
 

Página 1 de 39 - 3º ANO Bloco 1 

 

2020 

2º Bimestre – 3º Ano - Bloco 1 
Gramática (10), Literatura (10), Arte (10), História (20), Geografia (20), 

Filosofia (10),Sociologia (10). Redação (folha extra).



 

Página 2 de 39 - 3º ANO Bloco 1 

Gramática 
Questão 1 ________________________________________________________  

A oração “Não se verificou, todavia, uma transplantação integral de gosto e de estilo. ” Tem o seguinte valor:  
 

a conclusivo. 

b adversativo. 

c concessivo. 

d explicativo. 

e alternativo. 
 

Questão 2 ________________________________________________________  
Assinale a alternativa em que a conjunção destacada não possui valor de adição. 
 

a Ele não só conta mentirasmas também fala mal de todos. 

b Não come carne nem consome refrigerante. 

c Tenho visto criaturas que trabalham demais, e não progridem. 

d O cigarro ou a bebida são prejudiciais à saúde. 

e O agricultor colheu o trigo e vendeu-o. 
 

Questão 3 ________________________________________________________  
As alternativas abaixo apresentam orações coordenadas sindéticas explicativas, exceto em: 
 

a Espere um pouco, que eu já retorno. 

b Podem acusar-me, pois estou com a consciência tranquila. 

c “Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa.” 

d As ruas estão molhadas pois choveu durante a noite. 

e A criança devia estar doente, porque chorava muito. 
 

Questão 4 ________________________________________________________  
Cumprimente-o, pois hoje é aniversário de seu amigo. 
Invertendo as orações do período, teremos a seguinte construção: Hoje é o aniversário de seu amigo, ____________ 
cumprimente-o. 
Assinale a alternativa que contém o elemento adequado a completar o espaço do novo enunciado. 
 

a para que 

b logo que 

c porém 

d logo 

e pois 
 

Questão 5 ________________________________________________________  
Assinale a alternativa em que o palavra se está apassivando o verbo: 
 

a “Capitu deixou-se fitar e examinar.” 

b “Sumiu-se por entre as matas...” 

c “Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu.” 

d Saberia me dizer se ele já foi? 

e Tempo não se mede pelos ponteiros do relógio, mas pelo vácuo da comunicação entre dois amigos. 
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Questão 6 ________________________________________________________  
Queixou-se das questões do concurso. 
A palavra se na oração acima tem a seguinte função: 
 

a Pronome reflexivo. 

b Índice de indeterminação do sujeito. 

c Partícula apassivadora. 

d Partícula de realce. 

e Parte integrante do verbo. 
 

Questão 7 ________________________________________________________  
O candidato arrogou-se o direito de não comparecer ao debate. 
A palavra se na oração acima tem a seguinte função: 
 

a Pronome reflexivo. 

b Índice de indeterminação do sujeito. 

c Partícula apassivadora. 

d Partícula de realce. 

e Parte integrante do verbo. 
 

Questão 8 ________________________________________________________  
O aluno fez-se passar por doutor. 
Qual a função sintática exercida pelo pronome em destaque? 
 

a Objeto direto. 

b Objeto indireto. 

c Sujeito. 

d Adjunto adnominal. 

e Complemento nominal. 
 

Questão 9 ________________________________________________________  
O noivo veio até Mariana e apertou-lhe as mãos frias. 
Assinale a alternativa que apresenta informação correta sobre o pronome em destaque. 
 

a O pronome lhe substitui o termo a ele, que se refere ao termo noivo. 

b O pronome em destaque substitui um pronome possessivo, funcionando como adjunto adnominal do 
substantivo mãos. 

c O pronome lhe tem função de objeto indireto do verbo apertar. 

d O pronome lhe, nesse contexto, funciona sintaticamente como complemento nominal. 

e O pronome lhe foi usado indevidamente nesse contexto, pois só pode funcionar como objeto indireto e o verbo 
apertar é transitivo direto. 

 

Questão 10 ________________________________________________________  
Assinale a alternativa que apresenta inadequação quanto ao uso do pronome pessoal. 
 

a Ninguém sairá sem mim. 

b Escutei-lhe, pacientemente, os conselhos. 

c Tive dificuldade em assistir-lhes (às aulas). 

d Deram um livro interessante para eu ler. 

e Aquelas atitudes deixaram-na magoada. 
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Literatura 
Questão 11 ________________________________________________________  

(ENEM 2001) 

No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época: o romantismo. 

“Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, 
com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, 
porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas; mas 
também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da 
natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da 
criação. ” 

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Jackson, 1957. 

A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa: 

a ... o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas... 

b ... era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça... 

c Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, ... 

d Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos... 

e ... o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. 
 

Questão 12 ________________________________________________________  
(UFRS-RS) Com relação ao Parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações. 
 
I – Pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do racionalismo clássico. 
II – Apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma. 
III – Definiu-se, no Brasil, com o livro “Poesias”, de Olavo Bilac, publicado em 1888. 
 
Quais estão corretas? 
 

a Apenas I. 

b Apenas II. 

c Apenas I e III. 

d Apenas II e III. 

e I, II e III. 
 

Questão 13 ________________________________________________________  
(PUC-RS) 

 

“Tu, artista, com zelo, 

Esmerilha e investiga! 

Níssia, o melhor modelo 

Vivo, oferece, da beleza antiga. 

Para esculpi-la, em vão, árduos, no meio 
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De esbraseada arena, 

Batem-se, quebram-se em fatal torneio, 

Pincel, lápis, buril, cinzel e pena.”[...]  

O trecho evidencia tendências ___________ , na medida em que ______________ o rigor formal e utiliza-se de 

imagens _____________. 

 

a românticas - neutraliza – abstratas 

b simbolistas - valoriza – concretas 

c parnasianas - exalta – mitológicas 

d simbolistas - busca – cotidianas 

e parnasianas - evita - prosaicas 
 

Questão 14 ________________________________________________________  
(Fuvest /2019) 

 

Esta imagem é a reprodução de: 
 

a uma pintura impressionista, marcada por pinceladas soltas e pela temática da emigração americana para o 
continente europeu. 

b um mosaico cubista, caracterizado pelas formas geométricas que procuram salientar a esperança daqueles 
que se dirigem para terras estrangeiras. 

c uma pintura expressionista, que reforça o sofrimento dos que se deslocavam em um contexto de perseguições 
e intolerâncias. 

d um painel surrealista, que procurava destacar o subconsciente atormentado daqueles que deixavam seus 
locais de origem. 
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e uma pintura futurista, influenciada pelas referências de modernização tecnológica características da primeira 
metade do século XX. 

 

Questão 15 ________________________________________________________  
Leia o fragmento a seguir do poema 'Evocações' de Alphonsus de Guimaraens: 
 
Na primavera que era a derradeira, 
Mãos estendidas a pedir esmola 
Da estrada fui postar-me à beira. 
Brilhava o sol e o arco-íris era a estola 
Maravilhosamente no ar suspensa 
 
Como se sabe, Alphonsus de Guimaraens é tido como um dos mais importantes representantes do Simbolismo no 
Brasil. No fragmento acima, pode-se destacar a seguinte característica da escola a qual pertence: 
 

a bucolismo, que se caracteriza pela participação ativa da natureza nas ações narradas. 

b intensa movimentação e alta tensão dramática. 

c concretismo e realismo nas descrições. 

d foco no instante, na cena particular e na impressão que causa. 

e tom poético melancólico, apresentando a natureza como cúmplice na tristeza. 
 

Questão 16 ________________________________________________________  
Leia os seguintes versos: 
 
Mais claro e fino do que as finas pratas 
O som da tua voz deliciava... 
Na dolência velada das sonatas 
Como um perfume a tudo perfumava. 
Era um som feito luz, eram volatas 
Em lânguida espiral que iluminava, 
Brancas sonoridades de cascatas... 
Tanta harmonia melancolizava. 
 

(SOUZA, Cruz e. “Cristais”, in Obras completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 86.) 

 
Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto: 
 

a Sinestesia, aliteração, sugestão. 

b Clareza, perfeição formal, objetividade. 

c Aliteração, objetividade, ritmo constante. 

d Perfeição formal, clareza, sinestesia. 

e Perfeição formal, objetividade, sinestesia.  
 

Questão 17 ________________________________________________________  
(Enem) 

Psicologia de um vencido 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 
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Sofro, desde a epigênese da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

Profundissimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância… 

Sobe–me à boca uma ânsia análoga à ânsia 

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

Já o verme — este operário das ruínas — 

Que o sangue podre das carnificinas 

Come, e à vida em geral declara guerra, 

Anda a espreitar meus olhos para roê–los, 

E há de deixar–me apenas os cabelos, 

Na frialdade ignorância da terra! 

 

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

 

A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com 

relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam–se marcas dessa literatura de transição, 

como 

 

a a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além do ceticismo, 
que antecipam conceitos estéticos vigentes no Modernismo. 

b o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em metáforas como “Monstro de 
escuridão e relutância" e “influência má dos signos do zodíaco". 

c a seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em “carbono e amoníaco", “epigênese da infância" e 
“frialdade ignorância", que restitui a visão naturalista do homem. 

d a manutenção de elementos formais vinculados à estética do Parnasianismo e do Simbolismo, dimensionada 
pela inovação na expressividade poética, e o desconcerto existencial. 

e a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que incorpora 
valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. 

 

Questão 18 ________________________________________________________  
(UEL) Assinale a alternativa incorreta sobre o Pré-Modernismo: 
 

a Não se caracterizou como uma escola literária com princípios estéticos bem delimitados, mas como um 
período de prefiguração das inovações temáticas e linguísticas do Modernismo. 

b Algumas correntes de vanguarda do início do século XX, como o Futurismo e o Cubismo, exerceram grande 
influência sobre nossos escritores pré-modernistas, sobretudo na poesia. 

c Tanto Lima Barreto quanto Monteiro Lobato são nomes significativos da literatura pré-modernista produzida 
nos primeiros anos do século XX, pois problematizam a realidade cultural e social do Brasil. 

d Euclides da Cunha, com a obra "Os Sertões", ultrapassa o relato meramente documental da batalha de 
Canudos para fixar-se em problemas humanos e revelar a face trágica da nação brasileira. 
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e Nos romances de Lima Barreto observa-se, além da crítica social, a crítica ao academicismo e à linguagem 
empolada e vazia dos parnasianos, traço que revela a postura moderna do escritor. 

 

Questão 19 ________________________________________________________  
(Enem) 
O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana dos pobres pais, jubilosos entre as 
lágrimas; referve o samba turbulento; vibram nos ares, fortes, as coplas dos desafios, enquanto, a uma banda, entre 
duas velas de carnaúba, coroado de flores, o anjinho exposto espelha, no último sorriso paralisado, a felicidade 
suprema da volta para os céus, para a felicidade eterna — que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas 
e primitivas. 
 

CUNHA, Euclides da. Os sertões: campanha de Canudos. Edição comemorativa do 90.º ano do lançamento. Rio de Janeiro: Ediouro, 1992, p. 78. 

 
Nessa descrição de costume regional, é empregada 
 

a variante linguística que retrata a fala típica do povo sertanejo. 

b a linguagem científica, por meio da qual o autor denuncia a realidade brasileira. 

c a modalidade coloquial da linguagem, ressaltando–se expressões que traduzem o falar de tipos humanos 
marginalizados. 

d linguagem literária, na modalidade padrão da língua, por meio da qual é mostrado o Brasil não–oficial dos 
caboclos e do sertão. 

e variedade linguística típica da fala doméstica, por meio de palavras e expressões que recriam, com realismo, a 
atmosfera familiar. 

 

Questão 20 ________________________________________________________  
(Enem) 

Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Oue lhe 
importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem... Em que lhe contribuía para a felicidade saber o nome dos 
heróis do Brasil? Em nada... O importante e que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do 
folk-lore, das suas tentativas agrícolas... Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma! Nenhuma! 

O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio; e levou-o à loucura. Uma decepção. E a 
agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E, quando o 
seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele a viu 
combater como feras? Pois não a via matar prisioneiros, inúmeros? Outra decepção.  A sua vida era uma decepção, 
uma série, melhor, um encadeamento de decepções. 
A pátria que quisera ter era um mito; um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. 

BARRETO, L. Triste fim de Policarpo Quaresma. Disponível em: www.dominiopubIico.gov.br. Acesso em: 8 nov. 2011. 
 
O romance Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a 
reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que 
 

a A dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou-o a estudar inutilidades, 
mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país. 

b A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou-o ao ideal de prosperidade e democracia que o 
personagem encontra no contexto republicano. 

c A construção de uma pátria a partir de elemento os míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a 
pureza linguística, conduz à frustração ideológica. 

d A propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação de decepção e desistência de Policarpo 
Quaresma, que prefere resguardar-se em seu gabinete. 

e A certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte de um projeto ideológico 
salvacionista, tal como foi difundido na época do autor. 
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Arte 
Questão 21 ________________________________________________________  

A cultura romana deriva da cultura grega e, em parte, a imita retendo uma visão naturalista. Contudo, há certas 

diferenças com relação à mimese (imitação) da natureza. Essas diferenças permitiam ser observada: 

 

a A partir do gosto que era representado por uma elegância, expressiva e simétrica nas esculturas romanas.  

b A partir da naturalidade e imperfeições ressaltadas nas feições das esculturas romanas.  

c Mediante ao amadurecimento da arte Greco romana. 

d A partir da introdução da proporção e maturidade nas esculturas romanas. 

e A partir das temáticas produzidas pelos romanos que eram idênticas as produzidas pelos mesopotâmicos.  

 

Questão 22 ________________________________________________________  
Sobre a arte romana e a sua relação com manifestações artísticas de outros períodos e civilizações.  

Marque a alternativa correta.  

 

a A exemplo do Coliseu, os anfiteatros romanos foram criados para comportar número grande de pessoas e a 

prática de espetáculos de grande importância. 

b Os afrescos romanos não sobreviveram à erupção do vulcão Vesúvio, por isso, pouco se sabe sobre eles. 

c Criaram os planos nas pinturas, que mais tarde foi aperfeiçoado pelos artistas do barroco.  

d Os romanos, nunca se importaram com os retratos- isso porque uma vez que os rostos das esculturas eram 

perfeitamente idealizados. 

e Os construtores romanos, assim como os gregos também assentavam os auditórios dos teatros nas encostas 

das colinas.  

 

Questão 23 ________________________________________________________  
Assinale a alternativa em relação à arte da Roma Antiga.  

 

a Os artistas romanos não realizavam nenhum tipo de pintura, tampouco os mosaicos.   

b Nas construções romanas, os arcos tinham uma função meramente ornamental, não possuindo, uma função 

estrutural. 

c A arquitetura não teve grande destaque na produção artística da Roma Antiga.  

d Os altos-relevos presente nos arcos triunfais e colunas triunfais- apresentavam cenas que narravas à criação 

de Roma. 

e Parte das construções romanas não possuíam funcionalidade- a exemplo disso a criação dos aquedutos.  

 

Questão 24 ________________________________________________________  
Em relação às colunas romanas e arcos triunfais, foram construídas com o objetivo de: 

I) Homenagear seus heróis.  

II) Simbolizar a religiosidade romana.  

III) Significar poder e prestigio social. 

IV) Enaltecer a política romana. 

V) Divinizar a figura do Romano.  
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A sequência correta é: 

 

a II, III e IV. 

b I, III, e V 

c I, III e IV.  

d II, IV e V. 

e I, II e V.  

 

Questão 25 ________________________________________________________  
A grandiosidade do império Romano criava muitos problemas administrativos e conflitos de poder, dificultando a ação 

dos seus governantes. Na arte, os romanos seguiram soluções práticas para facilitar sua vida urbana.  A arquitetura 

romana, por exemplo, foi: 

 

a Marcada pela influência dos visigodos apenas no uso das abóbodas. 

b Definida pelas influências gregas e egípcias, o que resultou em construções grandiosas em homenagem aos 

deuses.  

c Marcada pela utilização de pedras, tijolos e uma mistura similar ao cimento, utilizados em grandes edifícios 

públicos.  

d Majestosa nas construções públicas, que eram de grande originalidade para a época.  

e Baseada no uso exclusivo do arco, graças a influência dos Persas.  

 

Questão 26 ________________________________________________________  
A civilização Bizantina floresceu na Idade Média, deixando em muitas regiões da Ásia e da Europa, testemunhos de 

sua irradiação cultural. Assinale a alternativa que demonstre o legado deixado por essa civilização.  

 

a Adornos de bronze e cobre. 

b Aquedutos e esgotos.  

c Telhados de beirais recurvos.  

d Mosaicos coloridos e cúpulas arredondadas.  

e Vias e calçadas com artefatos de couro.  

 

Questão 27 ________________________________________________________  
Uma das manifestações artísticas que mais se destacou no Império Bizantino foi: 

 

a A pintura em tela. 

b A arquitetura.  

c As esculturas em barro.  

d O teatro.  

e As produções de tapeçarias.  

 

Questão 28 ________________________________________________________  
A crença dos cristãos de Bizâncio estava voltada apenas para a idolatria dos ícones (imagens representativas de 

personagens bíblicos), isso porque, para os novos cristãos, era possível enxergar a eternidade, ter a comprovação da 

própria encarnação, onde a lembrança de Deus só poderia ser revelada ao homem de forma visível. Com base nessa 

informação é possível compreender que por conta dessa atitude houve: 
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a A difusão dos ícones por todos os templos e catedrais do império bizantino extendendo-se até o império 

Romano do Ocidente.  

b O surgimento das esculturas como forma de propaganda ao cristianismo. 

c A crise da iconoclastia- ordenado pelo imperador Leão III, em 726.  

d A criação de músicas e encenações que fizessem referência a linguagem religiosa. 

e A intolerância a qualquer simbologia pagã, do período do cristianismo primitivo.  

 

Questão 29 ________________________________________________________  

(UFPE 2005- modificada) Os estilos arquitetônicos românico e gótico destacaram-se na arte medieval. O dois estilos 

por exemplo, presente em numerosas edificações do século XI, expandiu-se pela Europa católica e: 

 
 

a Ambos passaram a ser muito usados em construções de casas que pertenciam à nobreza. 

b Estava relacionado com mudanças no estilo arquitetônico da Espanha rural. 

c Era usado nas construções religiosas católicas, no período medieval. 

d Simbolizou o crescimento do renascimento cultural no sul da França, onde começaram a crescer os burgos.  

e Marcou a arquitetura católica bizantina, mas foi usado apenas na construção de mosteiros próximos aos 

castelos dos reis e imperadores.  

 

Questão 30 ________________________________________________________  
Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa que corresponde à importância das rosáceas nas construções 

arquitetônicas góticas na Idade Média.  

 
 

a Serviam apenas de adorno nas entradas principais dos castelos.  

b Fazia referência à simbologia da cultura pagã dos bárbaros.   
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c Simbolizava a presença de Deus a partir da incidência da luz, dentro das catedrais.   

d Representavam a superioridade dos lideres religiosos perante os fiéis.  

e Caracterizava uma forma de ensinamento ilustrativo para os iletrados.  

 
História 

Questão 31 ________________________________________________________  
No início da Era Moderna, a Igreja Católica foi abalada por uma série de acontecimentos que levaram a significativas 
mudanças internas e ao surgimento de novas religiões na Europa. Entre as ideias dos principais reformadores e contra 
- reformadores, podemos encontrar a(o): 
 
I. Criação do Index. 
II. Predestinação. 
III. Criação da Companhia de Jesus. 
IV. Uso da língua inglesa. 
V. A Bíblia como fonte de fé e livre exame. 
VI. Extinção da hierarquia eclesiástica. 
 
Assinale, abaixo, a alternativa que apresenta ideias relacionadas com a Igreja Calvinista.  
 

a III, V e VI.  

b I, II e VI.  

c II, V e VI.  

d I, II e V.  

e II, IV e V.  
 

Questão 32 ________________________________________________________  
Leia o texto a seguir:  
 
Por ter tido educação protestante, nunca achei que 31 de outubro é o dia das bruxas. Sempre foi o dia em que Lutero, 
em 1517, começou uma revolução.  
 
LEITÃO, Míriam. Disponível em: <blogs.oglobo.com/miriam-leitao/post/os-500-anos-da-reforma-protestante-que-abalou-o-mundo.html>. Acesso em: 18 ago. 
2017.  

 
No ano de 2017, completam-se 500 anos da eclosão da Reforma Protestante. Do ponto de vista histórico, a Reforma 
pode ser considerada uma revolução   
 

a estética, pois foi a matriz ideológica da concepção barroca de mundo que se manifestou nos países ibéricos.   

b política, pois permitiu a centralização monárquica absolutista, ao legitimar a tese do direito divino dos reis 
europeus.   

c econômica, pois, com os puritanos, difundiu-se uma nova mentalidade econômica que gerou o capitalismo.   

d social, pois legitimou as aspirações revolucionárias dos camponeses europeus na luta contra a aristocracia.   

e intelectual, pois foi difusora do pensamento científico iluminista por meio de intelectuais protestantes, como é o 
caso de Voltaire.   

 

Questão 33 ________________________________________________________  
Na obra O queijo e os vermes, o historiador Carlo Ginzburg conta a história de Domenico Scandella, vulgo Menocchio, 
um moleiro do norte da Itália que, no século XVI, foi considerado herege pela Igreja por afirmar que a origem do mundo 
estava na putrefação. Ao analisar o processo inquisitorial que trata do caso, Ginzburg chama a atenção para as 
peculiares opiniões de Menocchio sobre os dogmas da igreja e para suas críticas ao seu poder excessivo: a igreja 
chegou a controlar um terço das terras cultiváveis da Europa. Para o autor, dois grandes eventos históricos tornaram 



 

Página 13 de 39 - 3º ANO Bloco 1 

possível um caso como o de Menocchio: a invenção da imprensa e a Reforma.  
 
Com base nas informações e nos estudos sobre a Idade Moderna europeia, analise as proposições.  
 
I. A Reforma Protestante contribuiu para a uniformização das práticas e dos significados religiosos no século XVI.  
II. O desenvolvimento da imprensa contribuiu para que pessoas comuns tivessem acesso a informações antes 

controladas pela Igreja Católica.  
III. A venda de indulgências pela Igreja Católica foi um dos motivos que levou o monge Martinho Lutero a escrever suas 

95 teses, criticando vários pontos da doutrina católica.  
IV. Uma das medidas da Contrarreforma foi o retorno da Inquisição, que tinha como objetivo reprimir aqueles que não 

estavam seguindo a doutrina católica.  
V. A censura exercida pela Igreja Católica Apostólica Romana foi determinante para a expansão do protestantismo na 

Itália e na Península Ibérica.  
 
Assinale a alternativa correta.  
 

a Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.  

b Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.  

c Somente a afirmativa IV é verdadeira.  

d Somente a afirmativa I é verdadeira.  

e Todas as afirmativas são verdadeiras.  
 

Questão 34 ________________________________________________________  
Em um dos diálogos da peça intitulada Henrique VIII, de William Shakespeare, encenada em 1613, a rainha católica 
Catarina, primeira esposa do rei, desabafava:  
 
Mesmo aqui poderemos falar, pois, em consciência, até hoje nada fiz que não pudesse revelar francamente em 
qualquer parte. Prouvera ao céu que todas as mulheres pudessem declarar a mesma coisa com igual liberdade. Meus 
senhores, uma felicidade sempre tive: isso de não ligar nunca importância ao fato de meus gestos comentados serem 
por toda a gente, de ficarem sob a vista de todos, e como alvo dos ataques da inveja e da calúnia, tão certa me acho 
de ter vida limpa. Se vindes para examinar a minha conduta como esposa, sede francos. Sempre a verdade ama 
linguagem rude. 
 

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/oitavo.html  

 
O monarca Henrique VIII governou a Inglaterra entre 1509 e 1547. Durante esse turbulento período,  
 

a o catolicismo foi consolidado na Inglaterra, por ação direta do rei, que se manteve aliado a Roma contra os 
monarcas ibéricos.  

b a liberdade de culto foi implementada, favorecendo a constituição de diversos grupos religiosos após a 
Reforma Protestante.  

c o casamento civil, desvinculado da cerimônia religiosa, foi estabelecido como alternativa para os diversos 
matrimônios do rei.  

d uma nova religião se formou, marcada por uma estrutura sacerdotal ligada diretamente ao Estado inglês e aos 
interesses do rei.  

e medidas legais foram criadas para impedir as mulheres de participarem da linha sucessória na monarquia 
inglesa.  

 

Questão 35 ________________________________________________________  
A base comum das ideias mercantilistas consiste na atuação de dois novos fatores: os Estados modernos nacionais, 
ou seja, as monarquias absolutas, e os efeitos de toda ordem provocados pelas grandes navegações e descobrimentos 
sobre a vida das sociedades europeias. 

(Francisco Falcon. Mercantilismo e transição, 1986. Adaptado.) 
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Os dois fatores mencionados no texto expressam-se, respectivamente,  
 

a no intervencionismo econômico dos Estados modernos e no aumento dos metais nobres entesourados.  

b na redução significativa do comércio interno europeu e na colonização da América e da África.  

c no desenvolvimento de teorias voltadas à defesa do livre comércio e na política de degredo de encarcerados.  

d na difusão das ideias sociais libertárias e no aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas de navegação.  

e no controle político burguês dos Estados modernos e no surgimento de órgãos regradores do comércio 
internacional.  

 

Questão 36 ________________________________________________________  
São características da política econômica mercantilista que marcou a Idade Moderna: 
 
I. Metalismo. 
II. Monopólio. 
III. Protecionismo. 
IV. Livre iniciativa. 
 
Quais estão corretas?  
 

a Apenas I e II.  

b Apenas III e IV.  

c Apenas I, II e III.  

d Apenas II, III e IV.  

e I, II, III e IV.  
 

Questão 37 ________________________________________________________  
Leia o seguinte texto: 
 
O mercantilismo envolve um conjunto de práticas e teorias econômicas desenvolvidas ao longo da Idade Moderna. 
Nesse contexto histórico, observamos a relevante associação entre os Estados nacionais, que buscavam meios de 
fortalecer seu poder político, e a classe burguesa, que era responsável pelo empreendimento das atividades 
comerciais. Essa experiência de longo prazo teve grande importância para a acumulação primitiva de capitais. 
 

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiag/mercantilismo.htm>.Acesso em: 28 ago. 2014. 

 
 
Sobre o mercantilismo, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

a O termo “mercantilismo” se refere a um conjunto de práticas econômicas marcadas pelo controle do Estado.  

b O mercantilismo era a política econômica típica dos Estados no Antigo Regime, que também foram marcados 
pelo Absolutismo e pela sociedade estamental.  

c Uma das características desse período é a adoção de padrões comuns de comércio, como a criação de 
tributos, moedas, pesos e medidas compartilhados, o que facilitava o controle centralizado.  

d O colonialismo era um de seus elementos fundamentais, pois, com o monopólio comercial as colônias 
mantinham-se em situação periférica e complementar à Metrópole.  

e A teoria da balança comercial favorável defendia uma maior entrada de produtos importados, de forma a 
fomentar o comércio e aumentar o acúmulo de capitais.  
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Questão 38 ________________________________________________________  
Durante o mercantilismo, todos os produtos que chegavam à colônia ou saíam dela tinham que passar pela metrópole, 
caracterizando assim  
 

a o pacto colonial.  

b os atos de navegação.  

c a corveia.  

d o liberalismo econômico.  

e a balança comercial favorável.  
 

Questão 39 ________________________________________________________  
Soberania popular, igualdade civil, igualdade perante a lei – as palavras hoje são ditas com tanta facilidade que somos 
incapazes de imaginar seu caráter explosivo em 1789. Não conseguimos nos imaginar num mundo mental como o do 
Antigo Regime... 
 

DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. Mídia, cultura e revolução. Trad., São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 30. 

 
As sociedades europeias do chamado Antigo Regime baseavam-se  
 

a no princípio da igualdade social e econômica e no direito divino de seus monarcas.  

b na ordenação social hierárquica e em concepções filosóficas ligadas a religiões.  

c na perspectiva da desigualdade social e em doutrinas religiosas democráticas.  

d na liberdade de expressão religiosa e no sentimento nacionalista.  

e na efetivação da igualdade jurídica e na mentalidade clerical.  
 

Questão 40 ________________________________________________________  
Leia o fragmento. 
 
Um famoso escândalo político foi o de Antônio Perez, que em 1571 era secretário de Estado de Felipe II, tendo 
alcançado um dos postos mais importantes na monarquia. Por rivalidades, viu-se envolvido em intrigas internacionais. 
Conhecia todos os segredos da coroa, tendo absoluto controle sobre o Tesouro. Foi acusado de vender cargos, de 
suborno e de trair segredos do Estado. Felipe viu um caminho para atingi-lo: a Inquisição. Tinha de ser acusado de 
heresia. Foi difícil encontrar provas contra seu catolicismo, mas o confessor do rei conseguiu-as. Mesmo sendo íntimo 
amigo do inquisidor-mor e tendo o apoio da população de Saragoça, Perez foi acusado de herege. Conseguiu fugir e 
morreu em Paris, e, conforme testemunhou o núncio apostólico da região, sempre viveu como fiel católico. 

(Anita Novinsky, A inquisição) 

 
A partir do texto, é correto concluir que a Inquisição Espanhola  
 

a ampliou as suas prerrogativas nas nações europeias menos fiéis ao poder do papado, com o intuito de ampliar 
o número de seguidores.  

b perdeu parte de suas atribuições e poderes a partir da Contrarreforma católica, conforme deliberação do 
Concílio de Trento.  

c manteve, durante a sua existência secular, vínculos essenciais com a questão religiosa, excepcionalmente 
confundindo-se com a questão política.  

d resumiu sua atuação a alguns poucos casos exemplares, com o intuito de evitar a propagação do islamismo e 
das igrejas reformadas.  

e apesar de sua fundamentação religiosa, esteve vinculada ao Estado e serviu aos interesses de grupos ligados 
ao poder.  
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Questão 41 ________________________________________________________  
Leia o segmento abaixo. 
 
O rei tomou o lugar do Estado, o rei é tudo, o Estado não é mais nada. Ele é o ídolo a quem se oferecem as províncias, 
as cidades, as finanças, os grandes e os pequenos, em uma palavra, tudo. 
 

JURIEN, Pierre. ApudELIAS, Norbert. A sociedade de corte. Rio de Janeiro, Zahar, 2001. p. 133.  

 
Essa afirmação de um contemporâneo de Luís XIV, na França, diz respeito a uma forma de governo que ficou 
conhecida como  
 

a monarquia constitucional. 

b autocraciadespótica oriental. 

c autocraciaparlamentar.  

d monarquia absolutista.  

e tirania teocrática.  
 

Questão 42 ________________________________________________________  
“As Revoluções [inglesas e francesa], além de outras peculiaridades, são notórias como canteiros de ideologias, 
particularmente ideologias populares de protesto. Uma característica comum às revoluções [inglesas e francesa] é 
terem ocorrido num período pré-industrial, em que a luta pelo poder ou pela sobrevivência – seja pelo controle do 
Estado ou por objetivos mais limitados – não se limitava a dois adversários apenas. Em cada uma dessas revoluções, 
esteve presente um elemento popular adicional que também lutava por um lugar ao sol.”  
 

(RUDÉ, George. Ideologia e protesto popular. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1982).  

 
Comparando as revoluções burguesas inglesas e francesa, é correto afirmar:   
 

a Ao contrário do que ocorreu na Inglaterra, na França, o processo revolucionário levou ao fortalecimento da 
pequena nobreza, que era marginalizada durante o antigo regime.   

b Na Inglaterra, a luta contra o absolutismo diferenciou-se da trajetória revolucionária da França, pois possibilitou 
que os anseios populares fossem atendidos pelo novo regime.  

c Ao contrário da Revolução Inglesa, na França, a revolução foi marcada pelas disputas religiosas e pela 
ausência do apoio popular, principalmente dos camponeses, que ficaram inertes diante dos acontecimentos.  

d A Revolução Francesa foi seguida de um forte processo de industrialização no país, enquanto na Inglaterra, a 
revolução, por ser um processo meramente político, provoca uma estagnação econômica.  

e Diferentemente do que ocorreu na França, a Revolução Inglesa cria condições para o fortalecimento do 
Parlamento, no qual os interesses da burguesia em ascensão estão representados.  

 

Questão 43 ________________________________________________________  
Thomas Hobbes era admirador do método matemático e da racionalidade, e crítico da democracia. Quando em 
1628, observava os conflitos entre o rei e o Parlamento, traduziu e publicou um ataque ao grego Tucídides à 
democracia para mostrar, pelo exemplo de Atenas na Guerra do Peloponeso, os efeitos danosos da democracia. 
Hobbes se empenhava em tomar o partido de Carlos I no conflito com o Parlamento. Em 1640, diante da guerra 
civil, fugiu para a França. Em 1651 publicou sua obra ‘Leviatã’, em que apresentou sua visão do Estado.  
 

(Flávio de Campos. A escrita da História)  

 
O inglês Thomas Hobbes deve ser relacionado, respectivamente, à guerra civil (mencionada no texto) e à visão de 
Estado:   
 

a Primavera dos Povos – Estado liberal;   

b Comuna de Paris – Estado socialista;   
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c Revolução Francesa – Estado liberal;   

d Revolução Puritana – Estado absolutista;   

e Revolução Gloriosa – Estado absolutista. 
 

Questão 44 ________________________________________________________  
O processo de emancipação política dos EUA esteve relacionado ao avanço do capitalismo na Inglaterra, à expansão 
dos princípios liberais, à rivalidade anglo-francesa e ao próprio desenvolvimento das Treze Colônias. Portanto, a 
aceleração do processo de ruptura entre a metrópole inglesa e suas colônias americanas deveu-se: 
 

a às tentativas de expansão francesa na América do Norte e ao apoio recebido por parte dos colonos residentes 
na região e das tribos indígenas, simpatizantes dos franceses.  

b ao natural desenvolvimento de um processo, próprio das colônias de povoamento, que sempre pautaram sua 
existência em uma enorme autonomia perante à metrópole inglesa.  

c às tentativas inglesas de aprofundar os laços de dominação colonial e à reação dos colonos americanos diante 
das medidas fiscais e administrativas que anulavam sua relativa autonomia.  

d ao desenvolvimento das práticas liberais dentro da economia metropolitana e à divulgação de princípios que 
combatiam o monopólio colonial, assim como a permanência da escravidão.  

e à tentativa inglesa de abolir a utilização da mão de obra escrava em suas colônias americanas e também de 
bloquear o contato comercial dos seus colonos nas Antilhas.  

 

Questão 45 ________________________________________________________  
Em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos, na batalha de Yorktown, dando início 
às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. 
 
Na formação desse novo estado pode-se destacar  
 

a um poder central forte e nenhuma autonomia política e administrativa aos estados membros.  

b a adoção do sistema parlamentarista.  

c a participação política dos indígenas e negros.  

d um poder central muito fraco e estados membros com muita autonomia política e administrativa.  

e a formação de um estado com base em ideias oriundas do Iluminismo.  
 

Questão 46 ________________________________________________________  
Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais figuram a vida, 
a liberdade e a busca da felicidade. Para assegurar esses direitos, entre os homens se instituem governos, que 
derivam seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que uma forma de governo se dispõe a 
destruir essas finalidades, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la, e instituir um novo governo, assentando seu 
fundamento sobre tais princípios e organizando seus poderes de tal forma que a ele pareça ter maior probabilidade de 
alcançar-lhe a segurança e a felicidade. 
 

(Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776). In: Harold Syrett (org.). 
Documentos históricos dos Estados Unidos, 1988.) 

 
 
O documento expõe o vínculo da luta pela independência das treze colônias com os princípios  
 

a liberais, que defendem a necessidade de impor regras rígidas de protecionismo fiscal.  

b mercantilistas, que determinam os interesses de expansão do comércio externo.  

c iluministas, que enfatizam os direitos de cidadania e de rebelião contra governos tirânicos.  

d luteranos, que obrigam as mulheres e os homens a lutar pela própria salvação.  

e católicos, que justificam a ação humana apenas em função da vontade e do direito divinos.  
 



 

Página 18 de 39 - 3º ANO Bloco 1 

Questão 47 ________________________________________________________  

 
 
A charge acima de 1789, criticando a ordem social na França, circulou no país, durante o período da Revolução 
Francesa. O título da charge, que se lê abaixo da imagem, dizia: “Você deve esperar que este jogo acabe em breve” 
sugeria, justamente, que a situação iria mudar, porque  
 

a a burguesia assumiu a liderança do processo revolucionário, pois via a necessidade da Revolução como meio 
para derrubar as estruturas do Antigo Regime, inapropriadas para o pleno desenvolvimento capitalista.   

b as obras dos filósofos iluministas denunciavam as injustiças sociais que estavam ocorrendo na França, 
contando com grande alcance popular, além de projeção internacional, o que levou alguns países a apoiarem a 
causa, fator decisivo para o sucesso da Revolução Francesa.   

c o reinado Luís XVI, após a participação em diversas guerras, como no conflito pela independência dos Estados 
Unidos, encontrava-se diante de uma insolúvel crise financeira e não desejava mais arcar com as despesas do 
Primeiro e Segundo Estado.   

d o Primeiro e o Segundo Estados detinham todos os privilégios, uma vez que a sociedade francesa do século 
XVIII era estratificada. Eles se uniram contra o Terceiro Estado, exigindo durante a Reunião dos Estados 
Gerais, em 1789, o voto individual.   

e somente o Terceiro Estado, composto pela burguesia, no Antigo Regime, contrapunha-se aos privilégios das 
classes parasitárias. Apenas essa classe pagava impostos abusivos ao clero e à nobreza decadente.   

 

Questão 48 ________________________________________________________  
Nosso atual modelo de Estado é fruto da Revolução Francesa, que, fascinada pela democracia grega, considerava que 
os atenienses criaram o princípio do Estado legal – um governo fundado em leis discutidas, planejadas, emendadas e 
obedecidas por cidadãos livres – e a ideia de que o Estado representa uma comunidade de cidadãos livres. Ao 
afirmarem que o governo era algo que as pessoas criavam para satisfazer as necessidades humanas, os atenienses 
consideravam seus governantes homens que haviam demonstrado capacidade para dirigir o Estado, e não deuses ou 
sacerdotes. 
 

(Flavio de Campos e Renan G. Miranda. A escrita da História, 2005.) 

 
De acordo com o excerto e seus conhecimentos, é CORRETO afirmar que  
 

a a concepção moderna de democracia deriva da Revolução Francesa e da Atenas antiga, embora nesta a 
cidadania estivesse limitada à minoria da população.  

b a democracia ateniense, por fundamentar-se na comunidade de homens livres, não era compatível com a 
existência de trabalho escravo.  
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c a Revolução Francesa ampliou o conceito de democracia grega, ao tornar cidadãos todos os habitantes da 
comunidade, inclusive as mulheres e os estrangeiros.  

d os gregos desenvolveram a noção de lei como uma emanação dos deuses, à qual os homens deveriam 
obedecer após discussão em assembleia.  

e os atenienses vinculavam a política à religião e, por isso, seu Estado nacional dependia da razão divina e 
limitava a expressão política dos cidadãos.  

 

Questão 49 ________________________________________________________  
O mapa abaixo representa a divisão geopolítica europeia no início do século XIX, destacando a estratégia militar 
napoleônica conhecida como Bloqueio Continental. 
 

 
 
A linha de Bloqueio Continental que se estende de Portugal até a Noruega, representada no mapa, revela a intenção 
francesa de: 
 

a integrar a economia europeia, com a isenção das tarifas alfandegárias.  

b fortalecer a França, garantindo-lhe a livre circulação pelos portos britânicos.  

c desenvolver a economia espanhola, consolidando seu monopólio comercial na Península Ibérica.  

d isolar a Grã-Bretanha, impedindo-lhe o acesso a importantes mercados da Europa continental.  

e inibir o comércio de escravos oriundos de portos africanos, situados ao norte da Linha do Equador.  
 

Questão 50 ________________________________________________________  
Na Europa, as forças reacionárias que compunham a Santa Aliança não viam com bons olhos a emancipação política 
das colônias ibéricas na América. […] Todavia, o novo Império do Brasil podia contar com a aliança da poderosa 
Inglaterra, representada por George Canning, primeiro-ministro do rei Jorge IV. […] Canning acabaria por convencer o 
governo português a aceitar a soberania do Brasil, em 1825. Uma atitude coerente com o apoio que o governo britânico 
dera aos EUA, no ano anterior, por ocasião do lançamento da Doutrina Monroe, que afirmava o princípio da não 
intervenção europeia na América. 
 

(Ilmar Rohloff de Mattos e Luis Affonso Seigneur de Albuquerque. Independência ou morte: a emancipação política do Brasil, 1991.) 

 
 
O texto relaciona  
 

a a restauração das monarquias absolutistas no continente europeu, a industrialização dos Estados Unidos e a 
constituição da Federação dos Estados Independentes da América Latina.   
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b a influência da Igreja católica nos assuntos políticos europeus, o controle britânico dos mares depois do Ato de 
Navegação e o avanço imperialista dos Estados Unidos sobre o Brasil.   

c a disposição europeia de recolonização da América, o Bloqueio Continental determinado pela França e os 
acordos de livre-comércio do Brasil com os países hispano-americanos.   

d a penetração dos industrializados britânicos nos mercados europeus, a tolerância portuguesa em relação ao 
emancipacionismo brasileiro e a independência política dos Estados Unidos.   

e a reorganização da Europa continental depois do período de domínio napoleônico, os processos de 
independência na América e a ampliação do controle comercial mundial pela Inglaterra.   

 
Geografia 
 

Questão 51 ________________________________________________________  
Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o condicionam, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
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 52 ________________________________________________________  
A maritimidade é um elemento importante na dinâmica climática, pois: 
 

a Interfere na umidade atmosférica e na amplitude térmica diária e sazonal das áreas sob sua influência. 

b Faz com que os ventos sempre se desloquem da terra para o mar, tornando as áreas litorâneas mais secas. 

c Afeta as temperaturas das áreas litorâneas, tornando-as mais frias, tanto no verão como no inverno, devido à 
influência das correntes marítimas. 

d Aumenta as amplitudes térmicas devido à diferença de calor específico entre a água e a terra. 

e Promove uma homogeneidade climática entre o litoral e as áreas mais continentalizadas. 
 

Questão 53 ________________________________________________________  
A altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levada em consideração na prática esportiva. É 
CORRETO afirmar que o aumento da altitude causa: 
 

a Aumento da longitude. 

b Diminuição da pressão atmosférica. 

c Aumento da densidade do ar. 

d Diminuição da latitude. 
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e Diminuição dos valores de insolação 
 

Questão 54 ________________________________________________________  
Os invernos e os verões, no hemisfério norte, costumam ser, em média, mais intensos do que no sul. Sobre esse 
fenômeno, NÃO se pode afirmar que: 
 

a as amplitudes térmicas são maiores no Hemisfério Norte, porque a concentração de terras nesse hemisfério as 
acentua. 

b as amplitudes térmicas são mais baixas no Hemisfério Sul em função da predominância de oceanos, 
condicionando maior retenção de energia pela água. 

c as amplitudes térmicas são iguais sobre oceanos e continentes. 

d as amplitudes térmicas não são derivadas diretamente da exposição à insolação. 
 

Questão 55 ________________________________________________________  
Para apoiar a regra de que “a temperatura diminui com o aumento da latitude”, deveríamos tomar como exemplo os 
dados referentes às cidades de: 
 

a Manaus, Cuiabá e Porto Alegre. 

b Recife, Cuiabá e Rio de Janeiro. 

c Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 

d Manaus, Recife e Cuiabá. 

e Manaus, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 
 

Questão 56 ________________________________________________________  
Os domínios morfoclimáticos representam a interação e a integração do clima, relevo e vegetação que resultam na 
formação de uma paisagem passível de ser individualizada. Segundo Aziz Ab´Saber, existem sete domínios 
morfoclimáticos no Brasil em função de sua extensa área com grande luminosidade e disponibilidade hídrica. Em 
relação a essa temática, assinale a alternativa que apresenta a caracterização adequada. 
 

a Domínio da Amazônia mais extenso do país; caracterizado por terras baixas; predomínio do clima tropical 
semiúmido com temperaturas acima dos 25°C; elevado intemperismo químico; é o Ecossistema mais rico do 
planeta. 

b Cerrado situado no planalto central; clima tropical; incêndios naturais; estima-se que seja responsável por 25% 
da biodiversidade mundial, é um hotspot e um local com expansão da monocultura de café. 

c Caatinga situada na depressão sertaneja; é um dos biomas mais seriamente afetados; inserida na área de 
expansão agropecuária e fruticultura, tem uma vegetação xerófila com clima árido. 

d Mares de morros predomínio da Mata Atlântica; presença de formas aciculifoliadas em meia laranja ou serras; 
formada pelas terras baixas do Sudeste; possui estruturas cristalinas. 

e Araucária formada por planaltos da região sul do país; áreas de clima subtropical com temperaturas médias de 
25°C e chuvas mal distribuídas; vegetação heterogênea e folhas aciculifoliadas; resta apenas 4% da 
vegetação original, de acordo com o IBAMA; utilização da agricultura (terra roxa) e pecuária intensiva. 
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Questão 57 ________________________________________________________  
Analise o mapa abaixo 
 

 
 
No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características físicas e do modo de 
ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o problema ambiental destacado no 
mapa indica  
 

a desertificação das áreas afetadas.  

b poluição dos rios temporários.  

c queimadas dos remanescentes vegetais.  

d desmatamento das matas ciliares.  

e contaminação das águas subterrâneas.  
 

Questão 58 ________________________________________________________  
Analise as afirmações sobre os recursos naturais brasileiros e os biomas que os agregam. 
 
I. Na Amazônia, a expansão agrícola e a presença de assentamentos, a partir das margens de novas rodovias, não 

colaboram com a degradação da floresta. 
II. O estudo da biodiversidade dos biomas brasileiros pode gerar riqueza e crescimento econômico na forma de novos 

medicamentos e novas fontes de biocombustível. 
III. O cerrado, desde que corretamente manejado, é ideal para o cultivo da soja e para a criação de gado e por 

apresentar espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, frequentemente devastadas por queimadas, é considerado 
como um bioma pouco expressivo em biodiversidade. 

IV. Os desmatamentos e as queimadas da Floresta Amazônica transformam os solos férteis, ricos em húmus, em solos 
frágeis e pobres em nutrientes, tornando-os inadequados à agricultura. 

V. A conservação de áreas com vegetação nativa ajuda a purificar e manter os cursos d’água, restaurando o solo e 
diminuindo o impacto das mudanças climáticas. 

 
(Edward O. Wilson. Veja, Edição Especial 40 anos, Setembro/2008. Adaptado.) 
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Estão corretas apenas as afirmações  
 

a I, II e III.  

b III, IV e V.  

c II, IV e V.  

d I, II e IV.  

e II, III e V.  
 

Questão 59 ________________________________________________________  
Bioma é conceituado no mapa como um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de tipos de 
vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história 
compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. 
(Disponível em: <www.ibge.com.br> Acesso em: 10 jul. 2007.) 
 
 
 

 
 
Com base no texto, no mapa e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A Amazônia constitui-se na maior reserva de diversidade biológica do mundo e é o maior bioma brasileiro em 

extensão, ocupando 49,29% do território nacional. 
II. O crescimento da área destinada ao plantio da soja, a partir da década de 1970, acarretou consequentemente 

negativas para o Cerrado, tais como o desmatamento acelerado e a intensificação do processo de assoreamento 
dos rios. 

III. O bioma Pantanal está situado em área de intensa ocupação humana, apresentando densidade demográfica acima 
de 200 hab / km2, que aumenta com os fluxos turísticos durante os meses de seca na região. 

IV. Estendendo-se pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Pampa apresenta semelhanças com os 
outros biomas brasileiros em razão da presença do estrato arbustivo, que incentiva a atividade da pecuária 
intensiva. 
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Assinale a alternativa CORRETA.  
 

a Somente as afirmativas I e II são corretas.   

b Somente as afirmativas I e III são corretas.   

c Somente as afirmativas III e IV são corretas.   

d Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.   

e Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
 

Questão 60 ________________________________________________________  
De acordo com o IBGE (2005), o bioma é "um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de 
tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história 
compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade própria". Considerando essa definição, identifique os 
distintos biomas brasileiros, numerando a coluna das características de acordo com a coluna das regiões: 
 
1. Cobre cerca de 2 milhões de km2 do território nacional, incluindo os campos rupestres; é constituído por diversos 
tipos de vegetação savânica que diferem entre si pela abundância relativa de espécies rasteiras e espécies de árvores 
e arbustos, abrangendo desde formas campestres (campo limpo) até formas florestais. 
2. Originalmente cobria uma área de mais de 1 milhão de km2. É um dos mais importantes repositórios de diversidade 
biológica do país e do planeta. É também o bioma mais ameaçado, com menos de 9% de área remanescente, sendo 
que 80% dessa área estão em propriedade privada. As unidades de conservação correspondem a 2% da área 
remanescente. O desmatamento é consequência principalmente de atividades agrícolas, de reflorestamento 
homogêneo (pinus e eucalipto) e da urbanização. 
3. Um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil e a maior e mais significativa área úmida do planeta, cobre 
cerca de 140 mil km2 em território brasileiro. 
4. É o bioma brasileiro com maior porcentagem de área em Unidades de Conservação (10%). Cerca de 15% da área 
total foi removida devido à construção de rodovias que abriram caminho para atividades mineradoras, colonização, 
avanço da fronteira agrícola e exploração madeireira. 
5. Caracteriza-se como savana estépica, com chuvas irregulares e solos férteis, que contêm boa quantidade de 
minerais básicos para as plantas. Compreende um ecossistema único que apresenta grande variedade de paisagens, 
relativa riqueza biológica e endemismo. 
 
( ) Cerrado 
( ) Amazônia 
( ) Mata Atlântica* 
( ) Pantanal 
( ) Caatinga 
*Floresta Atlântica 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna das regiões, de cima para baixo.  
 

a 3, 5, 2, 4, 1.  

b 4, 1, 2, 5, 3.  

c 5, 4, 1, 3, 2.  

d 1, 4, 3, 2, 5.  

e 1, 4, 2, 3, 5.  

 

Questão 61 ________________________________________________________  
O atual modelo urbano-industrial predominante no Brasil demanda um consumo de energia viabilizado por uma 
produção organizada a partir de frentes como a eletricidade, o petróleo e a biomassa. 
 
Considerando o enunciado acima, analise as seguintes alternativas: 



 

Página 25 de 39 - 3º ANO Bloco 1 

 
I. Em nosso país, a produção de eletricidade desenvolveu-se essencialmente pela implantação de uma rede de 

hidrelétricas, que foi favorecida pelo potencial natural de vários rios brasileiros. Esses contam com grande volume de 
água advindo de elevada pluviosidade, típica de climas equatoriais e tropicais, que ocorrem na maior parte do 
território, associado à predominância de relevos planálticos. 

II. Durante o período marcado pelo modelo agroexportador e uma população essencialmente agrária, o consumo 
energético nacional era baseado na queima do carvão mineral, graças às abundantes reservas desse tipo de 
combustível fóssil, distribuídas por todo o território brasileiro. 

III. Atualmente, a bacia amazônica é considerada a principal fronteira energética do País, haja vista a construção de 
grandes e polêmicas hidrelétricas nos rios dessa região, como é o caso das usinas hidrelétricas de Belo Monte, 
Jirau e Santo Antônio. 

IV. Os combustíveis derivados do petróleo representam um papel estratégico, na medida em que o transporte 
rodoviário é o principal meio de circulação de mercadorias e pessoas pelo País, além de viabilizar o funcionamento 
de muitas termelétricas distribuídas pelo território brasileiro. 

V. O tipo mais difundido de combustível originário da produção de biomassa é o álcool etílico (etanol), proveniente de 
materiais orgânicos como o excremento de animais, restos de alimentos e bagaço da cana, dentre outros. 

 
Sobre as afirmações anteriores, assinale a alternativa que apresente os itens CORRETOS.  
 

a Estão corretas as alternativas I, II e IV.   

b Estão corretas as alternativas II, IV e V.  

c Estão corretas as alternativas III e V.   

d Estão corretas as alternativas I, II, IV e V.   

e Estão corretas as alternativas I, III e IV.   
 

Questão 62 ________________________________________________________  
No que tange à exploração de petróleo como matéria-prima e como recurso energético, assinale a afirmação 
verdadeira.  
 

a Ocorre um processo controlado de extração de jazidas na terra e no mar, porém, os acidentes com escape de 
material radioativo para a atmosfera causam distúrbios socioambientais imediatos e a longo prazo.  

b A produção de energia e de matéria-prima é limpa, mas há impactos ambientais marcantes, tais como a 
emissão de ruído, o impacto visual e as interferências eletromagnéticas em pessoas.  

c Esse tipo de exploração não acumula resíduos poluentes e o potencial de produção é igual em todos os tipos 
de formação geológica.  

d Possui alto potencial de impactos ambientais que são resultantes de sua exploração e produção industrial, 
sendo capaz de causar a morte de animais e plantas, além de comprometer a qualidade do solo, do ar e das 
águas 

e O Brasil, explora petróleo em três camadas (pós-sal, sal e pré-sal), com baixo potencial de impacto ambiental. 
 

Questão 63 ________________________________________________________  
As descobertas em águas ultraprofundas de jazidas de petróleo e gás natural na área geológica do Pré-Sal é fruto de 
longos anos de pesquisa da Petrobrás na atividade exploratória offshore no Brasil e confirma que o país se tornou uma 
das únicas nações a dominar a tecnologia de exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas. 
 
Considerando os aspectos dessas descobertas e a decisão governamental brasileira de readequar o marco regulatório 
nas etapas de exploração e de produção da indústria brasileira de petróleo e de gás natural, assinale a afirmação 
verdadeira.  
 

a Os principais reservatórios do Pré-Sal, localizados especialmente nos litorais do Nordeste e do Norte do Brasil, 
são ultraprofundos e se situam abaixo da lâmina de água e abaixo da camada de sal.  
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b As novas perspectivas abertas com o Pré-Sal estimularam o Governo Federal a estabelecer algumas 
mudanças regulatórias, sendo a mais importante delas o aumento da participação de empresas estrangeiras 
na prospecção e produção de petróleo e gás natural.  

c Os poços exploratórios do Pré-Sal, principalmente aqueles encontrados na Bacia de Santos, apesar de 
acumularem grandes porções de petróleo e gás natural, são condensados e pouco atrativos comercialmente, 
em função da baixa qualidade dos reservatórios.  

d Em vista do papel essencial da Petrobras para o sucesso exploratório do Pré-Sal e do volume de recursos 
envolvidos, o Governo Federal desenhou um aparato regulatório para exploração exclusiva da empresa, 
resultando em uma maior participação estatal na apropriação da renda gerada por petróleo e gás natural.  

e As reservas de petróleo no Brasil, são umas das 5 melhores em qualidade no mundo. 
 

Questão 64 ________________________________________________________  
Contemporaneamente, pode-se definir a sociedade mundial como a do petróleo, devido à participação desta matéria-
prima em inúmeros produtos e atividades humanas. A utilização deste recurso natural data de muitos séculos, mas sua 
exploração e beneficiamento se expandiram somente a partir do século XX. 
 
A respeito desse recurso natural, é correto afirmar:  
 

a Houve uma forte redução do preço do barril, no início da década de 1970, por conta dos resultados das 
pesquisas envolvendo novos procedimentos de extração e refino.  

b A estatização, no Brasil, do transporte e do refino de petróleo iniciou-se no final dos anos 1930 sob o governo 
de Juscelino Kubitschek.   

c O início de seu uso como fonte de energia se deu em 1920, na Inglaterra, com a descoberta de reservas pouco 
profundas.  

d No final dos anos 1920, sete empresas petrolíferas mundiais constituíram um cartel controlador da extração, 
transporte, refino e distribuição do petróleo.  

e Os Estados Unidos possuem reservas ilimitadas de petróleo, o que ocasiona independência em relação aos 
países participantes da OPEP 

 

Questão 65 ________________________________________________________  
Os combustíveis fósseis contribuem para o aquecimento global, razão pela qual a sociedade vem buscando novas 
alternativas energéticas mais limpas e cada vez mais competitivas.  
 
Considerando-se essa informação e os conhecimentos sobre fontes de energia, pode-se afirmar:   
 

a O uso de biocombustíveis, por ser antieconômico, é pouco utilizado, todavia nos países centrais eles já estão 
substituindo as fontes tradicionais, principalmente na Europa Oriental.   

b A maior usina de etanol celulósica do planeta está localizada na Amazônia, onde há matéria-prima disponível e 
abundante.   

c A energia eólica tornou-se mais competitiva nos EUA, após o uso das máquinas flutuantes que giram hélices 
mais longas.   

d A localização geográfica do Brasil dificulta a circulação dos ventos, razão pela qual não há parques eólicos no 
país.   

e A energia geotérmica é a fonte alternativa mais utilizada no Hemisfério Norte porque é barata, limpa, de fácil 
obtenção, além de ser inesgotável.  

 

Questão 66 ________________________________________________________  
“ONU declara 2014 como o 'Ano Internacional da Agricultura Familiar. A ideia é promover uma ampla discussão e 
cooperação mundial para aumentar a conscientização e entendimento dos desafios que os pequenos agricultores 
enfrentam”. 

(BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Disponível em: http://www.integracao.gov.br) 
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A agricultura familiar no Brasil concentra-se: 
 

a Na região Sudeste, próxima aos grandes centros industriais do país. 

b Na região Sul, com poucas terras agricultáveis à disposição. 

c Na região Norte, junto aos domínios naturais da Amazônia. 

d Na região Centro-Oeste, contendo a frente de expansão do agronegócio. 

e Na região Nordeste, notadamente na Zona da Mata. 
 

Questão 67 ________________________________________________________  
O Proálcool foi um programa governamental que teve, dentre as suas metas, produzir um combustível que ajudasse o 
Brasil a conseguir sua autonomia energética. Atente para as seguintes afirmações relacionadas a essa iniciativa. 
I. O álcool tem um elevado custo de produção, em virtude das extensas áreas de plantio de cana-de-açúcar. 
II. Este programa conseguiu reduzir em quase 90% o consumo atual de gasolina e diesel nas cidades brasileiras. 
III. O Proálcool promoveu o desenvolvimento de uma tecnologia inteiramente nacional, além de gerar um combustível 
menos poluente do que a gasolina. 
 
É CORRETO o que se afirma somente em 
 

a I e II. 

b I e III. 

c III. 
d II. 
e II e III 

 

Questão 68 ________________________________________________________  
Consolidado o processo de modernização da agricultura brasileira, tem início um novo processo de integração entre 
diversos setores, que passa a ser chamado de Complexo Agroindustrial (CAI), a partir de meados da década de 1960. 
Com o surgimento dos CAIs, não se pode mais conceber um setor agrícola autônomo e distinto de outros setores da 
economia. A agricultura brasileira tornou-se uma atividade estruturalmente complexa e heterogênea. 
 

(SILVA, J. G. A "modernização dolorosa - estrutura agrária, fronteira agrícola e trabalhadores rurais no Brasil". Rio de Janeiro: Zahar, 1982.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a modernização da agricultura brasileira, assinale a alternativa correta.  
 

a À medida que se consolidaram os CAIs, ocorreram cada vez mais a segregação e o distanciamento dos 
setores urbano e rural. Tal separação deveu-se a uma maior e mais concentrada especialização das atividades 
econômicas, fato que caracteriza esse modelo de desenvolvimento.  

b Esta modernização ocorreu no bojo do processo de globalização da economia mundial, dada por um modelo 
de desenvolvimento que resultou, pelo menos no que diz respeito à agricultura brasileira, na diminuição das 
desigualdades de renda.  

c Um dos resultados desta modernização foi a intensificação de relações capitalistas não seletivas no território 
brasileiro e, consequentemente, uma concentração da propriedade da terra. Por outro lado, houve um 
alinhamento geral dos preços praticados no setor.  

d O surgimento e estruturação dos CAIs ocorreu no momento em que passam a integrar suas atividades três 
segmentos da economia, a saber: a indústria, que produz insumos para a agricultura; a agricultura 
modernizada e as agroindústrias, processadoras de matéria-prima.  

e A existência dos CAIs pressupõe a presença, no mínimo, de três setores integrados: agricultura industrializada, 
robótica e biotecnologia industrial, representados pelas indústrias de insumos e processadoras, pelas 
máquinas agrícolas e pela tecnociência, sendo a última possuidora de maior ascendência sobre a agricultura.  
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Questão 69 ________________________________________________________  
Existe, em diversos países do mundo, um sistema de criação que é feito em amplas áreas cercadas, onde o gado é 
solto para se alimentar da pastagem natural ou de restos de cultura, após a colheita das mesmas. Qual a denominação 
que é dada, em Geografia Agrária, a esse sistema de criação?  
 

a Pecuária Intensiva  

b Pecuária Ultra-extensiva 

c Pecuária Ultra-intensiva 

d Pecuária Nômade  

e Pecuária Extensiva  
 

Questão 70 ________________________________________________________  
Em relação à agricultura brasileira, é CORRETO afirmar que:  
 

a persiste um elevado padrão de concentração da propriedade da terra.  

b os melhores solos e as maiores inversões de capitais na agricultura estão voltados para o cultivo de 
subsistência, principalmente no centro-sul do país.  

c a produção agrícola gera divisas suficientes para financiar a expansão industrial.  

d os pequenos proprietários de terra, embora possuindo áreas extremamente pequenas, são responsáveis pela 
produção de gêneros destinados à exportação, como soja e café.  

e a política fundiária nos últimos anos, embora não tendo conseguido garantir terra para todos, eliminou a figura 
do grileiro e do posseiro.  

 
Filosofia 

Questão 71 ________________________________________________________  
(Enem PPL 2019)  Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo; evidentemente todos os atos 
legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos e cada um 
deles é justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer 
de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o poder ou algo desse gênero; de modo que, em certo sentido, 
chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar, para a sociedade política, a felicidade e os 
elementos que a compõem. 
 

ARISTÓTELES. A política. São Paulo:Cia. das Letras, 2010 (adaptado). 

 
De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve agir conforme a  
 

a moral e a vida privada.  

b virtude e os interesses públicos.  

c utilidade e os critérios pragmáticos.  

d lógica e os princípios metafísicos.  

e razão e as verdades transcendentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 72 ________________________________________________________  
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(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.). 

 
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 73 ________________________________________________________  
(Uenp2011)  Julgue as afirmações sobre a filosofia helenista. 
 
I. É o último período da filosofia antiga, quando a polis grega desaparece em razão de invasões sucessivas, por persas 

e romanos, sendo substituída pela cosmopolis, categoria de referência que altera a percepção de mundo do grego, 
principalmente no tocante à dimensão política. 

II. É um período constituído por grandes sistemas e doutrinas que apresentam explicações totalizantes da natureza, do 
homem, concentrando suas especulações no campo da filosofia prática, principalmente da ética. 

III. Surgem nesse período a filosofia estoica, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo. 
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Estão corretas as afirmativas: 
 

a Todas elas. 

b Apenas I e II.  

c Apenas III. 

d Apenas II e III. 

e Apenas I. 
 

Questão 74 ________________________________________________________  
(Uncisal2012)  A filosofia de Santo Agostinho é essencialmente uma fusão das concepções cristãs com o pensamento 
platônico. Subordinando a razão à fé, Agostinho de Hipona afirma existirem verdades superiores e inferiores, sendo as 
primeiras compreendidas a partir da ação de Deus. Como se chama a teoria agostiniana que afirma ser a ação de 
Deus que leva o homem a atingir as verdades superiores? 
 

a Teoria da Predestinação. 

b Teoria da Providência. 

c Teoria Dualista. 

d Teoria da Emanação. 

e Teoria da Iluminação. 
 

Questão 75 ________________________________________________________  
(Ufu2000)  A Patrística (séculos II ao V d.C.) é o movimento intelectual dos primeiros padres da Igreja, destinado a 
justificar a fé cristã, tendo em vista a conversão dos pagãos. Sobre a Patrística pode-se afirmar, com certeza: 
 
I. assume criticamente elementos da filosofia platônica na tentativa de melhor fundamentar a doutrina cristã. 
II. considera que as verdades da razão estão sempre em contradição com as verdades reveladas por Deus. 
III. incorpora as teses da metafísica aristotélica para fundar uma teologia estritamente racionalista. 
IV. considera a razão como auxiliar da fé e a ela subordinada, tal como expressa a frase de Sto. Agostinho "creio 

porque entendo".  
 

a II e IV são corretas. 

b I e IV são corretas. 

c III e IV são corretas. 

d Apenas II é correta. 

e Todas as alternativas estão corretas. 

 
Questão 76 ________________________________________________________  

(Enem 2019)  De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a 
concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não 
poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, 
considerando-se que se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se 
a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, 
por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? 
 

AGOSTINHO. O livre-arbítrio. In: MARCONDES, D. Textos básicos de ética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

 
 
Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o(a)  
 

a desvio da postura celibatária. 

b insuficiência da autonomia moral. 
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c afastamento das ações de desapego. 

d distanciamento das práticas de sacrifício, 

e violação dos preceitos do Velho Testamento. 
 

Questão 77 ________________________________________________________  
(Enem 2018)  Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: “Que fazia Deus 
antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava”, dizem eles, “por que não ficou sempre assim no 
decurso dos séculos, abstendo-se, como antes, de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade 
nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade, se n’Ele aparece uma 
vontade que antes não existia?” 
 

AGOSTINHO. Confissões. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

 
 
A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre a(s)   
 

a essência da ética cristã.   

b natureza universal da tradição.   

c certezas inabaláveis da experiência.   

d abrangência da compreensão humana.   

e interpretações da realidade circundante.   
 

Questão 78 ________________________________________________________  
(Enem PPL 2015)  Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o Sumo 
Bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de 
atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males. Pois sendo Ele fonte suprema da Bondade, nunca poderia 
ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. 
 

AGOSTINHO. A natureza do Bem. Rio de Janeiro: Sétimo Selo, 2005 (adaptado). 

 
 
Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal porque  
 

a o surgimento do mal é anterior à existência de Deus.  

b o mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus.  

c Deus apenas transforma a matéria, que é, por natureza, má.  

d por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal.  

e Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. 
 

Questão 79 ________________________________________________________  
(Enem 2018)  A quem não basta pouco, nada basta. 

EPICURO. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985.  

 
 
Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude:   
 

a Esperança, tida como confiança no porvir.   

b Justiça, interpretada como retidão de caráter.   

c Temperança, marcada pelo domínio da vontade.   

d Coragem, definida como fortitude na dificuldade.   

e Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão.  
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Questão 80 ________________________________________________________  
(Enem PPL 2017)  XI. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: “Eu a perdi”, mas sim: “eu a restituí”. O filho morreu? 
Foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. “A propriedade me foi subtraída”, então também foi restituída. “Mas 
quem a subtraiu é mau”. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele 
der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam 
em uma hospedaria. 
 

EPICTETO. Encheirídion. In: DINUCCI, A. Introdução ao Manual de Epicteto. São Cristóvão: UFS, 2012 (adaptado). 

 
 
A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epicteto é  
 

a explicar o mundo com números. 

b identificar a felicidade com o prazer. 

c aceitar os sofrimentos com serenidade. 

d questionar o saber científico com veemência. 

e considerar as convenções sociais com desprezo. 

 
Sociologia 

Questão 81 ________________________________________________________  
(Ufu1998)  A ideia de alienação, segundo Marx, refere-se 
 
I. à identidade entre os produtores e seus produtos. 
II. à separação entre o trabalhador e o produto de seu trabalho, devido à divisão social do trabalho e à propriedade 

privada dos meios de produção. 
III. à separação do Estado como um poder autônomo, imparcial, acima da coletividade e que a domina. 
IV. ao fato de o trabalhador não se reconhecer no produto da sua atividade. 
 

a I, III e IV estão corretas. 

b I, II e III estão corretas. 

c II, III e IV estão corretas. 

d II e IV estão corretas. 

e Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Questão 82 ________________________________________________________  
(Uel2005)  Analise a figura a seguir. 
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A figura ilustra, por meio da ironia, parte da crítica que a perspectiva sociológica baseada nas reflexões teóricas de Karl 
Marx (1818-1883) faz ao caráter ideológico de certas noções de Estado. Sobre a relação entre Estado e sociedade 
segundo Karl Marx, é correto afirmar: 
 

a A finalidade do Estado é o exercício da justiça entre os homens e, portanto, é um bem indispensável à 
sociedade. 

b O Estado é um instrumento de dominação e representa, prioritariamente, os interesses dos setores 
hegemônicos das classes dominantes. 

c O Estado tem por finalidade assegurar a felicidade dos cidadãos e garantir, também, a liberdade individual dos 
homens. 

d O Estado visa atender, por meio da legislação, a vontade geral dos cidadãos, garantindo, assim, a harmonia 
social. 

e Os regimes totalitários são condição essencial para que o Estado represente, igualmente, os interesses das 
diversas classes sociais. 

 

Questão 83 ________________________________________________________  
(Uel2005)  “Cascavel – Uma pequena cidade no interior do Paraná está provando que machismo é coisa do passado. 
Com 15 mil habitantes, conforme o IBGE, Ampére (a 150 quilômetros de Cascavel), no Sudoeste, tem fartura de 
emprego para as mulheres. Ex-donas de casa partiram para o trabalho fixo, enquanto os homens, desempregados ou 
não, passaram a assumir os serviços domésticos. Assim, elas estão garantindo mais uma fonte de renda para a 
família, além de eliminar antigos preconceitos. A situação torna-se ainda mais evidente quando os homens estão 
desempregados e são as mulheres que pagam as contas básicas da família. Conforme levantamento informal, em 
Ampére, o número de homens sem vínculo empregatício é maior do que o de mulheres. Para driblar as dificuldades, 
eles fazem bicos temporários e quando não há serviço, tornam-se donos de casa. O motivo para essa mudança de 
comportamento é a [...] Industrial Ltda., uma potência no setor de confecções que dá emprego a 1200 pessoas, das 
quais 80% são mulheres. Com a fábrica, famílias migraram do interior para a cidade. As mulheres abandonaram o 
posto de donas de casa ou de empregadas domésticas, aprendendo a apostar na capacidade de competição”. 
 

(Costa, Ilza Costa. Papéis trocados. Gazeta do Povo,Curitiba, 01 out. 1999. p. 14.)  

 
O fenômeno da troca depapéis sociais, relatado no texto, ilustra a base datese usada por Karl Marx (1818-1883) na 
explicaçãogeral que formula sobre a relação entre a infraestrutura 
e a supraestrutura na sociedade capitalista. Com base no texto e nos conhecimentos sobre essa tese de Karl Marx, é 
correto afirmar: 
 

a Na explicação das mudanças ocorridas no comportamento coletivo, deve-se privilegiar o papel ativo do 
indivíduo na escolha das ações, ou seja, o que importa é a motivação que inspira suas opções. 

b É a imitação que constitui a sociedade, enquanto a invenção abre o caminho das mudanças e de seu 
progresso. A invenção, produtora das transformações sociais, é individual, dependendo de poucos; enquanto a 
imitação, coletiva, necessita sempre de mais de uma pessoa. 

c A família é a verdadeira unidade social; é a célula social que, em seu conjunto, compõe a sociedade. Portanto, 
a sociedade não pode ser decomposta em indivíduos, mas em famílias. É a família a fonte espontânea da 
educação moral, bem como a base natural da organização política. 

d Há uma relação de determinação entre a maneira como um grupo concreto estrutura suas condições materiais 
de existência – chamada de modo de produção – e o formato e conteúdo das demais organizações, 
instituições sociais e ideias gerais presentes nas relações sociais. 

e A organização social deve fundar-se na separação dos ofícios, inerente à divisão do trabalho social e na 
combinação dos esforços individuais. Sem divisão do trabalho social, não há cooperação e, portanto, a coesão 
social entre as classes torna-se impossível. 
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Questão 84 ________________________________________________________  
 
(Uel2006)  Contardo Calligaris publicou um artigo em que aborda a prática social brasileira de denominar como 
doutores os indivíduos pertencentes a algumas profissões, dentre eles médicos, engenheiros e advogados, mesmo na 
ausência da titulação acadêmica. Segundo o autor, estes mesmos profissionais não se apresentam como doutores no 
encontro com seus pares, mas apenas diante de indivíduos de segmentos sociais considerados subalternos, o que 
indica uma tentativa de intimidação social, servindo para estabelecer uma distância social, lembrando a sociedade de 
castas. A questão levantada por Contardo Calligaris aborda aspectos relacionados à estratificação social, estudada, 
entre outros, pelo sociólogo alemão Max Weber. De acordo com as ideias weberianas sobre o tema, é correto afirmar: 
 

a As sociedades ocidentais modernas produzem uma estratificação social multidimensional, articulando critérios 
de renda, status e poder. 

b Médicos, engenheiros e advogados são designados de doutores porque suas profissões beneficiam mais a 
sociedade que as demais. 

c A titulação acadêmica objetiva a intimidação social e a demarcação de hierarquias que culminem em uma 
sociedade de castas. 

d A intimidação social perante os subalternos expressa a materialização das castas nas sociedades modernas 
ocidentais. 

e Nas sociedades modernas ocidentais, a diversidade das origens, das funções sociais e das condições 
econômicas são critérios anacrônicos de estratificação.  

 

Questão 85 ________________________________________________________  
(Uel2007)  Para a teoria sociológica de Max Weber, em toda sociedade há dominação, que é entendida como uma “[...] 
probabilidade de haver obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de um determinado grupo de pessoas 
[...]”. 
 

Fonte: WEBER, M. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Economia e Sociedade, Brasília: Ed. UnB, 1991, p. 139. 

 
De acordo com a teoria sociológica do autor, é correto afirmar que os três tipos puros de dominação legítima são:  
 

a Racional, tradicional e carismática.  

b Econômica, social e política. 

c Feudal, capitalista e comunista. 

d Monárquica, absolutista e republicana. 

e Socialista, neoliberal, social-democrata. 

 
Questão 86 ________________________________________________________  

(Uel2018)  Analise a figura e leia o texto a seguir. 
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Estou sentada nos ombros de um homem 
Ele está afundando sob o fardo (peso) 
Eu faria qualquer coisa para ajudá-lo 
Exceto descer de suas costas 
 

(Disponível em: <http://www.aidoh.dk/new-struct/About-Jens- Galschiot/CV-GB-PT.pdf>. Acesso em: 1 set. 2017.) 

 
Com a obra intitulada A sobrevivência dos mais gordos, Jens Galschiot (2002) aborda o tema da injustiça, uma questão 
constitutiva da vida social de difícil solução, como indica o texto que acompanha a obra. O entendimento que uma 
sociedade produz sobre o que se considera justo e injusto está fundado em padrões de valoração a respeito da 
conduta dos indivíduos e dos objetivos comuns da coletividade, bem como em sua estrutura social. Pode-se considerar 
que uma das expressões da justiça ou injustiça é a estratificação social, objeto de estudo de Max Weber. 
 
Segundo o autor, na sociedade moderna ocidental, a estratificação social é  
 

a estruturada fundamentalmente na base econômica da sociedade, que subordina as esferas política, jurídica e 
ideológica de modo a perpetuar a exploração da classe dominante sobre a dominada. 

b formada pelas dimensões econômica, política e ideológica, as quais estabelecem entre si relações necessárias 
que devem ser desvendadas com a descoberta de suas leis gerais invariáveis.  

c constituída em três dimensões, a econômica, a política e a social, sendo que suas possíveis afinidades eletivas 
devem ser analisadas à luz de cada especificidade histórica em questão.  

d composta por múltiplas dimensões, sendo a cultura a determinante para a compreensão totalizante dos 
processos históricos de desenvolvimento econômico no Ocidente.  

e estabelecida pela moral social, a qual situa o posicionamento dos indivíduos de acordo com os papéis sociais 
por eles cumpridos, tendo em vista o melhor desempenho das funções necessárias à sociedade.  

 

Questão 87 ________________________________________________________  
(Upe-ssa 3 2017)  Leia o texto a seguir: 
 
Ao estudarmos a estratificação, temos que considerar não apenas as diferenças entre posições econômicas ou 
ocupações mas também o que acontece com os indivíduos que as ocupam. O termo mobilidade social refere-se ao 
movimento de indivíduos e grupos entre diferentes posições socioeconômicas. 
 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2012, p. 332. 

 
 
Com base nesse conceito sociológico, qual dos estratos sociais a seguir NÃO permite a mobilidade social? 
 

a Estamento  

b Estado  

c Classe social  

d Castas  

e Proletariado  
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Questão 88 ________________________________________________________  
(Upe-ssa 3 2016)  Leia o texto a seguir: 
 

 
 
O conceito sociológico contido no texto faz referência à maneira pela qual os indivíduos se organizam socialmente, 
com base em fatores econômicos, políticos, históricos, religiosos, etc. Portanto, o texto se constitui por  
 

a um meio de divisão igualitária de gênero.  

b uma homogeneidade cultural.  

c uma distribuição igualitária do poder.  

d um aumento mensal da renda familiar.  

e uma organização social de base econômica. 
 

Questão 89 ________________________________________________________  
(Upe 2013)  O Status social é o lugar ou posição, que a pessoa ocupa na estrutura social. Isso implica direitos, 
deveres, prestígios e/ou privilégios, de acordo com o valor que a sociedade atribui a cada posição ocupada pelo 
indivíduo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa que indica uma situação social em que o status é atribuído. 
 

a João é filho de operário, pois seu pai é funcionário de uma fábrica têxtil. 

b Ana Maria optou por se casar com seu ex-noivo, pois não se sentia bem com o atual namorado. 

c Paulo estudou e se formou técnico em mecânica, embora seus pais “desejassem” um filho formado em 
medicina. 

d Adriana é militante de um partido político da cidade onde mora, pois tem as mesmas ideias de transformação 
da sociedade. 

e Carlos conseguiu a vaga de emprego que esperava depois de aprovado na seleção. 
 

Questão 90 ________________________________________________________  
(Uel2019)  Leia o texto a seguir. 
 
A menos que seja um físico, quem anda num bonde não tem ideia de como o carro se movimenta. E nãoprecisa saber. 
Basta-lhe poder contar com o comportamento do bonde a orientar suaconduta de acordo comsua expectativa; mas 
nada sabe sobre o que é necessário para produzir obonde ou movimentá-lo. O selvagemtem um conhecimento 
incomparavelmente maior sobre suasferramentas. 
 

WEBER, M. A ciência como vocação. In: GERTH, H.; MILLS, W. Max Weber. Ensaios deSociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p. 165. 
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a sociedade moderna, conforme Max Weber, assinale a 
alternativacorreta.  
 

a A secularização da vida moderna e o consequente desencantamento do mundo são expressões da 
racionalização ocidental.  

b O homem moderno detém menor controle sobre as forças da natureza, em comparação com o domínio que 
possuía o “selvagem”.  

c O avanço da racionalidade produz, também, uma maior revitalização da cultura clássica, dado que amplia o 
alcance das escolhas efetivas disponíveis.  

d O desencantamento do mundo é um fato social que atua como força coercitiva sobre as vontades individuais, 
visando à construção da consciência coletiva.  

e O desencantamento do mundo destitui o Ocidente de um elemento diferenciador em relação ao Oriente: as 
ações sociais dotadas de sentido.  
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Redação 
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