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GRAMÁTICA 

Questão 1 ________________________________________________________  
Marque a alternativa que esclarece quais são os aspectos da Língua Portuguesa analisados na Fonologia: 

 

a A Fonologia trata do estudo das palavras formadas apenas por vogais. 

b A Fonologia estuda as vogais e as consoantes das línguas latinas. 

c A Fonologia é a parte da Gramática destinada ao estudo da organização e classificação dos Fonemas. 

d Na Fonologia, estudamos apenas os fonemas (sons) e as letras das línguas. É a Fonética que trata do estudo 
das sílabas e acentuação das palavras. 

e N.D.A. 
 

Questão 2 ________________________________________________________  
Com relação aos estudos dos Fonemas, há apenas uma alternativa incorreta. Identifique: 
 

a As semivogais são os fonemas /i/ e /u/ quando aparecem com outras vogais em uma mesma sílaba. 

b Na palavra 'nexo', há 4 letras e 5 fonemas. 

c Fonemas orais são aqueles cuja corrente de ar é liberada apenas pela boca. 

d Com o Novo Acordo Ortográfico, a língua portuguesa possui 18 consoantes e uma semiconsoante, a letra H. 

e As letras são as representações gráficas dos fonemas. 
 

Questão 3 ________________________________________________________  
Marque a alternativa que apresenta os dois diferentes tipos de encontros consonantais e um dígrafo consonantal nesta 
sequência: 1) encontros consonantais que ocorrem na mesma sílaba; 2) encontros consonantais que pertencem a 
sílabas diferentes; e 3) dígrafos consonantais. 
 

a Broche – 2. paulista – 3. algema; 

b Clave – 2. admitir – 3. atleta; 

c Energia – 2. esporte – 3. chave; 

d Encharcado – 2. carnívoro – 3. altura; 

e Treino – 2. colmeia – 3. arroz. 
 

Questão 4 ________________________________________________________  
(IFSC) 
 
Texto 1 

Livro 

Eu me livro daquele garoto chato 

Com um livro enfiado no meu nariz 

Fingindo achar a história feliz. 

Fonte: MARIA, Selma. Isso isso. São Paulo: Petrópolis, 2010. s/p. 

 

Texto 2 
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Disponível em:http://cantinhodebrincar-neidinha.blogspot.com.br/2011/06/tirinhas-de-hq-diversas.html. Acesso: 10 ago. 2014. 

 

Considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a As palavras “garoto”, “história”, “feliz” e “nariz”, do Texto 1, são palavras proparoxítonas, e “livro”, “dicionário”, 
“terminar” e “nunca”, do Texto 2, são palavras oxítonas. 

b As palavras “história”, do Texto 1, e “dicionário”, do Texto 2, foram acentuadas corretamente, mas possuem 
regras de acentuação diferentes porque a primeira é considerada paroxítona e, a segunda, proparoxítona. 

c A palavra “história”, do Texto 1, é uma palavra paroxítona e está corretamente acentuada; e “você”, do Texto 2, 
é uma palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que “café”, “dendê”. 

d As palavras “nariz” e “feliz”, do Texto 1, deveriam estar acentuadas assim como as palavras “terminar”, “ler”, 
“grosso” e “nunca”, do Texto 2, que deveriam receber acento circunflexo. 

e As palavras “história”, do Texto 1, e “dicionário”, do Texto 2, não deveriam estar acentuadas porque os acentos 
agudos não fazem mais parte do português brasileiro. 

 

Questão 5 ________________________________________________________  
(IFSC) 

 
Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é CORRETO afirmar: 
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a A palavra por (quinto quadrinho) deveria ter recebido acento diferencial por se tratar de uma forma verbal. 

b A palavra parabéns (terceiro quadrinho) recebe um acento diferencial porque está no plural. 

c A palavra me (primeiro quadrinho) deveria ter recebido acento, por ser monossílabo tônico terminado em e. 

d O acento na palavra é (terceiro quadrinho) pode ser classificado como diferencial, porque não há regra que 
justifique seu uso. 

e A palavra ótima (terceiro quadrinho) recebe acento por ser proparoxítona. 
 

Questão 6 ________________________________________________________  
Em qual alternativa todas as palavras em negrito devem ser acentuadas graficamente? 
 

a Atraves de uma lei municipal, varias pessoas recebem ingressos gratis para o cinema. 

b É dificil correr atras do prejuizo sozinho. 

c Aqui, em Foz do Iguaçu, a dengue esta sendo um grande problema de saude publica. 

d O bisneto riscou os papeizinhos com o lapis. 

e O padrão economico do juiz é elevado. 
 
 

Questão 7 ________________________________________________________  

 
O efeito de sentido do texto acima é causado através 

 

a da rotina de afazeres que o menino tem durante o dia. 

b da semelhança fônica entre as palavras “cestas”, “sestas” e “sextas”, mas com significados totalmente 
diferentes. 

c da semelhança gráfica entre as palavras “cestas”, “sestas” e “sextas”, mas com significados totalmente 
diferentes. 

d do fato de “cestas”, “sestas” e “sextas” terem o mesmo significado e escritas diferentes. 

e do fato de “cestas”, “sestas” e “sextas” terem o mesmo som e significado equivalentes. 
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Questão 8 ________________________________________________________  
(IFMA/2016) 

 
O efeito de humor na charge se dá em decorrência da confusão quanto à compreensão de sentido da palavra 

caminhão-pipa. Que relação de significação das palavras foi o gerador da confusão? 

 

a Hiperonímia 

b Homonímia 

c Paronímia 

d Sinonímia 

e Antonímia 
 

Questão 9 ________________________________________________________  
Assinale a alternativa em que o hífen, conforme o novo Acordo, está sendo usado corretamente: 

 

a Ele fez sua auto‐crítica ontem. 

b Ela é muito mal‐educada. 

c Ele tomou um belo ponta‐pé. 

d Fui ao super‐mercado, mas não entrei. 

e Os raios infra‐vermelhos ajudam em lesões. 
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Questão 10 ________________________________________________________  
Explique o motivo da utilização dos “porquês” neste trecho: “Estou cansada, porque trabalho o dia inteiro. Além 
disso, não gosto de shows ao vivo e todos sabem o porquê.” 
 

a Os dois porquês são utilizados aqui para trazer a explicação para o cansaço do sujeito e para o fato de não 
gostar de ir ao show ao vivo, um estando sem acento porque está no início da frase e o outro levando acento 
porque está no final da frase. 

b A primeira forma indica a explicação para o sujeito estar cansado, tendo o valor de “pois”. A segunda é um 
substantivo, o qual indica que o sujeito não gosta de shows ao vivo e que todos sabem disso, podendo ser 
substituído por “motivo”. 

c A primeira forma indica motivo, tendo o valor de “pois”, não sendo acentuado porque não é um substantivo. A 
segunda também indica um motivo, não sendo substantivo e levando o acento apenas porque está no final da 
frase. 

d A primeira forma indica causa, tendo o valor de “pois”, não estando acentuado porque é um substantivo e que 
está no início da frase. A segunda também indica causa, estando acentuado porque é um substantivo que está 
no final da frase. 

e A primeira forma indica causa, tendo o valor de “porém”, não estando acentuado porque é um substantivo que 
está no início de frase. A segunda indica explicação, estando acentuado porque é um substantivo que está no 
final da frase. 

 

LITERATURA 

Questão 11 ________________________________________________________  
(UMC-SP–2006) José de Anchieta faz parte de um período da história cultural brasileira (século XVI) em que se 
destacaram manifestações específicas: a chamada “literatura informativa” e a “literatura jesuítica”. Assinale a 
alternativa que apresenta um excerto característico desse período. 
 

a Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios: ou da parte do 
pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. (Pe. Antônio Vieira) 

b Triste Bahia! ó quão dessemelhante / Estás e estou do nosso antigo estado, / Pobre te vejo a ti, tu a mim 
empenhado, / Rica te vi eu já, tu a mim abundante. (Gregório de Matos) 

c Uma planta se dá também nesta Província, que foi da ilha de São Tomé, com a fruita da qual se ajudam muitas 
pessoas a sustentar a terra. […] A fruita dela se chama banana. (Pero de Magalhães Gândavo) 

d Vós haveis de fugir ao som de padre-nossos, / Frutos da carne infel, seios, pernas e braços, / E vós, múmias 
de cal, dança macabra de ossos! (Alphonsus de Guimaraens) 

e N.D.A. 
 

Questão 12 ________________________________________________________  
(UNIV. FED. DE SANTA MARIA) – Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto 
afirmar que: 
 

a É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam à catequese. 

b Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. 

c Inicia com Prosopopéia, de Bento Teixeira. 

d É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. 

e Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no Novo 
Mundo. 

 

 

 

http://www.umc.br/
https://www.ufsm.br/
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Questão 13 ________________________________________________________  
“A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem 

nenhuma cobertura. Nem estima nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas; e estão acerca disso com tanta 

inocência como têm em mostrar o rosto. (...) Porém a terra em si é de muito bons ares, (...). E em tal maneira é 

graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.” 

 

O texto acima apresenta fragmentos: 

 

a do “Diálogo sobre a conversão dos gentios”, do Pe. Manuel da Nóbrega. 

b das “Cartas” dos missionários jesuítas, escritas nos dois primeiros séculos. 

c da “Carta” de Pero Vaz de Caminha a El-Rey D. Manuel, referindo-se ao descobrimento de uma nova terra e 
às primeiras impressões do aborígene. 

d da “Narrativa Epistolar e os Tratados da Terra e da Gente do Brasil”, do jesuíta Fernão Cardim. 

e do “Diário de Navegações”, de Pero Lopes de Souza, escrivão do primeiro colonizador, o de Martim Afonso de 
Souza. 

 

Questão 14 ________________________________________________________  
Leia um trecho do poema Ilha da Maré, do escritor brasileiro Manuel Botelho de Oliveira. 

 

E, tratando das próprias, os coqueiros, 

galhardos e frondosos 

criam cocos gostosos; 

e andou tão liberal a natureza 

que lhes deu por grandeza, 

não só para bebida, mas sustento, 

o néctar doce, o cândido alimento. 

De várias cores são os cajus belos, 

uns são vermelhos, outros amarelos, 

e como vários são nas várias cores, 

também se mostram vários nos sabores; 

e criam a castanha, 

que é melhor que a de França, Itália, Espanha.  

 
(COHN, Sergio. Poesia.br Rio de Janeiro: Azougue, 2012.) 

 

Podemos relacionar os versos desse poema ao Quinhentismo Nacional, pois 

 

a o eu lírico repudia a presença de colonizadores portugueses em nossa terra. 

b a fauna e a flora tropicais são descritas de maneira minuciosa e idealizada 

c o poeta enriqueceu devido à exportação de produtos brasileiros para a metrópole. 

d a exuberância e a diversidade da natureza tropical são exaltadas pelo poeta. 

e a natureza farta e bela é o cenário onde ocorrem os encontros amorosos do eu lírico. 
 

Questão 15 ________________________________________________________  
(UFV) Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede: 
 
Dos vícios já desligados 
nos pajés não crendo mais, 
nem suas danças rituais, 
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nem seus mágicos cuidados. 
 
(ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço [tradução e adaptação de Walmir Ayala] Rio de Janeiro: Ediouro [s.d.] p. 110) 

 
Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em procissão: 
 

a Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final 
de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a Coroa Portuguesa e a Companhia de 
Jesus. 

b A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou 
chamar de literatura informativa. 

c Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura, ao mencionar as danças rituais e as 
magias praticadas pelos pajés. 

d Os meninos índios são figura alegóricas cuja construção como personagens atende a todos os requintes da 
dramaturgia renascentista. 

e Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de quem 
querem libertar-se tão logo seja possível. 

 

Questão 16 ________________________________________________________  
(UFRS) Considere as seguintes afirmações sobre o Barroco brasileiro: 
I. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes, que convivem tensamente 
na unidade da obra. 
II. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de 
pastoras e ninfas. 
III. A oposição entre Reforma e Contra-Reforma expressa, no plano religioso, os mesmos dilemas de que o Barroco se 
ocupa. 
Quais estão corretas: 
 

a Apenas I. 

b Apenas II. 

c Apenas III. 

d Apenas I e III. 

e I, II e III. 
 

Questão 17 ________________________________________________________  
Quando jovem, Antônio Vieira acreditava nas palavras, especialmente nas que eram ditas com fé. No entanto, todas as 
palavras que ele dissera, nos púlpitos, na salas de aula, nas reuniões, nas catequeses, nos corredores, nos ouvidos 
dos reis, clérigos, inquisidores, duques, marqueses, ouvidores, governadores, ministros, presidentes, rainhas, 
príncipes, indígenas, desses milhões de palavras ditas com esforço de pensamento, poucas - ou nenhuma delas - 
havia surtido efeito. O mundo continuava exatamente o de sempre. O homem, igual a si mesmo." 

 

Ana Miranda, BOCA DO INFERNO. 
 
Essa passagem do texto faz referência a um traço da linguagem barroca presente na obra de Vieira; trata-se do: 
 

a gongorismo, caracterizado pelo jogo de ideias. 

b cultismo, caracterizado pela exploração da sonoridade das palavras. 

c cultismo, caracterizado pelo conflito entre fé e razão. 

d conceptismo, caracterizado pelo vocabulário preciosista e pela exploração de aliterações. 

e conceptismo, caracterizado pela exploração das relações lógicas, da argumentação. 
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Questão 18 ________________________________________________________  
(UCS) Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo: 

A linguagem ________, o paradoxo, ________ e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos 

presentes na poesia ________. 

 

a simples; a antítese; parnasiana. 

b rebuscada; a antítese; barroca. 

c objetiva; a metáfora; simbolista. 

d subjetiva; o verso livre; romântica. 

e detalhada; o subjetivismo; simbolista. 
 

Questão 19 ________________________________________________________  
(PUC-Campinas) 
Que falta nesta cidade?... Verdade. 
Que mais por sua desonra?... Honra. 
Falta mais que se lhe ponha?... Vergonha. 
O demo a viver se exponha, 
Por mais que a fama a exalta, 
Numa cidade onde falta 
Verdade, honra, vergonha. 
 
Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos: 
 

a caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica, em tom de sátira, do perfil moral da 
cidade da Bahia. 

b caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando piedosa lamentação pela falta de 
fé do gentio. 

c estilo pedagógico da poesia neoclássica, por meio da qual o poeta se investe das funções de um autêntico 
moralizador. 

d caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da expressão lírica do arrependimento do poeta 
pecador. 

e estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando em tom lírico as reflexões do poeta sobre o perfil moral 
da cidade da Bahia. 

 

Questão 20 ________________________________________________________  
(Mackenzie) Assinale a alternativa incorreta: 
 

a Na obra de José de Anchieta, encontram-se poesias que seguem a tradição medieval e textos para teatro com 
clara intenção catequista. 

b A literatura informativa do Quinhentismo brasileiro empenha-se em fazer um levantamento da terra, daí ser 
predominantemente descritiva. 

c A literatura seiscentista reflete um dualismo: o ser humano dividido entre a matéria e o espírito, o pecado e o 
perdão. 

d O Barroco apresenta estados de alma expressos através de antíteses, paradoxos, interrogações. 

e O conceptismo caracteriza-se pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, enquanto o cultismo é marcado 
pelo jogo de ideias, seguindo um raciocínio lógico, racionalista. 

 

 

 

 



 

Página 10 de 35 - 1º ANO Bloco 1 (4) 

ARTE 

Questão 21 ________________________________________________________  
Alguns pontos específicos são apontados para o ser humano desde o princípio da era primitiva, uma inclinação, para o 
jogo dramático, do “ser o outro”.  Dentre elas pode-se citar:  
I) A necessidade de imitação de animais, para narrar as suas caçadas.  
II) Crença nos deuses primitivos.  
III) Imitação de si mesmo, para representar aquilo que idealizava e representar nas paredes das cavernas.  
IV) Apenas para entreter (divertir) o seu próprio clã na qual ele pertencia.  
V) Já dava indicio de se importar com a cultura e arte de sua sociedade.  
 
A alternativa correta é: 
 

a I, II e III.  

b I e III.  

c II, III e IV. 

d IV e V.  

e I, II e V. 
 

Questão 22 ________________________________________________________  
O início do teatro grego foi em Atenas, por volta de 550 a. C e surgiu a partir: 
 

a Das festividades em homenagem as guerras gregas. 

b Das mitologias dos deuses do Olimpo.  

c Para ilustrar de forma narrativa a relação entre os deuses e os homens.  

d Das celebrações realizadas, sobretudo, para o deus Dionísio. 

e Da expansão cultural que eles já planejavam. 
 

Questão 23 ________________________________________________________  
Dos gêneros teatrais mais antigos, criados na Grécia antiga, podemos destacar: 
 

a A Comédia 

b A Farsa 

c A Mímica 

d A Tragédia 

e Melodrama 
 

Questão 24 ________________________________________________________  
A arte bizantina sempre esteve a serviço da igreja, contudo, ela buscou estabelecer alguns padrões como a: 
frontalidade, estática, imagem sagrada (ícone),regras rígidas, empréstimos de simbologias, etc.. Contudo, algumas 
dessas convenções, criavam a impressão de: 
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a Veneração e respeito à figura religiosa observada.  

b Aproximação da figura religiosa com a humanidade. 

c Proximidade entre o enredo religioso e o terreno.  

d Na relação afetiva, entre o líder teocrático e o seu povo. 

e Relatos mitológicos da vida dos imperadores e figuras bíblicas.  
 

Questão 25 ________________________________________________________  
A presença de peças de arte escultóricas (escultura) na Arte Bizantina nunca foi expressiva, isso devido: 
 

a Os bizantinos só se interessavam por pinturas de paisagens.  

b As esculturas lembravam o paganismo romano.  

c Era uma técnica muito difícil, uma vez que o território não possuía mármores em abundância.   

d Essa civilização se especializou em trabalhos com metais.  

e Se dedicavam a criar pequenas estatuetas com 30 cm de altura para rituais.  
 

Questão 26 ________________________________________________________  
Assinale a opção que contém uma das principais características da música medieval. 
 

a Desenvolveu cinco gêneros musicais na época.  

b Eram composições que faziam referência só a temáticas profanas.  

c Se dividia em dois gêneros musicais- profano e sacro.   

d Eram compostas e cantadas apenas pelos clérigos.  

e Eram praticas culturais criadas somente para a realeza, sendo proibida para os mais pobres.  
 

Questão 27 ________________________________________________________  
Os músicos medievais seguiam uma hierarquia social, além dos padres e clérigos que também eram cantores. 
Assinale abaixo a alternativa que corresponde aos dois estilos de músicos na Idade Média.  
 

a Trovadores e Repentistas. 

b Interpretes e Cantochões. 

c Menestréis e Imitadores.  

d Repentistas e Menestréis.  

e Trovadores e Menestréis. 
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Questão 28 ________________________________________________________  
As músicas entoadas e apresentadas pelos músicos itinerantes, sobreviveram ao tempo, devido: 
 

a Os registros encontrados nas iluminuras sobre essas músicas. 

b A transmissão de forma oral que ultrapassou gerações.  

c Essas composições sobreviveram porque era apresentada somente a nobreza.  

d Muitos músicos itinerantes rascunhavam suas próprias letras, por isso elas sobreviveram.  

e Essas músicas ficaram gravadas em discos e por isso sobreviveram. 
 

Questão 29 ________________________________________________________  
Assinale a alternativa que corresponde ao estilo arquitetônico da Idade Média, que tem como elementos característicos 
o refinamento, a elegância e a verticalidade: 
 

a A arquitetura das catedrais românicas, que eram extremamente altas, mas conservavam aspectos refinados 
em seu exterior. 

b As iluminuras, que tinham formato das folhas dos livros. 

c A música lírica cantada pelos trovadores, por suas tonalidades altas. 

d O estilo gótico, representado principalmente pelas igrejas.  

e Os vitrais coloridos e multicores que conferia um caráter místico.  
 

Questão 30 ________________________________________________________  
Assinale as alternativas que correspondam com a Arte Gótica.  
 
I) As arquiteturas góticas possuíam grandes torres que pareciam alcançar ao céu. 
II) As Rosáceas- simbolizavam a presença de Deus nas catedrais a partir da incidência da luz.  
III) As arquiteturas Góticas eram semelhantes a castelos e fortificações, pelo fato de possuir paredes grossas, poucas 
janelas e tetos baixos.  
IV) O uso dos vitrais que representavam cenas religiosas criava um ambiente multicor, dando a sensação de místico.  
V) As arestas de berço possibilitavam uma arquitetura, com paredes leves e janelas amplas.   
 
A alternativa correta é: 
 

a Todas as alternativas são corretas.  

b Apenas a II e III são incorretas.  

c Apenas a I é correta. 

d Somente III e V são incorretas.  

e III, IV e V são corretas.  
 

HISTÓRIA 

Questão 31 ________________________________________________________  
 
Os Estados Teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando características comuns e peculiares 
culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano por que: 
 

a Se opunham ao politeísmo dominante na época. 

b Os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadeavam o dilúvio. 

c Depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado. 

d Havia necessidade de construção de túmulos em forma de pirâmides, erigidos para a eternidade. 

e Somente haveria possibilidade de salvação para os camponeses. 
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Questão 32 ________________________________________________________  
Sobre os povos da Antiguidade Oriental, analise as afirmativas a seguir: 
 

I) Os Hebreus, único povo de origem cuxita, entraram para a história pelo monoteísmo como prática religiosa. 
II) Os Hicsos, como não tinham técnicas avançadas de fortificação, não influenciaram nenhuma civilização antiga. 
III) Os Persas se caracterizaram por possuírem forte cultura militarista.  
IV) Os Fenícios se destacaram na navegação, controlando as mais importantes rotas comerciais pelo mar. 
V) Os Acadianos conquistaram e unificaram as cidades-estados da Suméria, construindo o chamado I Império 

Mesopotâmico. 
 

A alternativa correta é:  
 

a II ,IV e V 

b I, II e V 

c II , III e IV 

d I, II e III 

e III ,IV e V . 
 

Questão 33 ________________________________________________________  
Atente ao seguinte enunciado: 
“Dividido em várias Satrápias, controladas pelo Sátrapa – um representante do imperador –, esperava-se, assim, um 
maior controle das vastas áreas do império, a adoção de uma moeda comum, assim como um sistema próprio de 
pesos e medidas deveria uniformizar o comércio na região, apoiado por uma vasta malha de estradas que conectavam 
as principais cidades”. 
 
Esse enunciado descreve características do Império. 
 

a Macedônio, que teve seu apogeu no governo de Alexandre, O Grande, e tinha sua capital na cidade de 
Babilônia.  

b Romano, que no governo de Adriano estabeleceu suas fronteiras finais que iam da Jordânia até a ilha da 
Bretanha. 

c Han, que controlou a China e expandiu suas terras da Indochina até a península da Coreia. 

d Persa que em seu apogeu, sob o reinado de Dario I, dominou territórios na Ásia, África e Europa.  

e Esparta, que sobre a administração de dois reis, conseguiu conquistar e expandir seus domínios.   
 

Questão 34 ________________________________________________________  
Ao longo do ano de 2015, o mundo assistiu à destruição de ruínas históricas milenares, localizadas principalmente nos 
territórios atuais do Iraque e da Síria. Militantes da organização político Estado Islâmico (EI) foram os autores da 
destruição. Segundo a imprensa mundial, os militantes do EI acreditam que os sítios arqueológicos mesopotâmicos 
incentivam o abandono da fé muçulmana e, por isso, devem ser destruídos. 
Na passagem da Pré-História para a Antiguidade, é correto afirmar que as sociedades da Mesopotâmia:  

a Foram as primeiras a desenvolver formas primitivas de cristianismo, monoteísta, cujo principal culto realizava-
se em templos monumentais, na região da Palestina. 

b Não construíram templos religiosos que tenham resistido ao tempo, o que leva os pesquisadores a supor que a 
religiosidade não era um fator significativo nesse período. 

c Se organizavam de modo a separar a religião da vida pública, permitindo que os cultos religiosos ocorressem 
em cômodos anexos(puxadinhos) às edificações residenciais, no âmbito privado. 

d Divinizavam diversos componentes da natureza, como o raio, o fogo, o céu, a Lua e o Sol, entre outros, e cada 
cidade tinha o seu deus ou deusa, honrados com a construção de grandes templos. 

e Constituíram a primeira experiência histórica de sociedade igualitária e ateia, na qual todos os membros 
gozavam  dos mesmos direitos e deveres, exercidos em edifícios públicos construídos com diferentes 
finalidades. 
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Questão 35 ________________________________________________________  
(Pucpr 2015- Modificada) Sobre a produção cultural e científica da Mesopotâmia, é correto afirmar que:  
 

a Os mesopotâmios foram exímios na elaboração de sagas que relatavam as experiências de heróis míticos em 
viagens de exploração marítima e colonização das costas da América do Sul e da África.  

b Os mesopotâmios desenvolveram a pintura de forma bastante rica e harmoniosa. Foram, também, os 
inventores da abóbada de berço ( semicírculo) e abóboda de aresta (cruzado), muito utilizado na construção de 
pontes e de fortificações militares. Muito engenhosos, inventaram o concreto em substituição à pedra bruta, 
bastante rara na região da Mesopotâmia.  

c Os mesopotâmios eram grandes apreciadores de esportes, em especial da tauromaquia, na qual executavam 
jogos e apresentações acrobáticas com touros, com participação de mulheres. Apreciavam também esportes 
como o lançamento de dardos e pesos à longa distância. Na arquitetura desenvolveram complexos tumulares 
conhecidos como nuragues, de forma cônica, que revelavam sua ampla capacidade de cálculo.  

d Os mesopotâmios foram os maiores especialistas da Antiguidade na construção de monumentos de pedra 
esculpida. Os entalhadores mesopotâmicos eram reconhecidamente os melhores de seu tempo, tanto que 
foram requisitados para trabalhar em complexos palacianos na Pérsia e na Índia. Na Literatura, se destacaram 
nos temas religiosos, reflexo de sua profunda devoção e da grande importância da religião para a população 
mesopotâmica, comparável ao Egito.  

e Os mesopotâmios sobressaíram-se nas ciências, na arquitetura e na literatura. Observando o céu, 
especialmente a partir de suas torres ou zigurates, escrita cuneiforme e buscando decifrar a vontade dos 
deuses, os sacerdotes desenvolveram a astrologia e a astronomia, conseguindo atingir um amplo 
conhecimento sobre fenômenos celestes, como o movimento de planetas e estrelas e a previsão de eclipses. 

 

Questão 36 ________________________________________________________  
UFPR 2016- Modificada 
Considere o excerto de poema espartano do século VII A.C.: 
 
[...] Pois não há homem valente no combate, 
se não suportar a vista da carnificina sangrenta 
e não atacar, colocando-se de perto. [...] 
É um bem comum para a cidade e todo o povo, 
que um homem aguarde, de pés fincados, na primeira fila, 
encarniçado e todo esquecido da fuga vergonhosa, 
expondo a sua vida e ânimo sofredor, 
e, aproximando-se, inspire confiança 
com suas palavras ao que lhe fica ao lado. 
 
(Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. In: Hélade: Antologia da Cultura Grega, Coimbra: Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra / Instituto de Estudos Clássicos, 4. ed., 1982.) 
Com base nesse excerto do poema espartano, considere as afirmativas abaixo sobre os valores ressaltados no poema 
e sobre características da cidade-estado de Esparta entre os séculos VII e V a.C. 
1 ( ) Esparta e Atenas compartilhavam do mesmo ideal militar expresso no poema, motivo pelo qual juntaram 
esforços na Liga de Delos. 
2 ( )O poema expressa os valores esperados dos soldados espartanos: a coragem, o espírito de combate e a 
cooperação com o coletivo. 
3 ( ) Para sustentar o exército, a cidade de Esparta formou a Liga do Peloponeso.  
4 ( ) Esparta manteve uma nobreza militar, formada pela educação rígida de suas crianças, que eram controladas 
por aristocratas e separadas de suas famílias aos 12 anos. 
Assinale a alternativa correta. 
 

a Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 

b Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
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c Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

d Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

e As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

Questão 37 ________________________________________________________  
Pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa na Antiguidade, após Zaratustra, é: 
 

a O politeísmo, caracterizado pela prática da adoração dos ídolos zoomórficos nos templos religiosos. 

b O caráter local do culto, já que cada região possuía suas próprias divindades supremas. 

c O dualismo representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal. 

d A estrita obediência por parte de toda a população dos preceitos religiosos contidos nos Vedas. 

e A descrença na imortalidade da alma e na ressurreição. 
 

Questão 38 ________________________________________________________  
Para facilitar a administração do vasto território persa, foi estabelecida a divisão do império em satrapias, que 
consistiam basicamente em províncias governadas por pessoas designadas pelos reis persas e conhecidas como 
sátrapas. Os sátrapas, muitas vezes, não passavam confiança aos reis de sua honestidade e, por isso, funcionários 
eram designados para monitorá-los. Estamos falando dos: 
 

a Corvos do rei. 

b Olhos e ouvidos do rei. 

c Comissários do rei. 

d Portadores de boas-novas do rei. 

e Enviados de Zaratustra. 
 

Questão 39 ________________________________________________________  
A importância de Nicolas Durand de Villegagnon no processo de ocupação francesa do Brasil radica-se no fato: 
 

a De ter dado apoio financeiro à expedição, sem, contudo, participar da conquista. 

b De ter liderado uma revolta em Guanabara contra os católicos espanhóis. 

c De ter monopolizado o comércio do pau-brasil em toda a costa marítima brasileira. 

d De ter desmontado o Governo Geral de Mem de Sá. 

e De ter comandado o desembarque de navios franceses no Rio de Janeiro e liderado a construção da França 
Antártica no Brasil. 

 

Questão 40 ________________________________________________________  
Revolta liderada pela nação indígena Tupinambá, que ocupava o litoral do Brasil entre Bertioga e Cabo Frio, 
envolvendo, também, tribos situadas ao longo do Vale do Paraíba, contra os colonizadores portugueses, entre 1556 e 
1567 ficou conhecida como: 
 

a Confederação dos Tamoios 

b Guerra dos Aimorés 

c Guerra dos Potiguares 

d Levante dos Tupinambás 

e Confederação dos Cariris. 
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Questão 41 ________________________________________________________  
A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na Antiguidade, foi berço da civilização 
sumeriana devido ao fato de: 
 

a Ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. 

b Ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a idade dos metais. 

c Apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. 

d Possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. 

e Abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para desenvolvimento 
comercial. 

 

Questão 42 ________________________________________________________  
Examine as alternativas e assinale as corretas de acordo com o que se refere ao Império Babilônico. 
 
I) A região que compreendia a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates e atualmente parte da Finlândia, foi 
habitada entre 3200 e 2000 a.C. por diferentes povos Uritas, entre os quais se incluíam os Urias. 
II) A cidade de Babel, capital do império de Hamurábi, desenvolveu-se e abrigou parte da civilização babilônica antes 
do nascimento de Cristo, durante o governo do Rei Hamurábi. 
III) Outro importante rei babilônico, em cujo império foram construídas grandes obras arquitetônicas, foi 
Nabucodonosor, que também viveu antes do nascimento de Cristo. 
 
A sequência verdadeira é: 
 

a Todas as alternativas são verdadeiras. 

b Apenas as alternativas I e II são verdadeiras. 

c Apenas as alternativas I e III são verdadeiras. 

d Apenas as alternativas II e III são verdadeiras. 

e Todas as alternativas são falsas. 
 

Questão 43 ________________________________________________________  
Os judeus foram dominados por diversos povos da Antiguidade, após seu estabelecimento na região da Palestina, no 
Oriente Médio. Das alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde a civilização que não dominou os judeus.  
 

a Fenícios. 

b Macedônios. 

c Romanos. 

d Assírios. 

e Babilônios. 
 

Questão 44 ________________________________________________________  
Os fenícios, que desenvolveram sua civilização na região onde hoje se encontra o Estado do Líbano, destacaram-se 
como grandes comerciantes. Entretanto, outro importante legado foi deixado pelos fenícios para as civilizações 
posteriores.  
Qual foi este legado? 
 

a A introdução de técnicas agrícolas eficientes. 

b Introdução do carro de roda nos transportes. 

c Criação de uma escrita e um alfabeto fonético. 

d Uma arquitetura inovadora representada pelas pirâmides. 

e Desenvolvimento da organização política democrática. 
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Questão 45 ________________________________________________________  
Quando Ciro, O Grande, conquistou para o Império Persa a cidade da Babilônia, ele libertou do cativeiro, imposto por 
Nabucodonosor, um conhecido povo antigo, habitante da região palestina. Qual foi este povo libertado: 
 

a Os fenícios. 

b Os sírios 

c Os libaneses. 

d Os hebreus. 

e Os filisteus. 
 

Questão 46 ________________________________________________________  
Com relação à vida social e política na Grécia clássica, assinale a alternativa correta. 
 

a A democracia grega foi instituída no século VI a.C. por Clístenes, colocando fim a um período de governo 
tirânico e criando os princípios da República. 

b A decadência da pólis grega no período arcaico, entre os séculos VIII a.C. e VI a.C., e o surgimento do Império 
ateniense permitiram o florescimento cultural nas cidades antigas. 

c O desenvolvimento de uma filosofia fundada na razão ocorreu com o fim do período micênico na Grécia, o que 
implicou a passagem do politeísmo para o monoteísmo. 

d Os habitantes tinham direitos políticos e eram considerados cidadãos nas cidades-estados, com exceção  dos 
escravos apenas. 

e A união política entre atenienses e persas contra os avanços do exército espartano ocorreu no contexto da 
Guerra dos brasílicos. 

 

Questão 47 ________________________________________________________  
Comparando-se a educação ateniense com a espartana, conclui-se que: 
 

a Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto os espartanos, o militarismo. 

b As relações democráticas em Atenas possibilitavam que muitas mulheres se destacassem na sociedade. 

c Em Atenas desenvolveu-se o laconismo e em Esparta a xenofobia. 

d Os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento intelectual e a cidadania. 

e O desenvolvimento intelectual ateniense permitiu a instituição da democracia e o fim da escravidão geral. 
 

Questão 48 ________________________________________________________  
(MACKENZIE) As diferenças políticas e econômicas entre espartanos e atenienses culminaram no conflito armado 
denominado: 
 

a Guerras Médicas. 

b Guerras Púnicas. 

c Guerra do Peloponeso. 

d Invasão Macedônica. 

e Guerras Gaulesas. 
 

Questão 49 ________________________________________________________  
(UFMG) - O interesse dos holandeses em ocupar áreas no Brasil está relacionado com: 
 

a A conquista territorial de pontos estratégicos visando a quebrar o monopólio da rota da prata. 

b As barreiras impostas pela Espanha à participação flamenga no comércio açucareiro. 

c Os contratos preferenciais firmados entre Portugal e Inglaterra. 

d As solicitações de senhores de engenho, insatisfeitos com o supermonopólio metropolitano. 
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e A instalação de técnicas mais avançadas, visando à elevação da produtividade. 
 

Questão 50 ________________________________________________________  
(EsPCEx) - Em 1578, dom Sebastião, rei de Portugal, morre na batalha de Alcácer-Quibir. Sem descendentes, o trono 
foi entregue a seu tio dom Henrique, que viria a falecer dois anos depois, sem deixar herdeiro. Depois de acirrada 
disputa, a Coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com 
esta união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se inimigo de Portugal.  
 
Das opções abaixo, assinale aquele que se tornou inimigo de Portugal. 
 

a Holanda. 

b Alemanha. 

c Itália. 

d Inglaterra. 

e EUA. 
 

GEOGRAFIA 

Questão 51 ________________________________________________________  
Observe a figura abaixo: 

 
A figura é uma representação da produção do espaço geográfico muito influenciada pela industrialização: 
 

a do tipo clássico, que propiciou uma grande quantidade de ornamentos urbanísticos e inspirou grandes pintores 
a retratarem a miséria do mundo, da qual a imagem acima é exemplar. 

b do tipo moderno, pois foi a primeira vez que a humanidade conheceu os avanços tecnológicos. A imagem 
denuncia aqueles que se recusaram a se inserir no novo modelo de produção e consumo. 

c do tipo clássico, que propiciou uma rápida urbanização das grandes capitais europeias que viram a maior parte 
de sua população padecer em moradias precárias e zonas insalubres, gerando uma grande massa de 
miseráveis, como os representados na imagem. 

d do tipo moderno que, assim como todas as demais formas de industrialização, gerou uma massa de 
desempregados, geralmente formados por pessoas de baixa instrução escolar e que não conseguiram se 
inserir no mercado de trabalho. 

e do tipo estrutural, que renovou todas as concepções urbanísticas mundiais e foi responsável pela expulsão de 
indigentes e maltrapilhos que ainda insistiam em morar em belas capitais como Paris. 

 

Questão 52 ________________________________________________________  
“Todo o sistema de produção e organização do espaço geográfico passou a ser definido pelo Estado [...]. O Estado 
determinava as metas a serem alcançadas e o tipo de produção de cada estabelecimento, realizava a distribuição e a 
comercialização dos produtos e investia em grandes obras de infraestrutura, como a canalização de rios, instalação de 
usinas de energia elétrica e ampliação do sistema ferroviário [...]. O objetivo era eliminar, ou diminuir ao máximo, a 
importação de equipamentos e matérias-primas industriais”. 
 



 

Página 19 de 35 - 1º ANO Bloco 1 (4) 

(LUCCI, E. A., et al. Território e sociedade no mundo globalizado: Geografia Geral e do Brasil. Ensino Médio. Editora Saraiva, 2005.pp.68-69). 

 
O texto se refere à: 
 

a Industrialização clássica. 

b Industrialização planificada. 

c Industrialização tardia. 

d Urbanização clássica. 

e Urbanização estatal. 
 

Questão 53 ________________________________________________________  
O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor, a partir de bens 
provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura, é: 
 

a Indústria de bens de consumo 

b Indústrias extrativas 

c Indústrias de bens de produção 

d Indústrias de equipamentos  

e N.D.A. 
 

Questão 54 ________________________________________________________  
Sobre a Revolução Industrial: 
 
I – Ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das atividades mercantis. 
II – Ocorreu principalmente na Inglaterra (Primeira Revolução Industrial) e mais tarde em alguns países da Europa 
Ocidental e nos EUA (Segunda Revolução Industrial). 
III – Trouxe como consequência a abolição da escravidão em alguns países com objetivo de ampliar os mercados 
consumidores mundiais. 
 
Assinale, agora, a alternativa mais adequada: 
 

a I e II estão corretas. 

b III e II estão incorretas. 

c todas estão incorretas. 

d todas estão corretas. 

e I e III estão corretas. 
 

Questão 55 ________________________________________________________  
O sistema organizacional do trabalho denominado de toyotismo é uma resposta à crise do fordismo dos anos 70. É 
correto afirmar que o toyotismo se caracteriza: 
 

a pela rigidez na produção, principalmente pela eliminação do desperdício de tempo e movimentos, por meio do 
trabalho parcelar, padronizado e descontínuo.  

b por ter um trabalhador qualificado e polivalente e pela produção atender às particularidades das demandas.  

c por ter sua origem no modo de organização do trabalho de uma indústria automobilística da China, cujo 
presidente era KiichiroToyoda, daí a derivação da sua denominação.  

d pela produção em massa, pois o consumo condiciona toda a organização da produção.  

e pela adoção de uma organização produtiva verticalizada, voltada para produzir somente os itens necessários 
na quantidade necessária, sem gerar estoque, por meio da técnica denominada de kanban, em que o 
trabalhador desempenha uma única tarefa. 
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Questão 56 ________________________________________________________  
O desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma 
concentração da atividade industrial, particularmente, nos Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras 
razões, explicam esse fato: 
 

a a formação de um mercado externo na região Sudeste e a criação de casas de importação por emigrantes 
estrangeiros. 

b o domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se 
dirigiu para essa região. 

c o domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação que tinham como objetivo 
abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais. 

d o desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo, que permitiu a acumulação de capital, e o 
consequente fluxo de emigrantes que para lá se dirigiu. 

e a abolição da escravidão e a concentração da população na região Sudeste, fato que estimulou a criação de 
casas de importação. 

 

Questão 57 ________________________________________________________  
O capitalismo já conta com mais de dois séculos de história e, de acordo com alguns estudiosos, vive-se hoje um 
modelo pós-fordista ou toyotista desse sistema econômico. Observe o anúncio publicitário: 

 
Anúncio de uma marca de eletrodomésticos 
Uma estratégia própria do capitalismo pós-fordista presente nesse anúncio é: 
 

a concentração de capital, viabilizando a automação fabril. 

b terceirização da produção, massificando o consumo de bens. 

c flexibilização da indústria, permitindo a produção por demanda. 

d formação de estoque, aumentando a lucratividade das empresas. 

e N.D.A. 
 

Questão 58 ________________________________________________________  
Por “Divisão Internacional do Trabalho – DIT” entende-se: 
 

a Produção de tudo que um país necessita para seu desenvolvimento e industrialização. 

b Organização dos países subdesenvolvidos ao mundo globalizado sem perdas econômicas. 

c Autonomia entre os países exportadores de matérias-primas e os exportadores de produtos industrializados. 

d Especialização dos países na produção de determinadas mercadorias destinadas ao mercado internacional, 
em que as metrópoles sempre levaram vantagens em relação às colônias. 

e N.D.A. 
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Questão 59 ________________________________________________________  
Em meio à globalização econômica e à política neoliberal, convivemos recentemente com o caso do México, em 1994-
95. A crise mexicana, ou o que se denominou "efeito tequila" (hot money), resultou: 
 

a de investimentos maciços na indústria mexicana, gerando a rápida valorização do peso, moeda forte local. 

b do descompasso econômico entre o México e os países da América Latina, criando o fortalecimento industrial 
mexicano. 

c da supervalorização do dólar, enquanto moeda-padrão, afetando as economias periféricas dependentes dos 
EUA. 

d da fuga de imensos capitais especulativos que migraram, afetando a solidez econômica local. 

e da miséria em que se encontra o México diante dos outros países latino-americanos muito mais estáveis e 
sólidos. 

 

Questão 60 ________________________________________________________  

 
 
A história em quadrinhos apresenta uma característica fundamental do modo de produção capitalista na atualidade e uma política estatal 
em curso em muitos países desenvolvidos. 
 
Essa característica e essa política estão indicadas em:  
 

a liberdade de comércio – ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos 

b sociedade de classe – sistemas de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada 

c economia de mercado – programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos 

d trabalho assalariado – campanhas de estímulo à responsabilidade social do empresariado 

e N.D.A. 
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Questão 61 ________________________________________________________  
O acidente em Mariana (MG), em 2015, provocou uma série de impactos negativos no meio ambiente. O rompimento 
da barragem de rejeitos de mineração levou lama, por exemplo, aos rios, afetando diretamente a cadeia alimentar. 
Sobre esse assunto, marque a alternativa incorreta: 
 

a A cadeia alimentar ficou prejudicada porque muitos indivíduos de diferentes espécies morreram tanto em terra 
quanto nos ambientes aquáticos atingidos pela lama da mineradora. 

b A lama que chegou aos rios provocou a morte de peixes, pois o produto obstruía a brânquia desses 
organismos. Com a morte de várias espécies, a cadeia alimentar ficou prejudicada. 

c O acidente de Mariana, apesar de causar grades danos a outras áreas, causou pouco prejuízo no que diz 
respeito ao ambiente aquático, uma vez que a lama liberada não possuía produtos tóxicos, não afetando, 
portanto, os peixes no local. 

d Algas e plantas aquáticas também morreram nos rios atingidos pela lama que foi liberada com o rompimento 
da barragem, o que afetou diretamente a cadeia alimentar dos ambientes aquáticos. 

e A lama diminuiu o oxigênio dos rios atingidos, o que causou a morte dos organismos aquáticos. 
 

Questão 62 ________________________________________________________  
Em se tratando de commodities, o Brasil tem papel relevante no mercado mundial graças à exportação de minérios. 
Destacam-se os minérios de ferro e de manganês, bases para a produção de aço, e a bauxita, da qual deriva o 
alumínio. A relação entre minério e sua localização no território brasileiro está corretamente expressa em: 
 

a Ferro e Quadrilátero Ferrífero (Planalto da Borborema) 

b Ferro e Serra dos Carajás (Planalto das Guianas) 

c Bauxita e Vale dos Trombetas (Serra do Espinhaço) 

d Manganês e Vale do Aço (Chapada dos Parecis) 

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

Questão 63 ________________________________________________________  
A respeito da mineração brasileira, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. 
I.( ) O país, apesar de ser um grande produtor mineral, possui poucas minas para a exploração. As principais minas no 
país encontram-se especialmente na Região Sul. 
II. ( ) O Brasil produz cerca de 70 substâncias minerais e é rico em minério de nióbio, ferro e alumínio 
III. ( ) Os principais destinos de exportação de minérios brasileiros são Canadá, Estados Unidos e China. 
 
Assinale a sequência correta: 
 

a FVV 

b VFV 

c VVF 

d FFV 

e FVF 
 

Questão 64 ________________________________________________________  
Analise as afirmativas a seguir sobre mineração e assinale a incorreta. 
 

a A mineração é uma atividade econômica de suma importância para o Brasil. Essa atividade, além de 
impulsionar a economia, gera poucos impactos ambientais. 

b A escolha do método de lavra a ser utilizado leva em consideração as características da área como: 
profundidade, geologia e também os aspectos sociais. 

c O Brasil é rico em minérios como: nióbio, ferro, manganês e alumínio. 



 

Página 23 de 35 - 1º ANO Bloco 1 (4) 

d O Brasil, apesar de apresentar grandes reservas minerais, apresenta insuficiência na produção de chumbo e 
prata, precisando, então, importá-los. 

e O Brasil faz exploração de petróleo em três camadas (pós-sal, sal e pré-sal) 
 

Questão 65 ________________________________________________________  
Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o condicionam, assinale a alternativaINCORRETA. 
I. A latitude influencia na distribuição espacial das temperaturas. Dessa forma, quanto maior for latitude, menores serão 
as temperaturas. 
II. A pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. Assim, quanto maior for a altitude, menor será a 
pressão atmosférica e quanto mais alta a temperatura, menor será a pressão. 
III. O planeta Terra é aquecido uniformemente, tanto ao longo da sua superfície quanto ao longo do tempo (anos), e 
isto condiciona a circulação atmosférica com a produção de centros de alta e de baixa pressão, que se alteram 
continuadamente. 
IV. Dependendo das condições locais, a precipitação pode ocorrer na forma de chuva, granizo ou neve e está 
relacionada, principalmente, à umidade atmosférica. 
V. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no interior dos continentes e a continentalidade exerce 
grande influência sobre essa amplitude térmica. 
 

a Estão incorretas as afirmativas I, III e V. 

b Estão incorretas as afirmativas II, IV. 

c Estão incorretas as alternativas I, IV e V. 

d Apenas a afirmativa III está incorreta. 

e Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

Questão 66 ________________________________________________________  
Há também as chuvas ________, que ocorrem nas zonas ________, localizadas em torno da latitude de 40°. São 
causadas pelo choque dos ventos quentes subtropicais com os ventos frios polares. Igor Moreira 
 
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. 
 

a convectivas — equatoriais 

b frontais — subtropicais 

c convectivas — temperadas 

d frontais — tropicais 

e frontais — temperadas 
 

Questão 67 ________________________________________________________  
No Brasil, o Planalto Atlântico obriga a elevação dos ventos vindos do oceano carregados de umidade. Ao encontrar 
camadas mais frias de ar, o vapor da atmosfera se condensa e se precipita em forma de chuva. Estas características 
individualizam as chuvas: 
 

a frontais. 

b polares. 

c mediterrâneas. 

d de relevo  

e térmicas. 
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Questão 68 ________________________________________________________  
Relacione os fenômenos meteorológicos a suas respectivas definições. 
 

(1) Furacão (2)Tufão (3)Tornado 
 
( ) Tempestade tropical que se forma na porção oeste do Oceano Pacífico, especificamente no continente 
asiático. 
( ) Redemoinhos formados por uma tempestade com formato de funil, tipicamente continental. 
( ) Tempestade tropical que se forma na porção leste do Pacífico ou no Oceano Atlântico. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta. 
 

a 2,1,3 

b 2,3,1 

c 1,2,3  

d 1,3,2  

e 3,2,1 
 

Questão 69 ________________________________________________________  
Leia as descrições climáticas abaixo e assinale “T” para TEMPO e “C” para CLIMA. 
 
( ) A frente fria se afasta, mas parte de sua instabilidade ainda permanece sobre o centro-leste do Paraná. 
Nuvens carregadas provocam chuva desde cedo nestas regiões. Os demais setores paranaenses terão um dia de sol 
entre muitas nuvens com pancadas de chuva, principalmente à tarde. 
( ) Nublado, alguns períodos de melhoria e chuva a qualquer hora do dia. 
( ) Temperado, com verão ameno, chuvas uniformemente distribuídas, sem estação seca e a temperatura média 
do mês mais quente não chega a 22ºC. Precipitação de 1.100 a 2.000 mm Geadas severas e frequentes, num período 
médio de ocorrência de dez a 25 dias anualmente. 
( ) Com sol forte e poucas nuvens. O ar seco que predomina no Estado ainda desfavorece a formação de áreas 
de instabilidade. Faz calor à tarde. 
( ) Está inserida na região de clima temperado de categoria subquente, com temperatura média oscilando entre 
18 e 15ºC no inverno e entre 26 e 24º C no verão. A temperatura média anual é de 20.4ºC. No inverno, a passagem da 
frente fria é sucedida por ondas de frio das massas polares, que baixam consideravelmente as temperaturas. O mesmo 
efeito no verão tem ação amenizadora. 
O ordenamento correto das questões acima é: 
 

a T, T, C, T, C 

b C, C, T, C, T 

c C, T, C, T, C 

d T, T, T, T, C 

e C, C, C, T, T 
 

Questão 70 ________________________________________________________  
A respeito do fenômeno climático conhecido como El Niño, assinale a alternativa que apresenta a sua definição correta: 
 

a El Niño é um fenômeno climático caracterizado por reter o calor irradiado pela superfície terrestre, contribuindo 
para o equilíbrio térmico do planeta. 

b El Niño é um fenômeno climático resultante da ocorrência de elevadas temperaturas em áreas urbanas. 

c El Niño é um fenômeno climático que provoca o aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico. 

d El Niño é um fenômeno climático que provoca o resfriamento da temperatura das águas do Oceano Pacífico. 

e El Niño é um fenômeno exclusivo do Brasil 
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FILOSOFIA 

Questão 71 ________________________________________________________  
(Uepa2015)  Leia o texto para responder à questão. 
 
Platão: 
 
A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, 
sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios; confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz 
da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo 
opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. 
 

(Citado por: CHATELET, F. História das Ideias Políticas. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 17)  

 
Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à:  
 

a oligarquia 

b república 

c democracia 

d monarquia 

e plutocracia 
 

Questão 72 ________________________________________________________  
(Ueg2019)  Considerando a história contada por Platão no livro VII da República, mais conhecida como Mito da 
Caverna, podemos deduzir que:  
 

a o homem, apesar de nascer bom, puro e de posse da verdade, pode desviar-se e passar a acreditar em outro 
mundo mais perfeito de puras ideias.  

b não podemos confiar apenas na razão, pois somente guiados pelos sentimentos e testemunhos dos sentidos 
poderemos alcançar a verdade.  

c a caverna, na alegoria platônica, representa tudo aquilo que impede o surgimento da consciência filosófica, 
que possibilitaria uma ascensão para o mundo inteligível.  

d a razão deve submeter-se aos testemunhos dos sentidos, pois a verdade que está no mundo inteligível só será 
atingida mediante a sensibilidade.  

e os homens devem se libertar da crença na existência em outro mundo e buscar resolver seus conflitos 
aprofundando-se em sua interioridade.  

 
 

Questão 73 ________________________________________________________  
(Upe-ssa 2 2018)  Leia o texto a seguir sobre o tema Filosofia na História: 
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A filosofia antiga grega e greco-romana tem uma história mais que milenar. Partindo do século VI a.C., chega até o ano 
de 529 d.C., ano em que o imperador Justiniano mandou fechar as escolas pagãs e dispersar os seus seguidores. 
Nesse arco de tempo, podemos distinguir o momento das grandes sínteses de Platão e Aristóteles. 
(REALE, Giovanni. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. São Paulo: Paulinas, 1990, p. 25-26). 
 
O autor na citação acima sinaliza a significância do período sistemático da filosofia antiga. No que tange à filosofia de 
Platão, assinale a alternativa CORRETA.  
 

a Platão propõe a existência das ‘essências ou formas’, que estão presentes no mundo das ideias e são modelos 
eternos das coisas sensíveis.  

b A filosofia de Platão salienta as essências do mundo sensível que são modelos para o mundo das ideias.  

c O pensamento de Platão não teve papel decisivo do desenvolvimento da mística, da teologia e da filosofia 
cristã.  

d As ideias de Platão têm a confiança absoluta no poder dos sentidos e desconfiam do conhecimento racional.  

e O pensamento filosófico de Platão tem como finalidade a descoberta do mundo físico, declinando do campo da 
metafísica.  

 

Questão 74 ________________________________________________________  
(Uel2017)  Leia a tirinha e o texto a seguir para responder à questão. 
 

 
 
Exercita-te primeiro, caro amigo, e aprende o que é preciso conhecer para te iniciares na política; antes, não. Então, 
primeiro precisarás adquirir virtude, tu ou quem quer que se disponha a governar ou a administrar não só a sua pessoa 
e seus interesses particulares, como a cidade e as coisas a ela pertinentes. Assim, o que precisas alcançar não é o 
poder absoluto para fazeres o que bem entenderes contigo ou com a cidade, porém justiça e sabedoria. 
 
PLATÃO, O primeiro Alcebíades. Trad. Carlos Alberto Nunes. 
Belém: EDUFPA, 2004. p. 281-285. 
 
 
Com base na tirinha, no texto e nos conhecimentos sobre a ética e a política em Platão, assinale a alternativa correta.  
 

a A virtude individual terá fraca influência sobre o governo da cidade, já que a administração da cidade 
independe da qualidade de seus cidadãos. 

b Justiça, sabedoria e virtude resultam da opinião do legislador sobre o que seria melhor para a cidade e para o 
indivíduo. 

c O indivíduo deve possuir a virtude antes de dirigir a cidade, pois assim saberá bem governar e ser justo, já que 
se autogoverna. 

d Para se iniciar em política, primeiro é necessário o poder absoluto para fazer o bem para a cidade e a si 
próprio. 

e Todo conflito desaparece em uma cidade se a virtude fizer parte da administração, mesmo que o dirigente não 
a possua. 
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Questão 75 ________________________________________________________  
(Uel2015)  Leia os textos a seguir. 
 
A arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir apenas uma 
pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição. 
Adaptado de: PLATÃO. A República. 7.ed. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: CalousteGulbenkian, 
1993. p.457. 
 
O imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado. 
Adaptado de: ARISTÓTELES. Poética. 4.ed. Trad. De Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p.203. 
Coleção “Os Pensadores”. 
 
Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e a questão da mímesis em Platão e Aristóteles, assinale a 
alternativa CORRETA.  
 

a Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e, por isso, algo 
inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto às ideias universais que os 
pressupõem.  

b Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente a verdade e a 
essência do plano inteligível, sendo a atividade do artista um fazer nobre, imprescindível para o 
engrandecimento da pólis e da filosofia.  

c Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o que veda o poder do 
artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a arte poderia assumir ao apresentar os 
modelos de maneira distorcida.  

d Aristóteles concebe a mímesis artística como uma atividade que reproduz passivamente a aparência das 
coisas, o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas segundo uma nova dimensão.  

e Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é imitação e entende que a música, o teatro e a poesia são 
incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador.  

 

Questão 76 ________________________________________________________  
(Upe-ssa 3 2018) 

 
 
Leia o texto a seguir sobre a Filosofia e a Consciência Moral. 
 
Na ética aristotélica, a sabedoria e a prudência, nossas virtudes intelectivas, formam a diferença específica do ser 
humano, tornando-o uma espécie distinta de todas as outras. Então, no homem, a physis deu um fantástico salto 
qualitativo quando produziu o intelecto, que é teórico (sabedoria) e, ao mesmo tempo, prático (prudência); através 
dessas duas energias, o homem busca as razões profundas da existência e administra a vida quotidiana. 
 

(PEGORARO, Olinto. Ética dos maiores mestres através da história. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 49.). 
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Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir: 
 
I. A prudência tem o poder de discernir e ponderar as ações do ser humano. 
II. O intelecto tem a potencialidade de penetrar na essência das coisas. 
III. A prudência dá o norte de toda a prática ética. O papel do homem prudente é o alcance do seu bem possível diante 

do excesso ou da escassez. 
IV. A prudência ou sabedoria prática induz à decisão do que seja o mal e o bem, do injusto e do justo no âmbito da vida 

cotidiana. 
 
Estão CORRETOS 
 

a apenas I, II e III.  

b apenas II e III.  

c apenas III e IV.  

d apenas I e III.  

e I, II, III e IV.  
 

Questão 77 ________________________________________________________  
(Uel2018)  Leia o texto a seguir. 
 
Alguns julgam que a grandeza de uma cidade depende do número dos seus habitantes, quando o que importa é 
prestar atenção à capacidade, mais do que ao número de habitantes, visto que uma cidade tem uma obra a realizar.[...] 
A cidade melhor é, necessariamente, aquela em que existe uma quantidade de população suficiente para viver bem 
numa comunidade política. [...] resulta evidente, pois, que o limite populacional perfeito é aquele que não excede a 
quantidade necessária de indivíduos para realizar  uma vida autossuficiente comum a todos. Fica, assim, determinada 
a questão relativa à grandeza da cidade. 
 

(ARISTÓTELES, Política 1326b6-25 Edição bilíngue. Tradução e notas de António C. Amaral e Carlos C. Gomes. Lisboa: Vega, 1998. p. 495-499.) 

 
Com base no texto e considerando o papel da cidade-estado (pólis) no pensamento ético-político de Aristóteles, 
assinale a alternativa correta.  
 

a As dimensões da pólis determinam a qualidade de seu governo: quanto mais cidadãos, maior e melhor será a 
sua participação política.  

b A pólis não é natural, por isso é importante organizá-la bem em tamanho e quantidade de cidadãos para que a 
sociedade seja autossuficiente.  

c O ser humano, por ser autossuficiente, pode prescindir da pólis, pois o bem viver depende mais do indivíduo 
que da sociedade.  

d A pólis realiza a própria obra quando possui um número suficiente de cidadãos que possibilite o bem viver.  

e O ser humano, como animal político, tende a realizar-se na pólis, mesmo que esta possua quantidade 
excessiva de cidadãos.  

 

Questão 78 ________________________________________________________  
(Uel2015)  Leia o texto a seguir. 
 
É pois manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras (pois dizemos que conhecemos cada coisa somente 
quando julgamos conhecer a sua primeira causa); ora, causa diz-se em quatro sentidos: no primeiro, entendemos por 
causa a substância e a essência (o “porquê” reconduz-se pois à noção última, e o primeiro “porquê” é causa e 
princípio); a segunda causa é a matéria e o sujeito; a terceira é a de onde vem o início do movimento; a quarta causa, 
que se opõe à precedente, é o “fim para que” e o bem (porque este é, com efeito, o fim de toda a geração e 
movimento). 
 

Adaptado de: ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. De Vincenzo Cocco. São Paulo: Abril S. A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção Os Pensadores.) 
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica, corretamente, a ordem em 
que Aristóteles apresentou as causas primeiras.  
 

a Causa final, causa eficiente, causa material e causa formal.  

b Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente.  

c Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final.  

d Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final.  

e Causa material, causa formal, causa final e causa eficiente.  
 

Questão 79 ________________________________________________________  
(Unisc2012)  Na obra de Aristóteles, a Ética é uma ciência prática, concepção distinta da de Platão, referida a um tipo 
de saber voltado à ação. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles destaca uma excelência moral determinante para a 
constituição de uma vida virtuosa. 
Esta excelência moral tão importante é 
 

a a coragem. 

b a retórica. 

c a verdade. 

d a prudência ou moderação. 

e Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

Questão 80 ________________________________________________________  
(Uel2009)  Para Aristóteles,  
 
Só julgamos que temos conhecimento de uma coisa quando conhecemos sua causa. E há quatro tipos de causa: a 
essência, as condições determinantes, a causa eficiente desencadeadora do processo e a causa final.  
 

(ARISTÓTELES. Analíticos Posteriores. Livro II. Bauru: Edipro. 2005. p. 327.)  

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a metafísica aristotélica, é correto afirmar.  
 

a A existência de um plano superior constituído das ideias e atingido apenas pelo intelecto permite a Aristóteles 
a compreensão objetiva dos fenômenos que ocorrem no mundo físico. 

b A realidade, para Aristóteles, sendo constituída por seres singulares, concretos e mutáveis, pode ser 
conhecida indutivamente pela observação e pela experimentação. 

c Para a compreensão das transformações e da mutabilidade dos seres, Aristóteles recorre ao princípio da 
criação divina. 

d Na metafísica aristotélica, a compreensão do devir de todas as coisas está vinculada à determinação da causa 
material e da causa formal sobre a causa final. 

e Para Aristóteles, todas as coisas tendem naturalmente para um fim (telos), sendo esta concepção teleológica 
da realidade a que explica a natureza de todos os seres. 

 

SOCIOLOGIA 

Questão 81 ________________________________________________________  
(Enem PPL 2019)  A linguagem é uma grande força de socialização,provavelmente a maior que existe. Com isso não 
queremos dizer apenas o fato mais ou menos óbvio de que a interação social dotada de significado é praticamente 
impossível sem a linguagem, mas que o mero fato de haver uma fala comum serve como um símbolo peculiarmente 
poderoso da solidariedade social entre aqueles que falam aquela língua. 
 

SAPIR, E. A linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1980. 
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O texto destaca o entendimento segundo o qual a linguagem, como elemento do processo de socialização,constitui-se 
a partir de uma  
 

a necessidade de ligação com o transcendente.  

b relação de interdependência com a cultura.  

c estruturação da racionalidade científica.  

d imposição de caráter econômico.  

e herança de natureza biológica.  
 

Questão 82 ________________________________________________________  
(Upe-ssa 1 2018)  A socialização é o processo sociológico, por meio do qual adquirimos hábitos e costumes, além de 
maneiras de agir, pensar e sentir próprios do grupo em que vivemos, sendo compartilhado por todos os seus membros. 
Baseando-se nesse conceito da Sociologia, qual das alternativas a seguir NÃO indica um agente de socialização?  
 

a Família  

b Escolas  

c Trabalho  

d Meios de comunicação de massa  

e Imagens subconscientes  
 

Questão 83 ________________________________________________________  
(Upe-ssa 1 2016)  Observe a imagem a seguir: 
 

 
 
A relação social estabelecida ocorre entre dois agentes sociais. Aparentemente um dos lados exerce influência 
significativa sobre o outro. A Sociologia classifica essa ação como 
 

a Interação social não recíproca.  

b Interação social bilateral.  

c Retardamento cultural.  

d Assimilação direta.  

e Aculturação. 
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Questão 84 ________________________________________________________  
(Unioeste2015)  “Os sociólogos estabelecem distinção entre a socialização primária e a socialização secundária. A 
socialização primária é o processo por meio do qual a criança se transforma num membro participante da sociedade. A 
socialização secundária compreende todos os processos posteriores, por meio dos quais o indivíduo é introduzido em 
um mundo específico. Qualquer treinamento profissional, por exemplo, constitui um processo de socialização 
secundária.” 
 
(BERGER, P. L. e BERGER, B., “Socialização: como ser membro da sociedade”. In FORACCHI, M. M. e MARTINS, J. S., Sociologia e Sociedade – Leituras de 
introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1999. p. 213-4) 

 
Considerando o texto acima reproduzido, é CORRETO afirmar que 
 

a a socialização é um fenômeno que ocorre apenas nos anos iniciais da vida. 

b a socialização primária é aquela que ocorre no ambiente familiar e a secundária é aquela que ocorre apenas 
nas escolas. 

c as pessoas nascidas em famílias bem estruturadas não precisam passar por processos de socialização 
secundária. 

d apenas as sociedades industrializadas apresentam processos de socialização secundária. 

e a socialização é um processo que se inicia quando nascemos e nunca chega ao fim. 
 

Questão 85 ________________________________________________________  
(Upe 2014)  A vida em comunidade permite que as pessoas tenham uma maior aproximação física e afetiva, 
possibilitando um vínculo social denominado pela Sociologia de solidariedade. Para que haja uma ligação solidária 
entre os indivíduos, alguns aspectos são importantes.  
 
Sobre os aspectos que mantêm os membros de uma comunidade integrados, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

a A homogeneidade é uma característica das comunidades e se torna importante para seus membros, pois ela 
representa um conjunto semelhante de objetivos para a vida social.  

b A ligação entre os membros de uma família é mais forte atualmente que há cem anos, pois a sociedade 
contemporânea possui mais meios de tornar as famílias integradas e, consequentemente, a comunidade.   

c Os laços familiares são caracterizados como voluntários e emocionais, que permitem a formação de valores 
como o respeito mútuo. Isso é importante para a manutenção de vínculos comunitários de solidariedade.  

d As comunidades localizadas geograficamente em morros têm como principal característica a nitidez, pois há 
um claro limite territorial.  

e Os membros das comunidades que migram para outras regiões geográficas levam consigo elementos 
socioculturais de suas interações anteriores, e estas se constituem em aspecto importante para as novas 
socializações.  

 

Questão 86 ________________________________________________________  
(Enem 2017)  Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse 
modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas 
incentivando a migração, ou por conta de legados coloniais e imperiais. 

GIDDENS. A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado). 

 
 
Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda, 
simultaneamente,  
 

a defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo. 

b universalização de direitos e respeito à diversidade. 

c segregação do território e estímulo ao autogoverno. 
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d políticas de compensação e homogeneização do idioma. 

e padronização da cultura e repressão aos particularismos. 
 

Questão 87 ________________________________________________________  
(Enem (Libras) 2017)  Uma área de cerca de 101,7 mil metros quadrados, com um pátio ferroviário e uma série de 
armazéns de açúcar abandonados pelo poder público. Quem olha de fora vê apenas isso, mas quem conhece a 
história do Cais José Estelita sabe que o local faz parte da história de Recife, sendo um dos cartões-postais e um dos 
poucos espaços públicos que restam na capital pernambucana. E é por isso que um grupo está lutando para evitar que 
as construções sejam demolidas por um consórcio de grandes construtoras para construção de prédios comerciais e 
residenciais. 
 

BUENO, C. Ocupe Estelita: movimento social e cultural defende marco histórico de Recife. Ciência e Cultura, n. 4, 2014. 

 
A forma de atuação do movimento social relatado evidencia a sua busca pela  
 

a revitalização econômica do lugar. 

b ampliação do poder de consumo. 

c preservação do patrimônio material. 

d intensificação da geração de empregos. 

e criação de espaços de autossegregação. 
 

Questão 88 ________________________________________________________  
(Upe-ssa 3 2016)  Trata-se de um processo de aquisição, que ocorre por meio de vários grupos de culturas diversas, 
permitindo que indivíduos de uma cultura aprendam o comportamento ou as tradições de indivíduos de outra cultura. É 
errado pensar que uma cultura desapareça por completo, após sofrer influências de outra cultura. A cultura morre junto 
com o seu povo e, muitas vezes, se fortalece quando mescla sua cultura com a de outros povos. Devemos considerar 
que, mesmo nos tempos feudais e mercantis, nenhum povo conseguia viver constantemente isolado e que a cultura é 
um processo dinâmico em constante formação e expansão. A cultura não é estática ou mórbida, seja por fatores 
históricos, humanos e até mesmo bélicos; ela é capaz de perder, reaver ou absorver novas referências durante o 
processo de consolidação ou reorganização de uma sociedade. 
 

 
 
Ao processo cultural descrito no texto acima dá-se o nome de 
 

a Endoculturação.  

b Etnocentrismo.  

c Desigualdade.  

d Contracultura.  

e Aculturação. 
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Questão 89 ________________________________________________________  
(Interbits2013)  O que se pretende é refletir do fato de que, ao acontecer o contato entre agentes de diferentes culturas 
inicia-se, quer queria, quer não, o processo de ______, entendido como sendo  “a mudança cultural que é iniciada pela 
conjunção de dois ou mais sistemas culturais autônomos”. 
 

BARAZAL, Neusa Romero. Yanomami: Um Povo em Luta pelos Direitos Humanos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001, p. 120. 

 
O termo que completa corretamente o texto acima é:  
 

a Anomia social. 

b Luta social. 

c Aculturação. 

d Difusão. 

e Retardamento cultural. 
 

Questão 90 ________________________________________________________  
(Ufpa2013)  Sobre patrimônio material e imaterial no Brasil, é correto afirmar:  
 

a As práticas e expressões culturais, para serem consideradas como bens imateriais, devem apresentar 
associação entre os objetos, artefatos e os lugares onde são desenvolvidos.  

b O Palacete Pinho, o Parque Zoobotânico do Museu Emilio Goeldi e o Complexo do Ver-o-Peso são 
considerados como patrimônio imateriais do Brasil por resguardarem a memória dos povos indígenas.  

c Os recursos naturais são bens culturais de patrimônio imaterial, por isso é grande o risco de desaparecerem, 
caso não sejam preservados por políticas sociais.  

d O Ofício das Baianas de Acarajé agrega diferentes classes socioeconômicas, promovendo a equidade e a 
justiça social, e é caracterizado apenas como patrimônio material.  

e Os bens materiais têm que apresentar uma prática cultural regular tal como ocorre, por exemplo, com o Círio 
de Nossa Senhora de Nazaré, com o complexo cultural do Bumba meu Boi do Maranhão e com a Roda de 
Capoeira.  
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Redação 
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