
mudança de perspectiva ocorrida entre os povos da região citada pelo 
texto no momento em que “renunciam às lutas em territórios muito 
estreitos e se voltam para os países longínquos”. Assim, o enfoque 
bélico da Ilíada seria correspondente a um período de conflitos 
locais, enquanto a narrativa de lendas e aventuras marítimas da 
Odisseia seria reflexo das impressões e preocupações dos povos 
helênicos acerca das relações de sua exploração marítima com o 
mundo fenício em plena expansão, da qual podemos citar como 
elementos a fundação e desenvolvimento de diversas cidades-
estados, tais como Tiro, Sídon e Sarepta, e a enorme ampliação de 
seu universo comercial. 
b) De forma geral, pode-se dizer que tanto o mundo grego antigo 
quanto o fenício organizavam-se em cidades-estado, sendo, portanto, 
cada cidade uma unidade política independente, com normas, política 
de alianças e conflitos próprios. A civilização egípcia, ao contrário, 
assume um modelo de enorme centralização política já por volta de 
3200 a.C., momento que marca o início do período dinástico e da 
unificação de várias cidades de um extenso território em torno de uma 
monarquia centralizada na figura do faraó. 
 

 QUESTÃO 11  
No início do século XIV, o inquisidor Bernardo Guy escreveu um 
Manual do Inquisidor, no qual descrevia como se ingressava na seita 
herética que ficou conhecida pelo nome de pseudoapóstolos: “Perante 
algum altar, na presença de membros da seita, o candidato se despe 
de suas roupas, como sinal de renúncia a tudo que possui, para seguir 
com perfeição a pobreza evangélica. Também se exige que ele 
prometa não obedecer a nenhum mortal, mas só a Deus, como se 

fosse um apóstolo sujeito apenas a Cristo e a ninguém mais.” 
(Adaptado de Nachman Falbel, Heresias medievais. São Paulo: Perspectiva, 
1977, p. 66.) 
a) Por quais razões essa heresia era uma ameaça para a Igreja do 
período? 
b) Caracterize a relação entre o poder religioso e o poder temporal na 
baixa Idade Média. 

Resolução   
a) A heresia dos pseudoapóstolos pode ser considerada uma ameaça 
à Igreja Católica do século XIV por diversas razões. Sua condenação 
radical da riqueza material, da qual seus membros deviam abrir mão 
completamente, entra em choque direto com a aceitação (e mesmo 
valorização) do acúmulo de bens materiais pelo clero, característica de 
boa parte da Igreja Católica do período. Além disso, ao rejeitar 
qualquer autoridade terrena, esta heresia combate um elemento 
estruturante da Igreja Católica medieval, que é sua rígida hierarquia e 
centralização.  
b) As relações entre o poder temporal, exercido pelos reis e pela 
nobreza, e o poder religioso, circunscrito ao clero (e ao papa como 
autoridade máxima), são eixo central de compreensão de toda a 
história da Idade Média. A Baixa Idade Média caracteriza-se tanto pela 
crise do feudalismo, e consequente afrouxamento das relações feudo-
vassálicas, quanto pela crescente centralização política do poder 
temporal, com a formação de monarquias. O poder espiritual do 
papado, de grande influência em todos os domínios cristãos, inclusive 
em questões não-religiosas, oferecia ameaça ao poder temporal que 
dominava os Estados que nasciam na Europa.  Por conta disto o 
período é marcado por disputas e conflitos entre os dois poderes, o 
que é exemplificado por eventos como a Querela das Investiduras, 
conflito entre o Papa e o rei do Sacro-Império Romano Germânico, e o 
Papado de Avignon, quando o monarca francês Felipe IV, o Belo, 
transferiu a sede do papado para Avignon na França, com o objetivo 
do controlá-lo. 
 

 QUESTÃO 12  
Uma análise das lutas suscitadas pela ocupação holandesa no Brasil 
pode ajudar a desconstruir ideias feitas. Uma tese tradicional diz 
respeito ao reforço da identidade brasileira  durante as lutas com os 
holandeses: a luta pela expulsão dos holandeses seria obra muito 
mais dos brasileiros e negros do que dos portugueses. Já a tese que 
critica essa associação entre a experiência da dominação holandesa e 
a gênese de um sentimento nativista insiste nas divisões – no âmbito 
da economia açucareira – entre senhores de engenho excluídos ou 
favorecidos pela ocupação holandesa. (Adaptado de Diogo Ramada Curto, 
Cultura imperial e projetos coloniais (séculos XV a XVIII). Campinas: Editora da 
Unicamp, 2009, p. 278.) 
 
a) Identifique no texto duas interpretações divergentes a respeito da 
luta contra a dominação holandesa no Brasil. 
b) Mencione dois fatores que levaram à invasão de Pernambuco pelos 
holandeses no século XVII. 

Resolução   
a) As duas invasões holandesas ao Brasil colônia aconteceram no 
século XVII, época em que a Cia. Das Índias Ocidentais holandesa foi 
excluída pela Espanha do comércio internacional do açúcar. Segundo 
podemos retirar da leitura do texto, há duas possíveis explicações 
para a expulsão dos holandeses do nordeste do Brasil colônia. A 
primeira estaria ligada a uma tentativa de criação e consolidação de 
um espírito de nacionalidade (que a historiografia chamou de 
nativismo), pois seriam, afirma o texto, os “brasileiros e negros” muito 
mais interessados na expulsão dos flamengos do Brasil que os 
portugueses. Já a segunda versão para o fato sublinhada pelo 
fragmento tenta explicá-lo pela divisão de interesses entre os 
senhores de engenho. Assim, os mais desfavorecidos pelos 
holandeses seriam os maiores interessados na expulsão dos 
invasores. 
b) Podemos afirmar que o desejo dos comerciantes holandeses em 
expandir seus negócios por meio de suas navegações e transações 
comerciais pelo mundo fez com que eles se envolvessem diretamente 
com o negócio internacional do açúcar dos séculos XVI e XVII. Para 
tanto, fizeram forte aliança com portugueses, que já tinham uma 
importante produção daquele gênero de cultivo no nordeste do Brasil 
colônia. Porém, é nesse momento que ocorre a União Ibérica (1580-
1640), quando a Coroa portuguesa é anexada pela família real 
espanhola (Habsburgos). Naquele período, os holandeses tentavam 
alcançar sua emancipação política do domínio espanhol, vindo a ser 
proclamada, em 1581, a República das Províncias Unidas, sediada em 
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Amsterdã, consagrando a separação com relação à Espanha. Assim, 
em represália à separação holandesa, Filipe II de Espanha proibiu 
o comércio espanhol e português com os holandeses, fato que 
afetava diretamente o comércio do açúcar do Brasil, onde os 
holandeses eram tradicionais investidores. Inicialmente, os flamengos 
voltaram-se para o Índico, fundando a Cia. Das Índias Orientais  
(1602). Diante do sucesso dessa empresa, criaram, em 1621, a Cia. 
Das Índias Ocientais, cujos maiores intentos eram apoderar-se do 
lucrativo comércio de escravos português na África e do negócio 
do açúcar no Brasil. 
 

 QUESTÃO 13  
Na Inglaterra, por volta de 1640, a monarquia dos Stuart era incapaz 
de continuar governando de maneira tradicional. Entre as forças 
sociais que não podiam mais ser contidas no velho quadro político, 
estavam aqueles que queriam obter dinheiro, como também aqueles 
que queriam adorar a Deus seguindo apenas suas próprias 
consciências, o que os levou a desafiar as instituições de uma 
sociedade hierarquicamente estratificada. 
(Adaptado de Christopher Hill, “Uma revolução burguesa?”. Revista Brasileira 
de História, São Paulo, vol. 4, nº 7, 1984, p. 10.) 
a) Conforme o texto, que valores se contrapunham à forma de governo 
tradicional na Inglaterra do século XVII? 
b) Quais foram as consequências da Revolução Inglesa para o quadro 
político do país? 

Resolução   
a) O texto aponta a contraposição dos valores burgueses (“aqueles 
que queriam obter dinheiro”) e protestantes (“aqueles que queriam 
adorar a Deus seguindo apenas suas próprias consciências”) à lógica 
hierárquica rígida característica do Antigo Regime e, portanto, do 
governo tradicional da Inglaterra do período. 
b) A Revolução Inglesa foi um processo que culminou na consolidação 
de uma monarquia constitucional parlamentarista na Inglaterra. Em 
sua primeira etapa, conhecida como Revolução Puritana, Carlos I, rei 
de inspiração absolutista, foi deposto e posteriormente executado. O 
poder foi então assumido por Oliver Cromwell, líder puritano na luta 
contra as forças do rei. Cromwell tornou-se ditador e, após sua morte, 
tem-se um período de restauração monárquica, sendo o trono 
assumido por Carlos II e, na sequência, por Jaime II, seu irmão. Sua 
aproximação a forças absolutistas levam a nova reação, desta vez 
sem guerra, que fica conhecida como Revolução Gloriosa. Nesta, é 
tramada a deposição de Jaime em favor de Guilherme de Orange, 
com a condição de que ele assinasse o Bill of Rights, documento que 
limitava amplamente o poder do rei. A assinatura do Bill of Rights, em 
1689, consagrou o modelo inglês de monarquia parlamentar, em que o 
poder real é submetido ao Parlamento, e o rei passa a um papel 
majoritariamente simbólico na organização política do país. 
 

 QUESTÃO 14  
Na segunda metade do século XVIII, pensadores importantes, como 
Denis Diderot, atacaram os próprios fundamentos do imperialismo. 
Para esse filósofo, os seres humanos eram fundamentalmente 
formados pelas suas culturas e marcados pelas diferenças culturais, 
não existindo o homem no estado de natureza. Isso levava à ideia de 
relatividade cultural, segundo a qual os povos não podiam ser 
considerados superiores ou inferiores a partir de uma escala universal 
de valores. (Adaptado de Sankar Muthu, Enlightenment Against Empire. 
Princeton: Princeton University Press, 2003, p. 258, 268.) 
a) Segundo o texto, como as ideias de Denis Diderot se opunham ao 
imperialismo? 
b) No pensamento de Jean-Jacques Rousseau, qual a relação entre a 
ideia de “homem no estado de natureza” e a organização das 
sociedades civilizadas? 

Resolução   
a) O imperialismo europeu se assentava sobre duas principais teses. 
A primeira, de que o homem inicialmente estaria nas selvas e 
posteriormente edificaria a civilização e a sociedade em um processo 
contínuo e único para todos. Os seres humanos passariam desta 
maneira pelas mesmas fases: selvageria, barbárie e civilização. A 
segunda, a tese da superioridade europeia, que considerava aquele 
continente o auge da civilização e do desenvolvimento humano. 
Assim, devido às suas características sociais, políticas e econômicas, 
os africanos e demais povos colonizados ainda não haviam chegado 
ao estágio civilizado, cabendo aos europeus o “fardo” de ajudá-los 
nesse processo. Ao negar a ideia de estado de natureza e afirmar que 
os seres humanos são formados por processos culturais, fato que 

redundaria na existência de várias culturas simultâneas, o pensamento 
de Diderot se contrapõe diretamente às bases do imperialismo. 
b) Segundo o filósofo J. J. Rousseau, os homens nasciam em “estado 
de natureza”, quando eram iguais e bons. Porém, a sociedade dita 
civilizada que foi criada posteriormente o corrompeu, estabelecendo a 
desigualdade entre todos. Para tentar reequilibrar suas relações 
sociais, os homens criaram um “contrato social”, base das sociedades 
civilizadas, cujos governos representariam “a vontade geral” da 
população e tentariam minimizar as diferenças existentes. 
 

 QUESTÃO 15  
Em 1869, o deputado Bento de Paula Souza discursou na Assembleia 
Legislativa da Província de São Paulo em defesa da imigração: “Nós 
queremos os americanos como paulistas novos, como paulistas 
adotivos, homens prestimosos, que escolham a província como sua 
nova pátria, e queremos os alemães como trabalhadores, como 
homens produtivos, que venham aqui habitar. Tanto uns como outros, 
os receberemos com o mesmo entusiasmo”. (Adaptado de Célia Maria 
Marinho de Azevedo, Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das 
elites – século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 145.) 
a) Caracterize o contexto internacional que permitia ao deputado 
paulista esperar uma imigração de norte-americanos. 
b) Aponte duas características da imigração para o sul do Brasil que a 
diferenciem da imigração para a província de São Paulo. 

Resolução  
a) Podemos afirmar que naquele período em questão (1869), vivia-se 
o contexto dos efeitos da Guerra Civil Americana, mais conhecida 
como Guerra de Secessão (1861-1865), conflito que dividiu os EUA. O 
norte, mais industrializado, tomou o comando político daquela nação, 
fazendo com que o sul agrário e ainda muito ligado à escravidão se 
rebelasse e desejasse a separação. Para tanto, os estados do sul 
formaram um grupo chamado Confederados. Estes estados, que 
compunham a Confederação, eram o Alabama, Arkansas, Carolina do 
Norte, Carolina do Sul, Flórida, Geórgia, Louisiana, Mississippi, 
Tennessee, Texas e Virgínia, com um total aproximado de 9,5 milhões 
de habitantes. Com a derrota confederada na guerra, uma parcela 
significativa da população abandonou o Sul americano. Acabaram 
emigrando para outros países, entre eles o Brasil. Buscavam fugir da 
recessão econômica e da perseguição contra a antiga população 
confederada. Muitos consideram o maior êxodo populacional da 
história dos Estados Unidos. Com relação à sua presença no Brasil, 
podemos citar como exemplo a fundação da cidade de Americana-SP 
(1875), quando um importante contingente de norte-americanos 
passou a habitar essa região. 
b) Após a independência (1822), a imigração passou a fazer parte da 
política do império. Neste contexto, podemos citar algumas diferenças 
entre a imigração para o sul do Brasil e para a província de São Paulo. 
A região Sul permanecia despovoada e alvo de disputas fronteiriças 
entre os países vizinhos da região. Assim, o império incentivou a 
implantação de núcleos de colonos imigrantes no Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Eram pequenas propriedades, onde 
predominou a produção familiar. Podemos também destacar a forte 
presença eslava, como polonoses e ucranianos. 
Já em São Paulo, a cafeicultura necessitava de mão-de-obra, pois a 
escravidão vivia momentos de crise, com a lei Eusébio de Queirós 
(1850), que proibia o tráfico negreiro para o país. Dessa forma um 
grande contingente de italianos, portugueses e espanhóis foi 
recrutado na Europa, obedecendo a essa necessidade de substituição 
de mão-de-obra nos latifúndios de café. Esses imigrantes foram 
contratados no sistema de parceria, em que davam ao proprietário 
latifundiário uma parte da colheita e ficavam com outra parte, embora 
fossem muitas vezes enganados pelos fazendeiros, que os tratavam 
como verdadeiros escravos (lembrando que no Sul predominou a 
produção familiar). 
 

 QUESTÃO 16  
Quando Colin Powell chegar às Nações Unidas hoje para defender a 
guerra contra Saddam Hussein, as Nações Unidas planejam cobrir a 
obra-prima de Picasso, “Guernica”, com uma capa azul. Repórteres e 
câmeras irão cercar o secretário de Estado (cargo equivalente ao de 
ministro das Relações Exteriores) na entrada do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, onde a reprodução de “Guernica” está 
pendurada. De fato, Powell não pode convencer o mundo sobre a 
necessidade de bombardear o Iraque cercado por mulheres, homens, 
crianças, touros e cavalos aos gritos e mutilados. (Adaptado de Maureen 
Dowd, “Powell without Picasso”. http://www.nytimes.com/2003/02/05/opinion/powell-
without-picasso.html. Acesso em 06/12/2010.) 
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(Fonte: http://www.iep.uminho.pt/aac/sm/a2003/4cpintura/picasso.htm. Acesso 

em 06/12/2010.) 
 
a) Quais eram as mensagens incompatíveis entre a fala de Colin 
Powell e a obra Guernica de Picasso? 
b) Identifique os acontecimentos políticos associados à obra Guernica. 

Resolução   
a) Guernica, de Picasso, é considerado por muitos um manifesto 
pictórico anti-guerra. A obra é inteiramente composta por elementos 
que mostram, entre outras coisas, o alto preço que a guerra cobra das 
populações por ela envolvidas, como podemos observar nos corpos 
despedaçados e desesperados de homens, mulheres, crianças e 
animais que o permeiam. Desta maneira, a argumentação de Colin 
Powell em defesa de uma intervenção militar no Iraque entraria em 
conflito direto com a denúncia do horror absoluto da guerra feita pelo 
quadro de Picasso. 
b) Guernica foi pintada por Picasso a partir do bombardeio da cidade 
basca de mesmo nome, feito por aviões nazistas em 1937, durante a 
Guerra Civil espanhola (1936-1939). O embate travou-se entre a 
Frente Popular (uma coalizão dos partidos de esquerda, sindicalistas e 
forças democráticas) e forças nacionalistas e fascistas, somadas à 
Igreja e ao Exército. A Guerra Civil espanhola teve o seu início logo 
após a eleição da Frente Popular, em 1936, quando o general Franco, 
apoiado pelo Exército e pela direita, deu um golpe de Estado. Franco 
enfrentou forte reação armada, originando-se assim o conflito em 
questão. Os governos da Itália fascista e da Alemanha nazista 
apoiaram o golpe de Franco, sendo o ataque a Guernica um exemplo 
deste apoio, já que a cidade encontrava-se sob controle republicano 
(e, portanto, anti-franquista) no momento do bombardeio executado 
pela Força Aérea alemã. Sendo assim, a Guerra Civil espanhola é 
muitas vezes tratada como uma espécie de ensaio da Segunda 
Guerra Mundial. 
 

 QUESTÃO 17  
Vinte anos depois da promulgação da Constituição de 1988, é difícil 
imaginar como um país com graves problemas econômicos e recém-saído 
de uma longa ditadura militar foi capaz de escrever seu futuro numa 
Constituição que foi chamada de “Constituição Cidadã”.  
(Adaptado de Ricardo Amaral, “Memórias da última batalha ideológica”. 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI12361-15273,00.html. 
Acesso em 18/11/2010.) 
a) Por quais razões a Constituição de 1988 foi apelidada “Constituição 
Cidadã”? 
b) Quais eram os “graves problemas econômicos” que afetavam o Brasil 
no contexto de transição da ditadura militar para o regime democrático? 

Resolução  
a) No final da década de 1980 o Brasil vivia a fase de 
redemocratização política, pois havia recentemente saído de uma 
longa ditadura militar (1964-1985). Nesse sentido, fazia-se necessário 
a confecção de uma Constituição que substituísse a carta autoritária 
de 1967 e traduzisse esse novo momento político nacional marcado 
pelo retorno do chamado estado de direito. Nesse sentido, a 
Constituição de 1988 trouxe uma série de inovações, o que lhe 
garantiu o nome de “a Constituição Cidadã”. Entre seus dispositivos 
estão o direito de voto para os analfabetos, o voto facultativo para 
jovens entre 16 e 18 anos, a redução do mandato do presidente de 5 
para 4 anos, as eleições em dois turnos para os cargos de presidente, 
governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes, 
a extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores domésticos, o 
direito à greve e à liberdade sindical, a diminuição da jornada de 
trabalho de 48 para 44 horas semanais, a licença maternidade de 120 
dias, a licença paternidade de 5 dias e a adoção do seguro 
desemprego. 
b) A década de 1980 ficou conhecida pelos estudiosos como “a 
década perdida”, pois foi caracterizada por um forte processo 
inflacionário, chegando ao que os economistas chamam de 
hiperinflação. Ao mesmo tempo, uma série de planos de estabilização 

econômica fracassaram, tais como o Cruzado (1986), Cruzado II 
(1986), Bresser (1987), Verão (1989) e Collor (1990). Também 
podemos destacar uma forte retração econômica, queda do Produto 
Interno Bruto (PIB), aumento do desemprego e sensível perda de 
poder de compra da população. 
 

 QUESTÃO 18  
Existem épocas em que os acontecimentos concentrados num curto 
período de tempo são imediatamente vistos como históricos. A Revolução 
Francesa e 1917 foram ocasiões desse tipo, e também 1989. Aqueles que 
acreditavam que a Revolução Russa havia sido a porta para o futuro da 
história mundial estavam errados. E quando sua hora chegou, todos se 
deram conta disso. Nem mesmo os mais frios ideólogos da guerra fria 
esperavam a desintegração quase sem resistência verificada em 1989. 
(Adaptado de Eric Hobsbawm, “1989 – O que sobrou para os vitoriosos”. Folha 
de São Paulo, 12/11/1990, p. A-2.) 
a) No contexto entre as duas guerras mundiais, quais seriam as razões 
para a Revolução Russa ter simbolizado uma porta para o futuro? 
b) Identifique dois fatores que levaram à derrocada dos regimes socialistas 
da Europa após 1989. 

Resolução   
a) Durante o período entreguerras (1918-1939), o capitalismo viveu 
uma grande crise, simbolizada pelo crack da bolsa de Nova Iorque, em 
1929. A política liberal, sustentada pela não intervenção estatal na 
economia, que até aquele momento era a doutrina econômica mais 
respeitada, foi questionada e vista como símbolo da “grande 
depressão”. Nesse sentido, o ideário socialista, cristalizado pela 
Revolução Russa de 1917, passou a ser encarado como uma 
verdadeira alternativa para a grande crise capitalista que se vivia. 
b) Vários são os fatores que podem ser elencados como causadores 
da derrocada do bloco soviético após 1989. Entre eles, podemos citar 
os enormes gastos dos governos com o setor militar, com o 
objetivo de sustentar a corrida armamentista com relação aos EUA. 
Esses enormes custos limitaram o crescimento econômico do bloco 
em direção a outros setores, fazendo com que houvesse uma enorme 
demanda da população com relação ao consumo de produtos 
básicos. Conjuntamente, houve um grande desgaste dos regimes 
ditatoriais do leste europeu, principalmente no que tange à falta de 
liberdade de expressão, de ir e vir e organização partidária, pois 
todos os países do bloco soviético eram governados por ditadores 
ligados a regimes comandados por partidos únicos. Além disso, essa 
instabilidade do modelo soviético proporcionou um afloramento de 
sentimentos étnico-nacionalistas no interior do bloco, que também 
contribuíram para o posterior desmantelamento da URSS. 
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INGLÊS 
 

 QUESTÃO 19  
(1) 

 
(Adaptado de David Fitzsimmons, The Arizona Star, 20/03/2009.) 

 
(2) 

 
(Adaptado de Mike Keefe, The Denver Post, 26/05/2010.) 

 
a) No que reside a ironia do primeiro cartum? 
b) O humor do segundo cartum deriva de uma contradição. Que 
contradição é essa? 

Resolução   
a) O garoto do cartum tem a aparência tradicional de entregador de 
jornais e anuncia uma reportagem sobre o desaparecimento de jornais 
americanos. Tal reportagem, entretanto, deverá ser lida online. A 
ironia está no fato de que, a despeito do leitor esperar que o garoto 
entregue um jornal material, físico, ele anuncia uma reportagem online 
que evidencia o fato – exatamente a matéria da reportagem – de que 
os jornais americanos estão desaparecendo (o que é evidenciado, 
também, pela bolsa vazia do garoto, de onde vê-se sair uma mosca). 
 
b) O humor deriva da contradição entre o desejo da moça de manter 
estritamente privadas informações sobre sua vida pessoal (que se 
exemplifica no trecho: "Of course I expect all of this to remain strictly 
private!") e sua prática de expor informações pessoais em redes 
sociais (o que pode-se inferir pela leitura das informações no canto 
esquerdo do cartum – name/nome; age/idade; gender/gênero... worst 
fears/maiores temores; sexual fantasies/fantasias sexuais; medical 
history/histórico médico – e pelos dizeres em seu laptop – Social net- 
working, que remete às redes sociais). 
 

 QUESTÃO 20  
Laughter is the Best Medicine 

 

Humor is infectious. The sound of 
roaring laughter is far more contagious 
than any cough, sigh, or sneeze. When 
laughter is shared, it binds people 
together and increases happiness and 
intimacy. In addition to the domino 
effect of joy and amusement, laughter 
 

also triggers healthy physical changes in the body. Humor and laughter 
strengthen your immune system, boost your energy, diminish pain, and 

protect you from the damaging effects of stress. Best of all, this 
priceless medicine is fun, free, and easy to use. 
 (Adaptado de http://www.helpguide.org/life/humor_laughter_health.htm. Acesso 

em 21/08/2010.) 
a) O texto considera o riso mais contagioso do que outras 
manifestações físicas. Indique duas dessas outras manifestações. 
b) Explicite os efeitos positivos do bom humor e do riso para a saúde 
física das pessoas. 

Resolução   
a) O candidato deve escolher duas dentre as três opções seguintes: 
tosse (cough), suspiro (sigh) e espirro (sneeze).  
b) O candidato deveria traduzir o seguinte trecho: “Humor and laughter 
strengthen your immune system, boost your energy, diminish pain, and 
protect you from the damaging effects of stress.” (“O humor e o riso 
fortalecem seu sistema imunológico, aumentam sua energia, 
diminuem a dor e protegem dos efeitos nocivos do estresse.”) 
 

 QUESTÃO 21  
 
 

TEENAGERS
TIRED OF BEING 

HARASSED BY YOUR 
PARENTS? 

ACT NOW!!! 
MOVE OUT, GET A JOB, 
PAY YOUR OWN WAY, 

WHILE YOU STILL 
KNOW EVERYTHING! 

 
(http://www.allposters.com/-
sp/Teenagers- 
Posters_i1657530_htm. Acesso 
em 04/12/2009.) 
 

 
 
 
 

 I GOT A NEW
SURFBOARD FOR MY WIFE 

BEST TRADE 
I EVER MADE 

 
(http://www.allposters.com/-
st/Humor-Tin-Signs- 
Posters_c57900_p7_htm. 
Acesso em 04/12/ 2009.) 
 
 

 
a) Cite os conselhos irônicos que o primeiro pôster dá aos 
adolescentes que se sentem incomodados pelos pais. 
b) Explique as duas leituras possíveis do segundo pôster. 

Resolução   
a) Os conselhos irônicos são encontrados no trecho final do pôster, 
onde lê-se: “Mude-se, arranje um emprego, pague suas próprias 
contas enquanto você ainda sabe tudo!” (“Move out, get a job, pay 
your own way, while you still know everything!”) 
b) O Segundo pôster permite duas leituras devido ao uso da 
preposição for. O trecho em inglês é: “I got a new surfboard for my 
wife”. Podemos entendê-lo como: 
i) eu consegui uma nova prancha de surf para minha esposa 
ii) eu consegui uma nova prancha de surf por (no lugar de, em troca 
de) minha esposa. 
Ambas as leituras são complementadas pelo trecho “best trade I ever 
made” (“o melhor negócio que eu já fiz”). 
 

 QUESTÃO 22  
Public Health 
 
Cholera tightens grip on Haiti 
 
by Declan Butler 
 
As cholera rampages through Haiti, some epidemiologists are 
warning that the country could face more than half a million cases 
over the coming year. “It’s spreading like wildfire,” says Andrew 
Camilli, a cholera researcher at Tufts University School of Medicine in 
Boston, Massachusetts. As the current Haitian population has never 
been exposed to cholera, they lack any immunity to the disease, 
which makes the toll even greater. Vaccination might have helped, 
but it was not an option in Haiti because of the vaccine’s scarcity and 
the logistical difficulties in getting it to people in time. 

(Adaptado de Nature, vol. 468, p. 483-484, 2010.) 
 

a) Qual é a expectativa dos epidemiologistas com relação à 
disseminação do cólera no Haiti? O que explica a expansão dessa 
doença no país? 
b) Por que a vacinação não foi utilizada no combate ao cólera no 
Haiti? 

(1) 

(2) 
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Resolução   
a) Os epidemiologistas têm uma expectativa de que o país talvez 
enfrente mais de meio milhão de casos de cólera no ano que está por 
vir (2011), como se depreende do trecho: "(...) some epidemiologists 
are warning that the country could face more than half a million cases 
over the coming year." 
A expansão está relacionada à ausência de imunidade contra essa 
doença na população do Haiti, dado que eles nunca haviam sido 
expostos a ela anteriormente, como se observa no trecho: "As the 
current Haitian population has never been exposed to cholera, they 
lack any immunity to the disease (...)". 
b) De acordo com o final do texto, a vacinação não era uma opção no 
Haiti devido à escassez da vacina e às dificuldades logísticas de 
distribuí-la à população a tempo, como mostra o trecho: " Vaccination 
(...) was not an option in Haiti because of the vaccine’s scarcity and the 
logistical difficulties in getting it to people in time.". 
 

 QUESTÃO 23  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Retirado de A pocket book of Robert Frost’s poems. New York: Washington 
Square Press, 1966, p. 242.) 

 

a) Explicite a comparação que o poema faz entre elementos da 
natureza e sentimentos humanos. 
b) Como o eu poético sabe que esses sentimentos são destrutivos? 

Resolução   
a) Indagando-se a respeito do fim do mundo, o eu poético compara 
fogo com desejo (“From what I've tasted of desire / I hold with those 
who favor fire”; Do que já conheci do desejo / Fico com aqueles a favor 
do fogo) e gelo com ódio (“I think I know enough of hate / To say that 
for destruction / Ice is also great”; “Eu acho que conheço o suficiente 
sobre o ódio / Para dizer que para a destruição / O gelo também é 
ótimo”). Ele faz essas comparações pois afirma que algumas pessoas 
dizem que o mundo acabará em fogo e outras em gelo (“Some say the 
world will end in fire;Some say in ice.”) 
b) O eu poético sabe que os sentimentos são destrutivos por 
experiência, porque ele já os sentiu. Conclui-se isso pois ele afirma 
que já experimentou o desejo (”From what I’ve tasted of desire”) e que 
acha que conhece o suficiente sobre ódio (“I think I know enough of 
hate.”) 
 

 QUESTÃO 24  
 
Did Charles Darwin Delay in Publishing Origins of Species? 
 

Charles Robert Darwin (1809-1882) began working on 
his theories of the Origins of Species in 1837; however 
his works were published more than twenty years after 
that. There is much speculation as to why it took so long 
to publish the groundbreaking book; some suggest that 
he was afraid to challenge the scientific community and   
upset the Church. 

After first positing his ideas regarding how species underwent a 
“natural selection” and could possibly adapt over time, the text 
provoked adverted reactions from his intellectual mentors, Charles 
Lyell and Sir John Herschel. 
Still, Darwin continued working on his theory; if he really was affected 
by the potential of a negative response to his ideas, some believe 
that it seems more plausible that he would have abandoned research 
completely. Throughout the period during which he was working on 
the Origins of Species, he published essays revealing his work in 
progress. Many now believe that Darwin did not delay publishing, but 
rather, took over two decades to complete his work. 
(Adaptado de http://www.suite101.com/greatthinkers/4. Acesso em 21/09/2010.) 
 

a) Que hipótese é levantada por algumas pessoas para justificar o fato 
de Darwin ter demorado mais de duas décadas para publicar Origins 
of Species? 
b) Indique duas evidências que contrariam essa hipótese. 

Resolução   
a) A resposta se encontra no fim do primeiro parágrafo: algumas 
pessoas sugerem que Darwin temia desafiar a comunidade científica e 
aborrecer a Igreja (“some suggest that he was afraid to challenge the 
scientific community and  upset the Church.”) 
b) A primeira evidência é que Darwin continuou trabalhando em sua 
teoria. Para muitas pessoas, isso seria indício de que ele não foi tão 
afetado pela possibilidade de reações negativas a suas idéias. (pode-
se perceber pelo trecho: “Still, Darwin continued working on his theory; 
if he really was affected by the potential of a negative response to his 
ideas, some believe that it seems more plausible that he would have 
abandoned research completely.”). A segunda evidência é que durante 
o período em que Darwin estava trabalhando na Origem das Espécies, 
ele publicou ensaios revelando um trabalho em progresso. Isso 
implicaria que Darwin não publicou o livro pois levou 20 anos 
completando seu trabalho (pode-se concluir pelo seguinte trecho: 
“Throughout the period during which he was working on the Origins of 
Species, he published essays revealing his work in progress. Many 
now believe that Darwin did not delay publishing, but rather, took over 
two decades to complete his work.”) 
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Some say the world will end in fire; 
Some say in ice. 
From what I've tasted of desire 
I hold with those who favor fire. 
But if it had to perish twice, 
I think I know enough of hate 
To say that for destruction 
Ice is also great 
And would suffice. 
 

Robert Frost (1874-1963). 
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