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QUESTÃO 1 
a)  
A cidade de Roma, no período de Augusto, era a expressão do próprio Império, demonstrando grandeza, 
enriquecimento, com as transformações e melhorias urbanas e sociais realizados após o período das guerras 
civis. 
 
b) 
Poderiam ser citadas como medidas sociais adotadas por Augusto a utilização da política de pão e circo e a 
reforma censitária, que permitia a ampliação de direitos políticos para os homens novos. Como medidas 
políticas, a centralização de poder, o controle dos exércitos e a pax romana. 
 
 

QUESTÃO 2 
a)  
A coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III caracterizava o Imperador como detentor dos poderes religioso e 
militar, cujos alcances se estendiam por praticamente toda a Europa, conferindo-lhe um poder superior ao dos 
demais monarcas do período. 
 
b)  
O Renascimento Carolíngio pode ser caracterizado pela produção artística e cultural que remete a elementos 
greco-romanos, germânicos e cristãos, pela criação de escolas em mosteiros, catedrais e palácios, pela 
valorização dos estudos clássicos como parte do dever religioso que Carlos Magno se atribuía como defensor da 
fé cristã. 
 
 

QUESTÃO 3 
a)  
Guerra Justa era um conceito medieval e cristão utilizado pelos portugueses em suas ações expansionistas contra 
os que consideravam inimigos da fé cristã, como muçulmanos e indígenas em diferentes contextos. 
 
b)  
Entre as práticas indígenas consideradas bárbaras pelos portugueses poderiam ser citadas: antropofagia, 
poligamia, idolatria, feitiçaria (bruxaria), politeísmo, nudez, violência endêmica etc. 
 
 

QUESTÃO 4 
a)  
A industrialização e urbanização crescentes na Europa do século XIX geraram demandas por alimentos 
produzidos em outras áreas. Com o deslocamento da mão de obra do campo para as áreas urbanas industriais, a 
população já não era produtora de seu próprio alimento, fazendo com que as economias periféricas passassem a 
ser fornecedoras de matérias-primas básicas para abastecer a população urbana industrial.  
 
b) 
O maior poder econômico da Europa industrial permitiu o acesso a novos produtos para alimentar a população. 
Os avanços tecnológicos da época permitiram o transporte e o armazenamento de novos alimentos vindos de 
áreas distantes, como África, América e Ásia. Tal processo melhorou a dieta da população europeia, por permitir 
a superação das condições precárias do início da industrialização.  
 
 

QUESTÃO 5 
a)  
A expectativa era de que os candidatos pudessem apreender, a partir da representação visual (monarca idoso, 
sem energia, sonolento, jornais espalhados, por exemplo), o descompasso entre os problemas existentes no final 
do Império e a gestão de Pedro II.  
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b)  
Poderiam ser mencionados e explicados processos como a campanha abolicionista, o crescimento do movimento 
republicano, as questões militares, a questão religiosa e a Guerra do Paraguai, que representaram a perda de 
apoio de importantes grupos ao Imperador, desencadeando um processo de crise que levou à proclamação da 
República. 
 
 

QUESTÃO 6 
a)  
A condição da mulher, nessas décadas, foi afetada pela lei que estabeleceu seu direito ao voto e pela 
regulamentação do trabalho, com direitos específicos previstos nas leis trabalhistas do período. 
 
b)  
O enunciado apresenta a ambiguidade do Estado Novo ao desejar um perfil conservador para a mulher 
(organizadora do lar, cuidadora da família e da economia doméstica) em contradição com a ampliação dos seus 
direitos no período. 
 
 

QUESTÃO 7 
a)  
A propaganda soviética faz uma crítica aos cuidados com a infância na sociedade capitalista, representando, na 
parte inferior da imagem, crianças em um ambiente degradado e marcado pela pobreza, consequência das 
injustiças sociais e econômicas que os socialistas criticam no sistema capitalista. 
 
b)  
Poderiam ser citados conflitos bélicos ocorridos na Ásia (Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã), na África (lutas de 
descolonização), na América (Crise dos Mísseis e Invasão da Baía dos Porcos em Cuba) e no Oriente Médio. 
 
 

QUESTÃO 8 
a)  
Angola, Cabo Verde e Moçambique assimilaram aspectos da cultura brasileira como elementos identitários de 
uma ex-colônia portuguesa que seguiu um caminho próprio. Tais aspectos culturais, representados pela língua, 
pela produção midiática, pelo esporte e por um passado histórico comum, aproximaram o Brasil e a África, 
contribuindo para o estabelecimento de um pensamento que incorporou parâmetros diferentes dos oferecidos 
por Portugal. 
 
b)  
As lutas por independência que surgiram nas colônias portuguesas na África desgastaram o regime salazarista e 
contribuíram para a Revolução dos Cravos ocorrida em Portugal em 1974. A queda do governo ditatorial e a 
instauração de um regime democrático no país levaram a transformações nas relações entre a antiga metrópole 
e seus domínios na África, impulsionando o processo de descolonização.  
 
 

QUESTÃO 9 
a)  
Inflação é um processo econômico decorrente da defasagem entre o lastro e o meio circulante, com efeitos 
como a elevação contínua de preços, ocasionada por elementos diversos como os desajustes entre a lei da oferta 
e da procura, os gastos governamentais descontrolados, repasse de custos às mercadorias, influência do câmbio 
etc. 
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b)  
O congelamento de preços provocou imediatamente a queda da inflação e o aquecimento do mercado interno, 
que foram acompanhados pela escassez de produtos, pelo descompasso entre os preços das mercadorias e o 
mercado internacional e pelo fortalecimento do mercado paralelo que desrespeitava o congelamento de preços 
com a prática do ágio. 
 
 

QUESTÃO 10 
a)  
As pradarias pampeanas do Estado do Rio Grande do Sul caracterizam-se por apresentar um relevo de baixas 
colinas, as chamadas coxilhas, ou seja, um relevo suavemente ondulado recoberto por gramíneas, arbustos e 
árvores esparsas, daí se caracterizar esses espaços como campos limpos e sujos. O clima é o subtropical, de 
característica mesotérmica, com verões quentes e invernos bastante rigorosos e com chuvas bem distribuídas ao 
longo do ano. 
 
b) 
Desde o período colonial essa região tem sido caracterizada pela presença de grandes e médias propriedades, 
onde foram implantadas raças bovinas europeias. Trata-se historicamente de pecuária extensiva e de corte, 
atualmente voltada para exportação. Mas também se encontra na região o gado ovino, que, apesar de não ter a 
importância do gado bovino, acaba por ser o maior rebanho do Brasil. 
 
 

QUESTÃO 11 
a)  
As três massas de ar mais atuantes no litoral de São Paulo são: massa polar atlântica, massa tropical atlântica e 
massa tropical continental. 
 
b)  
Chuvas orográficas são as chuvas de relevo. O relevo atua barrando parcialmente as massas de ar úmidas 
provenientes do litoral, e à medida que o ar úmido se eleva, sua temperatura cai, levando à formação de nuvem 
e precipitação. 
 
 

QUESTÃO 12 
a)  
Entre os agentes internos destacam-se o tectonismo e o vulcanismo. Entre os agentes externos destacam-se 
precipitações (chuva, neve, granizo) e os ventos. 
 
b)  
O intemperismo físico ou mecânico refere-se à fragmentação física ou mecânica dos minerais que compõem as 
rochas. Esse intemperismo decorre, entre outros fatores, da variação da temperatura das rochas, cujos minerais 
têm diferentes coeficientes de dilatação. Pode-se citar ainda a ação dos ventos e das geleiras na alteração das 
rochas. 
O intemperismo químico refere-se à alteração química das rochas ocasionada pelo agente principal que é a 
água. O intemperismo químico ou meteorização das rochas é processado por meio da reação química da água 
(das chuvas, do mar, dos rios), que se infiltra nos solos e altera a composição química das rochas (por exemplo, 
por meio da oxidação). Essa reação é mais presente nas áreas úmidas da terra e menos presente em áreas de 
climas secos. 
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QUESTÃO 13 
a)  
As Unidades de Conservação são áreas naturais em terra ou mar juridicamente demarcadas, constituindo, assim, 
espaços de legislação especial, que têm por objetivo a manutenção da biodiversidade e das populações 
tradicionais. 
 
b)  
Trata-se de um debate bastante presente entre ambientalistas, no qual os preservacionistas entendem que a 
intervenção humana na natureza é negativa, preconizando, por isso, a proteção integral de uma unidade de 
conservação. Já o conservacionismo objetiva proteger os recursos naturais, porém, com uma utilização racional, 
que garanta a sustentabilidade para as gerações futuras. 
 
 

QUESTÃO 14 
a)  
A guerra fiscal ou dos lugares é uma competição de municípios entre si de Estados entre si para atrair 
investimentos, utilizando-se de isenções fiscais, doações de terrenos, oferta de infraestruturas, alterações de leis 
(inclusive trabalhistas), entre outras facilidades negociadas entre os poderes públicos e as empresas. 
 
b)  
Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Amazonas. 
 
 

QUESTÃO 15 
a)  
Distintos fatores impulsionam a urbanização mundial levando à formação de megacidades nos países menos 
desenvolvidos. Entre eles destacam-se: os desastres naturais; a concentração fundiária no campo; a atração por 
empregos, saúde e educação mais presentes nas cidades que no campo. 
 
b)  
Podem ser destacados os seguintes problemas, em uma gama bastante ampla: mobilidade urbana, em especial a 
precariedade do transporte público; a violência urbana; a periferização da população pobre. 
 
 

QUESTÃO 16 
a)  
Os principais produtos que o Brasil exporta para a China são as commodities minerais (caso do minério de ferro) 
e agrícola (caso da soja). 
 
b)  
A categoria de produtos que o Brasil mais exporta para a Argentina é a dos manufaturados. O contexto 
institucional é o do Mercosul, instituição que tem permitido maior comércio entre os países membros plenos 
(Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela) e países membros associados (Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador e Peru; Guiana e Suriname estão em processo de adesão). A TEC (Tarifa Externa Comum) tem o 
objetivo de ativar maior circulação de mercadorias e serviços, buscando adequar as tarifas entre os países. 
 
 

QUESTÃO 17 
a)  
Duas medidas, entre outras, que foram impostas pela Troika são: ajustes fiscais, com aumento dos impostos; e 
enxugamento do Estado, com a exigência de privatização de empresas estatais e demissão de funcionários 
públicos. 
 



   
 

RESPOSTAS ESPERADAS – CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES 

Respostas Esperadas • 2ª Fase 

 
b)  
Além do desemprego, podem ser indicadas, entre outras, as seguintes consequências sociais da recessão 
econômica europeia: desmantelamento do estado de bem-estar social (com cortes de verbas da educação, saúde 
e previdência social); e diminuição do consumo e poder de compra pela queda geral da renda, o que tem 
provocado fortes movimentos sociais reivindicatórios para a manutenção dos direitos sociais que, de certa 
maneira, vinham, desde a Segunda Guerra Mundial, distribuindo renda. 
 
 

QUESTÃO 18 
a)  
A maioria da população da Bolívia é indígena, vivendo historicamente sob condições de pobreza, e, em muitos 
casos, de extrema pobreza. Essa situação, aliada a uma condição de discriminação e segregação social, levou a 
intensas lutas indígenas pelo direito de acesso aos recursos naturais nacionais, especialmente a água e o gás 
natural. Este último estava sob o controle de grandes empresas transnacionais, e a água também estava 
ameaçada de ser privatizada. Dessa forma, pode-se afirmar que movimentos sociais indígenas reivindicatórios 
pelo direito de uso de seu território e seus recursos naturais e contra a privatização desses recursos foram fatores 
relevantes para a eleição do presidente Evo Morales na Bolívia. 
 
b)  
O contexto em questão é o do neoliberalismo, ideologicamente comprometido com a diminuição do Estado, 
com a consequente redução dos direitos sociais (muitas vezes transformados em serviços privatizados) e 
aumento da pobreza e manutenção do modelo concentrador de renda. Esse contexto levou ao acirramento das 
lutas sociais em favor da dignidade dos povos latino-americanos e dos direitos sociais, que devem ser estendidos 
a todos e não ficar restritos a pequenas parcelas das elites nacionais. 
 
 
 
 


