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1) O islamismo, religião fundada por Maomé e de  
grande importância na unidade árabe, tem como 
fundamento: (1,0)  
 

a) ( ) o monoteísmo, e em uma maioria de seus 
seguidores, conhecidos como Muçulmanos, vivem 
no Norte da África, no oriente Médio e no sul e no 
centro da Ásia.  
b) ( ) o culto dos santos e profetas através de 
imagens e ídolos.  
c) ( ) o politeísmo, isto é, a crença em muitos 
deuses, dos quais o principal é Alá.  
d) ( ) o princípio da aceitação dos desígnios de Alá 
em vida e a negação de uma vida pós-morte.  
 

2) “Não quero que a minha casa seja cercada de  
muros por todos os lados, nem que minhas janelas 
sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as 
terras sejam sopradas para dentro de minha casa, 
o mais livremente possível. Mas recuso-me a ser 
desapossado da minha por qualquer outra. ” (1,0) 
(GANDHI, M. Relatório do desenvolvimento humano 2004. In: TERRA, 
Lygia; COELHO, Marcos de A. Geografia geral. São Paulo: Moderna, 
2005. p.137. ) 

Considerando-se as ideias pressupostas, o texto.  
 

(A) ( ) afirma que a globalização aumentou de 
modo sem precedentes, os contatos e a união entre 
os povos e seus valores, reforçando o respeito às 
diferenças socioculturais e evitando conflitos em 
todo o mundo.  
(B) ( ) critica a intolerância com relação a outras 
culturas, gerando assim os conflitos comuns neste 
novo século.  
(C) ( ) indica o reconhecimento à diversidade 
cultural, além das necessidades de respeito à 
identidade, seja étnica, seja cultural, seja religiosa 
próprias de cada povo.  
(D) ( ) nega a existência da exclusão cultural e 
ressalta a homogeneização mundial e a 
superação/eliminação de fronteiras culturais como 
algo muito salutar. 
 
3) O Respeito à pluralidade cultural tem a ver 
com Tolerância. Por tolerância devemos entender: 
(Faça a somatória, e escreva o resultado no espaço 
abaixo das alternativas) (1,0).  
 

(02) pode ser que eu esteja errado e você certo.  
(04) pode ser que você esteja errado e muito feliz. 
 

(08) se discutirmos o problema racionalmente, pode 
ser que possamos corrigir alguns de nossos erros. 
(16) se discutirmos o problema racionalmente, pode 
ser que você siga minhas ideias, pois eu sempre 
estou certo.  
(32) se falarmos os problemas racionalmente, 
podemos aproximar-nos da verdade. 
 

Somatória:     +      +      =  
 

4) A hibridez descreve a cultura de pessoas que  
mantêm suas conexões com a terra de seus 
antepassados, relacionando-se com a cultura do 
local que habitam. Eles não anseiam retornar à sua 
“pátria” ou recuperar qualquer identidade étnica 
“pura” ou absoluta; ainda assim, preservam traços 
de outras culturas, tradições e histórias e resistem à 
assimilação.  
CASHMORE, E. Dicionário de relações étnicas e raciais. São Paulo: 
Selo Negro, 2000 (adaptado). Contrapondo (oposto) o fenômeno da 
hibridez à ideia de “pureza” cultural, observa-se que ele se manifesta 

quando: (1,0)  
 

a) ( ) criações originais deixam de existir entre os 
grupos de artistas, que passam a copiar as 
essências das obras uns dos outros.  
b) ( ) civilizações se fecham a ponto de retomarem 
os seus próprios modelos culturais do passado, 
antes abandonados.  
c) ( ) populações demonstram menosprezo por seu 
patrimônio artístico, apropriando-se de produtos 
culturais estrangeiros.  
d) ( ) elementos culturais autênticos são 
descaracterizados e reintroduzidos com valores 
mais altos em seus lugares de origem.  
e) ( ) intercâmbios entre diferentes povos e campos 
de produção cultural passam a gerar novos 
produtos e manifestações. 
 
5) Se existe o certo e o errado em termos de  
cultura, haveria também culturas mais ou menos 
importantes? Explique sua resposta. (1,0) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 



 
6) Observe a imagem acima e leia o texto abaixo, depois escreva a relação da imagem e texto com o que  
estudamos em sala até aqui. (1,0) 
 

“De um lado conhecemos o "nosso" grupo, que come igual, veste igual, gosta de coisas parecidas, 
conhece problemas do mesmo tipo, acredita nos mesmos deuses, casa igual, mora no mesmo estilo, 
distribui o poder da mesma forma, empresta à vida significados em comum e procede, por muitas 
maneiras, semelhantemente. Aí, então, de repente, nos deparamos com um "outro", o grupo do "diferente" 
que, às vezes, nem sequer faz coisas como as nossas ou quando as faz é de forma tal que não 
reconhecemos como possíveis. E, mais grave ainda, este “outro" também sobrevive à sua maneira, gosta 
dela, também está no mundo e, ainda que diferente, também existe. ” 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

7) De acordo com o que estudamos podemos  
afirmar que verdade e opinião são diferentes. Em 
que consiste essa diferença? Ou seja, no que a 
verdade e a opinião são diferentes? (1,0) 
 

a) (   ) Para algo ser considerado "verdade"  
necessita de prova, enquanto uma opinião pode 
estar baseada apenas em pontos de vista, 
histórias, vivências e  sentimentos de alguém, sem 
a necessidade de ser provada ou verificada. 
b) (   ) A opinião expressa conteúdos pessoais,  
mas está sempre relacionada a algo verdadeiro. 
c) (   ) Para algo ser considerado verdade, deve  
Estar relacionado à realidade, enquanto que uma 
opinião nem sempre está. 
d) (   ) A opinião precisa de comprovação, mas,  
ainda assim, pode ser considerada uma verdade, 
porque está relacionada a um ponto de vista 
pessoal. 
 

8) Sabemos que os limites humanos vão sendo 

superadas ao longo dos tempos por causa de 

novos conhecimentos, novas técnicas, invenções e 

descobertas. O que não se fazia há milhares de 

anos atrás talvez possa ser feito hoje num piscar de 

olhos. A verdade de hoje poderá não sê-la amanhã. 

Então, qual das afirmativas abaixo está 

ERRADA:(1,0) 
 

a) (   ) Nossos conhecimentos limitados nos 
permitem acesso à verdade apenas em partes..  

b) (   ) A verdade, por ser radicalmente uma 
descoberta humana, é mutável (muda de tempos 
em tempos). 
c) (   ) A verdade tem que ser descoberta pelo ser 
humano, mas ela transcende (ultrapassa, vai além) 
a ele. 
d) (   ) A verdade não tem que ser descoberta pelo 
ser humano, porque ele já a conhece por completo.  
 
9) Carlos Drummond de Andrade escreveu o  
poema “A verdade dividida” ao estudamos, 
discutimos e fizemos várias atividades sobre o 
mesmo. Agora, responda: qual relação existe 
entre o tema que estudamos “as diversas 
formas da verdade” e o poema? (1,0) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 

 



Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra; se 

um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse 

a casa dos teus amigos ou a tua própria; a morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do 

gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram; eles dobram por ti.                                  

John Donne Meditações VII. 

10) Explique o que o texto acima quer dizer com “Os sinos dobram [ou tocam] por mim” quando há morte  
de alguém. (1,0). 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

Boa reflexão! 

http://pensador.uol.com.br/autor/john_donne/

