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HISTÓRIA  
A prova de História do processo seletivo de 2021 foi elaborada dentro do contexto da pandemia de covid-19 
e, assim como na primeira fase, levamos em conta as assimetrias de acesso dos estudantes aos conteúdos 
trabalhados em sala de aula. Por isso, destacamos como habilidade motriz da segunda fase a valorização 
da leitura atenta do tempo presente, as comparações entre os tempos e contextos históricos que permitisse 
a compreensão da historicidade de cada um dos eventos abordados pelas questões. Ao selecionarmos o 
conteúdo a ser abordado na prova, a partir do programa divulgado no manual do candidato revisto para o 
contexto pandêmico, priorizamos temas clássicos do ensino de História e a formação do candidato ciente do 
presente. As questões tinham como objetivo aguçar reflexões sobre a história a partir da competência 
básica de leitura e interpretação de texto.  
 
 
Questão 11 
Milhões de mulheres vivem algumas frustações derivadas de mecanismos que as silenciam e que as 
afastam dos centros de poder. O mundo dos antigos gregos e romanos pode nos ajudar a compreender a 
construção desses mecanismos. Na fundação da tradição literária ocidental temos o primeiro exemplo 
registrado de um homem mandando uma mulher “calar a boca”. Refiro-me à Odisseia de Homero, escrita há 
quase 3 mil anos. Tendemos, hoje, a pensar na Odisseia apenas como a épica história de Ulisses e seu 
retorno para casa após a Guerra de Troia. Mas a Odisseia é também a história de Telêmaco, filho de 
Ulisses e Penélope. É a história do seu crescimento, e de como, ao longo do texto, ele amadurece, 
passando de menino a homem. Esse processo surge no primeiro livro do poema, quando Penélope desce 
de seus aposentos e vai ao grande saguão do palácio, onde um poeta se apresenta perante a multidão; ele 
canta as dificuldades encontradas pelos heróis gregos ao voltar para casa. A música não a agrada, e ela, 
diante de todos, pede-lhe que escolha outro tema, mais feliz. Nesse momento, intervém Telêmaco: “— Mãe, 
volte para seus aposentos e retome seu próprio trabalho, o tear e a roca. Discursos são coisas de homens, 
de todos os homens, e minhas, mais que de qualquer outro, pois meu é o poder nesta casa.”  
(Adaptado de Mary Beard, Mulheres e Poder. São Paulo: Planeta. 2018. Edição do Kindle: de Posição 51, 
52, 63 e 64.) 
 
Com base na leitura atenta do texto e em seus conhecimentos, responda às questões. 
 
a) Explique um papel social atribuído ao universo masculino e outro atribuído ao universo feminino na 

Antiguidade Clássica.  
 
b) De acordo com o texto, por que a Odisseia pode ser revisitada para a compreensão do mundo 

contemporâneo?  
 
 
Objetivo da Questão 
Trata-se de uma questão sobre Antiguidade Clássica. A questão traz a reflexão de Mary Beard sobre os 
mecanismos culturais que constroem formas de silenciamento das mulheres. Utiliza-se o exemplo da 
Odisseia para indicar a longevidade desses mecanismos.  
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Com base apenas na leitura do texto, o candidato deveria apontar uma construção historicamente 
elaborada dos papéis sociais dos sujeitos, sem naturalizar tais papéis.  A partir da Odisseia, o enunciado 
permite ao estudante diferenciar um campo de atuação masculino correlato à política, caracterizada como 
esfera do poder e do discurso. Já o papel feminino ficava restrito ao espaço doméstico. 
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b) (2 pontos) 
Identifica-se na Odisseia um texto fundamental na tradição ocidental quanto ao estabelecimento de 
processos sociais que separam e definem os papéis masculino e feminino, retirando as mulheres do espaço 
de poder e restringindo-as ao espaço doméstico. O texto indica que há uma longa história de afastamento 
das mulheres do campo da política em diferentes momentos da história, o que contribui para a 
compreensão dos mecanismos que silenciam suas vozes. 

 
Desempenho dos candidatos 

 

 
 

Comentários Gerais 
De uma forma geral, no item a os candidatos tiveram facilidade em definir os papéis sociais atribuídos aos 
universos feminino e masculino na Antiguidade. E, de forma muito recorrente, essas distinções foram feitas 
a partir da definição de espaços públicos e privados no mesmo contexto histórico. Muitas das respostas 
tangenciavam o texto, mas não respondiam à questão. No item b, os candidatos tiveram facilidade em 
identificar o patriarcalismo e as relações de gênero que permeiam o documento apresentado e nosso 
cotidiano atual.  
 
 
Questão 12 
Em estudo amplamente divulgado pela historiografia luso-brasileira, o historiador Charles Boxer afirmou: 
“entre as instituições que foram características do império marítimo português e que ajudaram a manter 
unidas as suas diferentes colônias, contavam-se o Senado da Câmara, as irmandades de caridade e as 
confrarias laicas”. 
(Adaptado de Maria Fernanda Bicalho, “As Câmaras Municipais no Império Português: o Exemplo do Rio de Janeiro”. Revista Brasileira de História, São 
Paulo: ANPUH, v. 18, n. 36, p. 252, 1998.) 

 
A partir da leitura do texto e dos seus conhecimentos,  
 
a) cite e explique uma função de uma das instituições citadas no texto que contribuía para a manutenção 

da unidade de diferentes colônias do império marítimo português; 
 

b) explique duas razões pelas quais a existência de quilombos no período colonial problematiza a noção 
de integridade do império português. 
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Objetivo da Questão 
A questão propicia uma reflexão sobre as dinâmicas que estruturam o funcionamento do Império português 
e as resistências que ameaçavam a manutenção do domínio colonial e o governo de extensos territórios. É 
um tema de História Moderna.  
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O candidato deveria apontar e explicar uma função das instituições nomeadas no texto que contribuíam 
para a manutenção de diferentes colônias no Império marítimo português. A questão poderia ser respondida 
a partir de três focos: o Senado da câmara, as Irmandades de caridade ou as Confrarias laicas. 
 O Senado das Câmaras tinha como objetivo conferir unidade política, territorial e administrativa no âmbito 
local dos municípios. Representava o Estado português nas vilas e cidades, sendo formado pelos membros 
das elites locais chamados “homens bons”. Tinha o papel de administrar e legislar sobre a vida na Colônia. 
Também mandava cumprir e fiscalizar leis decretadas em Portugal e detinha a prerrogativa de legislar 
localmente.  Essas leis deveriam estar nos conformes e em debate com as instâncias de poder da corte em 
Lisboa, que coordenavam o funcionamento e a distribuição de poderes do Império que atravessava oceanos 
e se estendia por vários continentes.  
 As irmandades eram associações religiosas formadas por leigos – dedicavam-se ao incremento da 
devoção aos santos e santas da Igreja católica e se sustentavam por meio das anuidades pagas por seus 
membros. Além de ser um polo de práticas religiosas católicas e de promoção de festividades e procissões, 
elas funcionavam também como lugar de convivência social e de conflitos. Do ponto de vista étnico-racial, 
organizavam-se conforme o estatuto social, a origem e a cor da pele das pessoas, oferecendo ajuda mútua 
e solidariedade aos seus membros. As irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, por exemplo, 
reuniam negros forros e escravizados. 
 A respeito das confrarias laicas, é importante destacar que congregavam seus irmãos para alguma 
finalidade comum. Por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia reuniam as elites locais mediante critérios 
socioeconômicos e étnico-raciais excludentes, emprestavam dinheiros a juros aos seus membros e também 
desempenhavam papel de assistência social tanto aos “irmãos” da instituição como a outros sujeitos sociais, 
como pessoas pobres, presos, doentes e mortos. As Santas Casas eram responsáveis, por exemplo, pelo 
sepultamento de pessoas indigentes, visto que não havia cemitério público no período colonial.  
 
b) (2 pontos) 
Esse item propunha uma abordagem sobre o Império marítimo português sob outro prisma: o da resistência. 
Os quilombos colocavam em xeque a autoridade do Império e sua pretensa regulamentação e controle de 
vastos territórios. Formados por negros e indígenas fugidos da escravidão e da violência do império colonial, 
os mocambos transformavam-se em espaços de autonomia possível às autoridades coloniais. Muitas vezes 
eles se organizavam a partir de lógicas políticas e referenciais das culturas políticas africanas, recriadas e 
transformadas em diferentes contextos. O quilombo de Palmares, por exemplo, era formado principalmente 
por pessoas da África centro-ocidental que compartilhavam línguas e ideologias políticas. Combatidos e 
perseguidos, os quilombos desafiavam cotidianamente as forças do Império colonial.   
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Desempenho dos candidatos 
 

 

 
 

Comentários Gerais 
A correção revelou uma dificuldade dos estudantes em identificar as instituições citadas no texto, 
especialmente as irmandades de caridade e as confrarias laicas. Por outro lado, os candidatos 
apresentaram de forma recorrente boas definições para o Senado da Câmara e mesmo para as suas 
funções. No item b, muitos candidatos identificaram o quilombo como um espaço de resistência e como 
uma “quebra” na integridade do Império por não arrecadar impostos. Poucos identificaram o quilombo como 
uma ameaça à própria estrutura escravocrata.  
 
 
Questão 13 
Até 1891, ano da promulgação da primeira Constituição republicana, todo o controle sobre a vida civil 
estava, na prática, a cargo da Igreja Católica. Essa instituição produzia e controlava os registros de 
nascimento, casamento e morte. No caso dos casamentos, por exemplo, embora houvesse duas 
legislações em vigor sobre o assunto, uma civil e outra eclesiástica, apenas esta última era considerada 
legítima. Tanto para protestantes quanto para judeus não havia, durante a vigência do Império, qualquer 
tipo de registro civil de nascimento ou casamento, dificultando a legislação sobre bens e heranças. Além 
disso, as uniões entre dois cônjuges não católicos simplesmente não tinham qualquer valor legal, nem para 
a igreja nem perante a legislação civil.   
(Adaptado de Keila Grinberg, Código civil e cidadania. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 39-41.)  

 
Com base no excerto e em seus conhecimentos, responda às questões abaixo. 
 
a) Qual é a definição histórica de Código Civil e qual sua função nas relações entre Igreja e Estado no 

Brasil Império? 
 
b) Explique dois aspectos da noção de cidadania apresentada no Código Civil de 1891. 
 
 
Objetivo da Questão 
A questão propõe uma reflexão sobre o Código de Direito Civil no período entre o Império e o início da 
República no Brasil. Ao longo de todo o século XIX, há um amplo debate sobre a organização das leis em 
um corpo único. Elas impactam diretamente a noção de cidadania e de sujeito de direito. Deste modo, a 
questão refere-se à História do Brasil.  
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Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O candidato deveria refletir acerca de uma definição histórica, a de Código Civil. Poderia responder que era 
um conjunto de normas que regulamentam as relações entre as pessoas e bens, ou um corpo de leis que 
estabelece normas e relações jurídicas, nas esferas pública e privada, e sobre propriedades e bens. No 
caso específico do Império, a função desse corpo de leis era constituir um facilitador das relações entre 
Igreja e Estado. Com a nova Constituição de 1891, estabeleceu-se uma separação efetiva entre Estado e 
Igreja, que não mais controlava os registros da vida civil do cidadão no Brasil. 
 
b) (2 pontos) 
O processo de codificação do Direito Civil é marcado por debates e disputas que definem quem é cidadão e 
sujeito de direito e quem não é. Durante o Império, esses parâmetros eram definidos principalmente pelas 
Ordenações Filipinas e pela Constituição de 1824. Por isso, a Constituição de 1891 irá impactar 
profundamente o exercício da cidadania, ao criar novos dispositivos legais para regular as relações jurídicas 
de direito privado, embora uma codificação bem definida do Direito Civil só viesse a ocorrer em 1916. A 
Constituição republicana de 1891 criou garantias às liberdades individuais (liberdade de culto, reunião e 
expressão; habeas corpus) e definiu a separação entre Igreja e Estado, ampliando, por exemplo, os direitos 
dos protestantes. Apesar dos avanços, as noções de cidadania que permeavam os dispositivos legais eram 
bastante excludentes, se considerarmos, por exemplo, o acesso à terra, os direitos da população negra 
egressa da escravidão e o acesso ao voto, ainda restrito a um pequeno percentual da sociedade (a parcela 
alfabetizada) e excluindo as mulheres. 
 
 
Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Constatamos que, no item a, os candidatos tiveram dificuldade em apresentar as relações entre Estado e 
Igreja a partir da constituição de 1891; além disso, a compreensão de código civil foi apresentada de forma 
muito próxima do próprio enunciado. No caso do item b, ficou evidente a dificuldade em localizar os limites 
temporais e legais entre o Império e a República.  
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Questão 14 
Entre os anos de 1930 e 1960, a prática social do baile se impôs como um dos entretenimentos mais 
cultuados pelos paulistanos, juntamente com o cinema. No momento em que São Paulo assume as feições 
de uma grande metrópole, os bailes passaram a demarcar o calendário das festas na cidade: aniversário 
dos clubes, coroamento de concursos de miss, bailes de debutantes, réveillon, etc. Quanto ao ritmo, a 
presença marcante do jazz se fazia notar nesse clima de alvorecer do cosmopolitismo paulista. Ao ser 
conquistada pela moda da dança, São Paulo foi engolfada por uma onda que se acentuou no pós-guerra 
nas grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa. 
(Adaptado de Francisco Rocha, “Na trilha das grandes orquestras. O ABC da cidade moderna. Aviões, Baile e Cinema”, em José Geraldo Vince de 
Moraes e Elias Thomé Saliba (orgs.), História e Música no Brasil. São Paulo: Alameda, 2010, p. 382-383.) 
 
A partir do enunciado e de seus conhecimentos responda às questões abaixo. 
 
a) Explique as funções dos bailes, entre os anos de 1930 e 1960, na formação de um ideário de São Paulo 

como uma cidade cosmopolita.  
 

b) Caracterize o mundo do trabalho nas cidades brasileiras no contexto do pós-guerra.   
 
 
Objetivo da Questão 
Trata-se de uma questão de Brasil contemporâneo que propõe um diálogo entre diferentes aspectos do país 
nas décadas de 1930 a 1960. Inicia-se com o papel dos bailes (que imprimiam um novo ritmo ao período e 
eram comuns a diferentes classes sociais), chegando-se ao mundo do trabalho, marcado por 
transformações. 
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Esperava-se que neste item o candidato abordasse o cosmopolitismo da vida urbana, podendo arrolar as 
seguintes funções do baile em São Paulo entre as décadas de 1930 e 1960: trata-se de um modo de 
socialização comum na capital paulista que estava em consonância com as práticas de entretenimento de 
grandes cidades no eixo do Atlântico (Nova York e Paris, por exemplo). O baile propicia uma nova 
sofisticação dos hábitos sociais inspirados muitas vezes no cinema hollywoodiano, que exibia, em seus 
filmes, vários bailes no passado e no presente. Essa reunião social movimentava o calendário social da 
cidade – por exemplo, com bailes de carnaval e de debutantes -, estabelecendo uma série de novos 
códigos sociais e formas de comportamento entre homens e mulheres que poderiam dançar ao som de uma 
banda com um repertório musical que se escutava no rádio e era visto no cinema. 
 
b) (2 pontos) 
Em contraponto ao cosmopolitismo dos bailes, esse item da questão abordava o mundo do trabalho, que 
também se modificou no pós-guerra. Primeiro, destaque-se a migração interna dos trabalhadores do interior 
e do sertão do país para o eixo Rio de Janeiro e São Paulo ou para o interior, rumo à construção de 
Brasília. Houve um processo maciço de urbanização dos trabalhadores em direção à construção civil e à 
indústria, sobretudo automobilística, incrementada pelo governo Juscelino Kubitschek, através de seu Plano 
de Metas, na região do ABC em São Paulo. Nota-se ainda um aumento dos movimentos dos trabalhadores 
reivindicando maior participação nas decisões tomadas no âmbito da política institucional, que poderia 
ocorrer através de partidos ou por meio de sindicatos.  
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Desempenho dos candidatos 

 
 
Comentários Gerais 
No item a, muitos candidatos identificaram os bailes como expressão cultural restrita às elites. No entanto, 
conseguiram compreender e expressar os sentidos de um ideário cosmopolita. No item b, encontramos um 
número significativo de respostas que demostravam clara confusão entre o Brasil Colônia, Império e 
República. Talvez essa confusão de contextos históricos tão diferenciados seja resultado das 
excepcionalidades do ensino de História em 2020/2021. 
 
 
Questão 15 
Desde outubro de 2019, temos visto a maior mobilização social das últimas décadas no Chile. Nesta série 
de protestos, chamados de estallido social (estouro social), emergiu, de forma recorrente, uma apelação a 
processos históricos que não deveria nos surpreender. Afinal, o que é uma crise que conduz a um novo 
pacto social, via Assembleia Constituinte, se não um acerto de contas com a História? As referências à 
transição para a democracia e à Ditadura de Pinochet (1973-1990) são obrigatórias. No caso desta última, a 
referência é por haver imposto à força um modelo do qual a maioria dos chilenos quer se livrar. A 
Constituição de 1980 tem ocupado um lugar central no debate, para lembrar que no Chile não há uma 
Constituição verdadeiramente democrática.   
(Adaptado e traduzido de Mauricio Folch (org.), Chile Despertó: lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Santiago: Universidad de Chile, 

2019. p. 9.) 

 
A partir do enunciado e de seus conhecimentos, 
 
a) explique por que os protestos são um acerto de contas com a história recente e por que a manutenção 

de uma Constituição herdada da ditadura pinochetista impede que exista um estado verdadeiramente 
democrático no Chile; 
 

b) indique uma prática usual de repressão da ditadura militar chilena e comente por que esta prática viola 
os direitos humanos. 

 
  
Objetivo da Questão 
Os expressivos protestos sociais no Chile, iniciados em 2019, permitem refletir sobre os diferentes 
processos de democratização e sobre a memória das ditaduras militares na América Latina. Os dois itens 
tinham como objetivo mobilizar reflexões sobre as relações entre diferentes temporalidades no Chile. A 
questão insere-se em História da América. 
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Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O candidato deveria explicar que os protestos reagiam à tentativa de uma transição amena da ditadura para 
a democracia, o que seria um instrumento de apagamento das violências cometidas no período ditatorial. 
Eles também estabelecem um novo paradigma na busca de rompimento com o passado autoritário e de 
estabelecimento de um regime democrático. Por esse ponto de vista, a manutenção de uma Constituição 
herdada da época de Pinochet acaba por manter o país atrelado a práticas e leis do período ditatorial. 
 
b) (2 pontos) 
Os candidatos poderiam indicar e comentar diferentes práticas repressivas da ditadura militar chilena que 
violaram os direitos humanos: tortura e assassinato, gerando degradação da natureza humana, impondo-se 
sofrimentos físicos e morais e violando o direito básico à vida; supressão da liberdade de pensamento e de 
expressão, violando o direito básico de manifestação sobre questões políticas; inibição de julgamentos 
justos e isentos (violando o direito à defesa). 
 
 
Desempenho dos candidatos 
 

 
 
Comentários Gerais 
A questão apresentou um grau de dificuldade maior no item a. Na resposta, os candidatos com frequência 
repetiam o enunciado e o termo “reparação histórica”, sem necessariamente conseguir explicar os seus 
sentidos. No item b, o desempenho dos candidatos foi melhor. Ficou evidente, todavia, certa confusão sobre 
o significado dos direitos humanos e mesmo sobre o que os direitos humanos estabelecem.  
 
 
Questão 16 
A humanidade vai sendo descolada desse organismo que é a terra. Os únicos núcleos que ainda 
consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas 
bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia, ou na América Latina. 
São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Formam uma camada de gente que fica agarrada na terra. A 
ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da terra, vivendo uma abstração civilizatória, é absurda. Ela 
suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos.  
(Adaptado de Ailton Krenak, Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 21-22.) 

  
O texto acima foi escrito pelo intelectual indígena Ailton Krenak. A partir da leitura do excerto e de seus 
conhecimentos, responda às questões. 
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a) Identifique uma condição econômica e outra sociocultural do tempo presente no Brasil que causaram 

impacto no pensamento de Krenak.  
 

b) De acordo com o autor, de que modo a pluralidade das formas de vidas é importante para a proposição 
de um novo paradigma para a humanidade? 

 
 

Objetivo da Questão 
A questão estimula a percepção da história e do presente a partir de pontos de vista não eurocêntricos, 
propondo uma diversidade de formas de pensar e entender a relação entre o mundo da natureza e o mundo 
da cultura. A partir do texto do intelectual indígena Airton Krenak, os candidatos são estimulados a pensar 
na humanidade a partir da questão da pluralidade. A questão explora um tema de História Contemporânea 
Geral e do Brasil. 
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Pode-se indicar como condição econômica: a derrubada de matas preservadas, para a extração da 
madeira; a exploração do garimpo; a construção da hidroelétrica Belo Monte em favor da produção da 
riqueza; a expansão do agronegócio e do turismo em áreas preservadas. Já como condição sociocultural, 
pode-se apontar: o hábito do consumo constantemente renovado no dia a dia dos indivíduos; a importância 
social crescente do individualismo em detrimento de formas solidárias de convivência; o negacionismo em 
relação aos problemas ambientais e o menosprezo pelas populações nativas.  
 
b) (2 pontos) 
Para Krenak, a valorização da pluralidade das formas de vida (e sua manutenção) é fundamental para a 
criação de novas relações entre os seres vivos. A construção de caminhos mais diversos resultaria em uma 
sociedade apta à convivência e ao respeito entre os seres que habitam o planeta terra. Krenak aponta para 
outras percepções de tempo, espaço e dos valores da vida.   
 
 
Desempenho dos candidatos 

 
 
Comentários Gerais 
Nesta questão os candidatos recorreram a diferentes elementos do contexto atual que são impactantes na 
obra de Krenak: poluição, desmatamento, extermínio de grupos indígenas, e até a própria pandemia foram 
citados. No caso do item b, a resposta predominante foi a proposta de “religar-se à terra”. Não foi recorrente 
a reflexão sobre a pluralidade proposta por Krenak.  
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GEOGRAFIA 
Na segunda fase do vestibular da UNICAMP 2021, diferentemente do vestibular 2020, os conteúdos de 
Geografia não integraram questões interdisciplinares; foram explorados em uma prova discursiva com seis 
(6) questões aplicadas aos candidatos da área de Ciências Humanas e Artes. Das seis questões, como nos 
vestibulares anteriores, uma foi de Sociologia. As questões abordaram temas das grandes áreas da 
Geografia e da Sociologia tratados na Educação Básica, relacionados ao mundo e ao Brasil, à geografia 
física e à geografia humana, bem como a questões candentes da Sociologia. A prova privilegiou o 
conhecimento de conceitos e processos, valendo-se de situações significativas que dinamizam o espaço em 
suas distintas escalas. Valorizou eventos da atualidade para desenvolver as questões e cobrar 
conhecimento dos conteúdos das áreas, não deixando de apresentar temas clássicos atualizados no 
período contemporâneo. Nesse sentido, procurou-se expor aos candidatos abordagens que permitissem 
aguçar reflexões sobre o mundo contemporâneo em suas distintas organizações socioeconômicas, 
políticas, territoriais e sociológicas. A prova de Geografia destacou temáticas amplamente discutidas no 
Ensino Médio, como: condições climáticas para a propagação de incêndios florestais, bem como os seus 
impactos; a dinâmica fluvial e o uso dos recursos hídricos; definições básicas na perspectiva da Geografia 
Econômica, como a definição de sistema econômico exógeno, diferenciação entre Produto Interno Bruto e 
Produto Nacional Bruto; em Geografia Urbana, as conexões entre a segregação urbana e os sistemas de 
transporte, além da diferenciação entre centro e periferia; em Geografia da Indústria e das relações 
comerciais internacionais, as mudanças do mercado global da indústria automotiva, bem como a definição 
de empresas transnacionais e de indústrias montadoras; e por fim, uma questão da área de Sociologia, 
diferenciando valor de uso e valor simbólico de um bem ou mercadoria, e destacando o papel da 
publicidade no consumo da população, independentemente da sua classe social. 
 
 
Questão 17 
Uma das principais características dos sistemas econômicos em operação há meio século no continente 
africano é sua exogenia. Eles não resultam nem de práticas nem de produção interna da economia. Mesmo 
assim, configuram-se como sistemas econômicos nos quais coexistem uma economia dita formal e uma 
economia popular fundada numa sociocultura. Esta última assegura a subsistência à maioria das 
populações africanas e contribui para o essencial do Produto Interno Bruto (54%) na África Subsaariana. 
(Adaptado de Felwine Sarr, Afrotopia. São Paulo: n-1 edições, 2019, p. 63-64.) 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às questões. 
 
a) O que é um sistema econômico exógeno? Diferencie Produto Interno Bruto (PIB) de Produto Nacional Bruto 

(PNB). 
 
b) Explique a diferença entre economia formal e economia popular. 
 
 
Objetivo da Questão 
Esta questão trata do “Mercado interno e externo”, item que integra o grupo de conteúdos “Brasil: dinâmica 
territorial”, a partir do componente “Economia e Território”. O objetivo da questão é analisar aspectos 
conceituais referentes a políticas macroeconômicas, indicadores econômicos e materialidade da economia 
no território.  
A questão contextualiza os diferentes conceitos considerando o conhecimento dos candidatos acerca da 
regionalização do continente africano. O texto introdutório apresenta as temáticas em questão de forma 
clara e direta, permitindo ao candidato elaborar as possibilidades de direcionamento da resposta esperada. 
Esperava-se dos candidatos conhecimento prévio sobre modelo de desenvolvimento econômico e os 
indicadores adotados para a sua definição. 
A questão trata de aspectos cotidianos de economia. Os conceitos e indicadores abordados fazem parte 
das políticas macroeconômicas, presentes cotidianamente no contexto jornalístico. 
Resposta Esperada 
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a) O sistema econômico exógeno tem as suas bases econômicas (normativas e infraestruturais, como os 
meios de transporte) orientadas para o mercado externo (exportação) e não para o mercado interno. 
 Pode-se diferenciar o Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto Nacional Bruto (PNB) da seguinte 
forma: o PIB é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de uma região 
ou país, independentemente da origem do capital. Já o PNB é o conjunto de bens e serviços 
produzidos por pessoas e empresas de um país, não importando onde elas se situam do ponto de vista 
da nacionalidade, a exemplo das filiais estrangeiras de empresas nacionais. 
  

b) Economia formal é aquela realizada dentro dos sistemas nacionais formalizados normativamente. 
Corresponde a tudo aquilo que envolve contratos de trabalho livre e democraticamente aceitos pelas 
partes (capital e trabalho). 
 Economia popular é tudo aquilo que é produzido pelas populações sem contratos de trabalho 
formalizados, gerando trabalho, mas com pequenas rendas, e podendo incluir moedas locais e trocas 
fora do mercado capitalista. É também conhecida como economia solidária, pois as trocas não visam 
ao processo de acumulação de capital e sim à geração de emprego e renda para a subsistência. 

 
 
Desempenho dos candidatos 
A questão apresenta um nível elevado de dificuldade, pois exige conhecimento de conceitos da Geografia 
Econômica discutidos na Educação Básica, indicando inclusive uma área como exemplo: a África 
Subsaariana. Conhecendo as características desta região, os candidatos não teriam dificuldade em 
responder à questão, que apresentou um percentual baixo de acertos. Cerca de 35% dos candidatos 
erraram a questão ou a deixaram em branco. Os candidatos que totalizaram 2 pontos, no geral obtiveram 1 
ponto no item a e 1 ponto no item b da questão. 

 

 
 
A questão foi estruturada em quatro partes: na primeira era preciso definir sistema econômico exógeno. Na 
maioria das respostas, os candidatos reproduziam parte do texto, entendendo este sistema econômico 
como sinônimo de economia popular, e em outros casos, apresentavam as características do sistema 
econômico endógeno.  
O não acerto da segunda parte da questão surpreendeu a Banca Elaboradora e a Banca Corretora, pois as 
definições de Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB) aparecem cotidianamente na 
imprensa. Era preciso diferenciar os dois indicadores, mas muitos candidatos apresentavam apenas o 
conceito de PIB ou de PNB, não os diferenciando. 
A terceira e a quarta partes pediam a diferenciação entre economia formal e economia popular. O principal 
acerto dos candidatos foi apresentar características da economia popular, inclusive com exemplos. Ao 
apontar as características da economia formal, muitos candidatos abordaram questões relacionadas aos 
tratados internacionais. 
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Comentários Gerais 
No item a, o acerto se deu na definição de sistema econômico exógeno. Acreditamos que o termo exógeno 
ajudou os candidatos na construção de sua resposta, na qual apontaram que esse sistema econômico é 
voltado para atividades ligadas ao mercado externo. 
No item b, o acerto mais comum dos candidatos foi a definição de economia popular, apresentada e 
contextualizada a partir de exemplos cotidianos. 
No item a os candidatos confundiram muito as definições de PIB e de PNB. Em muitos casos, trocavam os 
conceitos, tratando o PNB como mercado interno e o PIB como mercado externo. Muitos candidatos não 
sabiam o que era PNB e só apresentaram o conceito de PIB. 
A Banca Elaboradora esperava maior percentual de acerto, pois, como já foi mencionado, os indicadores de 
PIB e de PNB estão presentes no cotidiano, em notícias apresentadas pela imprensa diariamente. Também 
se acreditava que, com o exemplo da África Subsaariana no texto, os candidatos relacionassem os 
elementos pedidos na questão com a região. Como nos últimos anos o vestibular da UNICAMP tem incluído 
questões referentes ao continente africano (em diferentes aspectos), imaginou-se que os estudantes teriam 
estudado a Geografia Regional do continente. 
O índice de facilidade calculado pós-correção confirmou o que a Banca Elaboradora tinha previsto no 
momento da elaboração: uma questão difícil. Difícil, não pelo conhecimento exigido, e sim, pela 
necessidade de elaborar uma resposta que demonstrasse o conhecimento de cinco conceitos. 
A questão apresentou um percentual relativamente baixo de respostas em branco. No geral, os candidatos 
respondiam ao item a ou ao item b, o que determinou o número elevado de respostas que obtiveram um ou 
no máximo dois pontos. O número de provas em que o candidato apresentou a resposta correta, obtendo os 
quatro pontos, foi muito baixo. Esperava-se um maior percentual de notas superiores a três pontos, porque 
se esperava que os candidatos soubessem a diferença entre PIB e PNB, e entre economia formal e 
economia popular. 
 
 
Questão 18 
O maior problema do Brasil não é a pobreza, mas a desigualdade e a injustiça a ela associada. Daí decorre 
a importância da segregação na análise do espaço urbano de nossas metrópoles, pois ela é a mais 
importante manifestação urbana da desigualdade que impera em nossa sociedade. Assim, nenhum aspecto 
do espaço urbano brasileiro poderá ser jamais explicado ou compreendido se não forem consideradas as 
especificidades da segregação social e econômica que caracteriza nossas metrópoles, cidades grandes e 
médias. 
(Adaptado de Flávio Villaça, “São Paulo: segregação urbana e desigualdade”. Revista Estudos Avançados, V. 25, n. 71, São Paulo, 
jan./abr. 2011.) 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos, 
 
a) explique o que é segregação urbana e como o transporte urbano nas grandes cidades pode ser 

segregador; 
  
b) diferencie os conceitos de centro e periferia, no espaço urbano, tendo em vista a segregação. 
 
 
Objetivo da Questão 
Esta questão aborda os itens “Segregação socioespacial e violência no Brasil” e “Estrutura urbana: redes, 
hierarquias e análise intraurbana”, que integram o grupo de conteúdos “Brasil: dinâmica territorial”. A 
questão trata, dentro do tópico “O processo de urbanização”, do processo de segregação urbana, 
considerando um serviço público (o sistema de transporte público) em diferentes partes da cidade (centro e 
periferia).  
O tema central da questão são as manifestações da segregação no espaço urbano, tendo em vista o 
cenário nacional. A primeira parte do item a considera o trânsito como objeto de análise na perspectiva da 
segregação e requer, na parte seguinte do item, a definição de segregação urbana. Já o item b focaliza a 
definição de centro e periferia. Em ambos os itens, há uma ênfase no tema proposto e uma boa articulação 
dos conteúdos. 
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Esta questão adota uma perspectiva interdisciplinar com a Sociologia, ao tratar de desigualdades sociais e a 
questão urbana. 
 
 
Resposta Esperada 
a) A segregação urbana refere-se aos espaços urbanos construídos segundo cânones de segregação, ou 

seja, espaços que inibem a convivência ou coexistência das diferentes classes sociais. Exemplos: 
praças sem bancos ou árvores para evitar que pessoas sejam acolhidas; proibição de certas atividades 
populares em áreas da cidade consideradas nobres. 
 O transporte urbano pode ser segregador, por exemplo, quando os fluxos urbanos, especialmente 
os de transporte coletivo, deixam de cobrir certas áreas em diferentes horários do dia e da noite. Outra 
forma de segregação a partir do transporte urbano se dá com a restrição de ruas ao transporte coletivo, 
constituindo uma privatização de espaços públicos que deveriam ser abertos à circulação de todos. 
 

b) É possível diferenciar o centro da periferia a partir das suas contradições. O centro é o lugar da melhor 
infraestrutura disponível no que diz respeito aos equipamentos de uso coletivo e público, como rede de 
água e esgoto ou linhas de transporte coletivo; já a periferia caracteriza-se por ser um espaço urbano 
com carência de equipamentos de uso público, como parques, postos de assistência hospitalar, redes 
de esgoto e água tratada, asfaltamento, etc. 

 
 
Desempenho dos candidatos 

 
 

 
Acreditava-se que a questão apresentaria dificuldade média, pois o texto introdutório contextualiza as 
questões da desigualdade social que levam à segregação urbana em metrópoles, cidades grandes e 
médias. 
 
 
Comentários Gerais 
Em cada um dos itens da questão, ocorreu um acerto mais comum. No item a, os candidatos apresentaram 
mais elementos do transporte urbano como um elemento segregador, enquanto no item b tiveram mais 
facilidade em apontar os elementos da periferia no contexto da segregação urbana. 
O principal erro dos candidatos foi considerar a segregação urbana como uma compartimentação física da 
cidade: a maioria afirmou que a cidade é setorizada ou regionalizada de forma que a população rica e a 
população pobre estão em partes distintas da cidade – a população pobre restrita à periferia e a população 
rica em condomínios fechados e no centro da cidade. Outro erro recorrente foi considerar o centro da cidade 
a partir da localização geográfica: o centro geométrico da cidade e não relacionado aos equipamentos 
urbanos e à melhor infraestrutura instalada. 
A Banca Elaboradora esperava um percentual maior de acertos, pois considerava a questão entre fácil e 
média. A definição de centro/periferia é bastante debatida na Educação Básica. No contexto brasileiro, 
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muitas cidades têm como um elemento segregador a ineficiência do sistema público de transportes para 
parte das cidades. 
A previsão de acertos da Banca Elaboradora era superior, ao efetivamente atestado, pois a questão da 
segregação urbana está presente na sociedade, e os candidatos em sua maioria convivem com aspectos 
concretos dessa segregação como o exemplo apontado na questão: o sistema público de transporte. A 
dificuldade na distinção dos elementos que compõem o centro e a periferia nas áreas urbanas, conteúdo 
programático do Ensino Fundamental II e novamente abordado no Ensino Médio, também surpreendeu a 
Banca Elaboradora e Corretora. 
Diferentemente do previsto pela Banca Elaboradora, a questão se revelou difícil, pelos erros acima 
apontados. 
Os candidatos responderam à questão na íntegra, mesmo que de forma incorreta ou desconexa. O 
predomínio de notas abaixo dos dois pontos se deve principalmente aos equívocos conceituais e à maneira 
de responder à questão, contextualizando com exemplos muitas vezes contraditórios em relação às 
afirmações precedentes. 
 
 
 
Questão 19 
Dados da Nasa (EUA) e do Sistema Copernicus (União Europeia) revelam que os incêndios de 2020 em 
Nova Gales do Sul (Austrália), no Ártico Siberiano, na costa oeste dos Estados Unidos e no Pantanal 
brasileiro foram os maiores de todos os tempos. 
(Fonte: BBC News Brasil 2020. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-54202546. Acessado em 20/10/2020.) 
 
Em todas essas áreas, à medida que o fogo avança sobre as formas de relevo, ocorrem três processos 
fundamentais que controlam a transferência de calor: a condução, a radiação e a convecção. A ilustração 
abaixo mostra dois cenários da propagação de incêndios na paisagem. 
 

 
(Adaptado de E. A. Keller; R. H. Blodgett, Riesgos naturales: procesos de la Tierra como riesgos, desastres y catástrofes. Madrid: 
Pearson Prentice Hall, 2007, p. 320.) 
 
A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre incêndios em áreas naturais, responda às questões a 
seguir. 
 
a) Qual dos dois cenários é o mais condizente com as queimadas ocorridas no Pantanal mato-grossense 

em 2020? Aponte uma característica climática que favoreceu a propagação do fogo. 
  

b) Indique dois efeitos negativos da ocorrência de incêndios de grandes proporções em 2020 que tenham 
sido similares nas diferentes áreas indicadas no texto. 

 
 
Objetivo da Questão 
Esta questão trata do item “Riscos e desastres ambientais e seus impactos socioespaciais”, do tema “Os 
componentes físico-naturais constituintes do espaço geográfico: do território brasileiro à escala global”, que 
está no tópico “A Biosfera e a questão ambiental no sistema terrestre”. O objetivo foi trazer um tema da 
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atualidade em relação às questões ambientais: os incêndios florestais e como as características do meio 
físico, em especial o relevo e o clima, podem favorecer a propagação do fogo, bem como ocasionar 
impactos socioambientais para as áreas afetadas. 
A questão aborda um contexto atual, focalizado em sala de aula nas discussões sobre o tema e nos meios 
de comunicação: as causas e consequências dos incêndios recentes no Pantanal e em outras partes do 
mundo. 
 
 
Resposta Esperada 
a) A figura que apresenta as características fisiográficas do Pantanal mato-grossense é o cenário A.  

 Em relação ao clima, destaca-se a sazonalidade climática caracterizada pela escassez de chuvas 
no período de ocorrência dos incêndios. Também pode ser mencionada a atuação da massa de ar 
tropical continental, responsável pela diminuição das precipitações e da umidade relativa do ar. 
 

b) Dentre os efeitos negativos dos incêndios florestais nas áreas indicadas, destaca-se a ameaça aos 
ecossistemas locais, já que fauna e flora são diretamente atingidas. Menciona-se ainda a poluição 
atmosférica decorrente da propagação de fumaça e fuligem no ar. Outros efeitos negativos: impacto 
social do aumento de doenças respiratórias; prejuízos financeiros ocasionados pela destruição pelo 
fogo de cultivos e pastagens; alteração da qualidade da água; empobrecimento e degradação dos 
solos. 

 
 
Desempenho dos candidatos 
A questão foi elaborada com o objetivo de avaliar a habilidade dos candidatos de compreender a 
espacialização dos fenômenos a partir da interpretação de modelos esquemáticos, revelando, assim, a 
capacidade de utilizar os instrumentos de que a Geografia dispõe para compreender e interpretar os 
fenômenos no espaço geográfico.  

 

 
 
O gráfico acima permite constatar que os candidatos tiveram facilidade em responder à questão. O 
conhecimento de que o Pantanal mato-grossense é uma das maiores planícies do mundo pode ter 
contribuído para essa facilidade. Observe-se o baixo percentual de candidatos que zeraram a questão. 
Outro ponto que fez com que os candidatos apresentassem um bom desempenho foi ter que indicar dois 
efeitos negativos decorrentes de incêndios florestais. Sabe-se que os incêndios florestais têm muitos efeitos 
negativos, o que abre as possibilidades de resposta para o candidato. 
 
 
Comentários Gerais 
A questão apresentou baixo percentual de candidatos com nota zero, pois a interpretação do modelo 
esquemático permitia indicar qual o cenário mais condizente com o Pantanal mato-grossense. Os 
candidatos tiveram elevado índice de pontuação; cerca de 62% tiveram pontuação superior a três pontos. O 
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principal erro dos candidatos foi considerar como impactos negativos a mortandade da fauna como um item 
e da flora como outro. Na resposta considerou-se a degradação dos ecossistemas locais. 
A expectativa da Banca Elaboradora se concretizou: esperava-se uma pontuação elevada para mais de 
50% dos candidatos. A média final da correção chegou a 2,76 pontos. 
A questão foi fácil, por dois fatores: o primeiro está relacionado à habilidade exigida para a resolução da 
questão (interpretação de modelo esquemático); e o segundo foi a atualidade do tema, já que em 2020 
ocorreram incêndios florestais em diferentes países do mundo. 
A questão apresentou um percentual muito baixo de respostas em branco e notas baixas, como previa a 
Banca Elaboradora. 
 
 
Questão 20 
Os rios são fundamentais para a extração de recursos hídricos, tanto em climas áridos quanto em úmidos. 
Além de serem fonte de um insumo importante para as atividades econômicas, os rios, independentemente 
do tipo climático, influenciam a modelagem da superfície do nosso planeta. A ilustração abaixo mostra uma 
das funções dos rios na paisagem. 

 
 

(Fonte: J. F. Peterson; D. Sack; R. E. Glaber, Fundamentos de Geografia Física. São Paulo: Cengage Learning, 2014, 
p. 341.) 
 
A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre o comportamento dos rios na paisagem, responda às 
questões. 
 
a) Considerando a figura acima, que representa o curso de um rio, diferencie transporte de materiais por 

tração de transporte por suspensão. 
b) Indique dois tipos de uso de recursos hídricos em que é necessário retirar a água dos rios. Que 

atividade econômica no Brasil é responsável pelo maior volume de captação de água? 
 
 
Objetivo da Questão 
Esta questão trata do item “O ciclo hidrológico e a dinâmica da água na superfície terrestre”, do tema “Os 
componentes físico-naturais constituintes do espaço geográfico: do território brasileiro à escala global”, que 
está no tópico “Mecanismos da interação Hidrosfera x Atmosfera x Criosfera para a dinâmica terrestre”. A 
questão apresenta uma parte conceitual e, a partir da interpretação de um modelo esquemático, objetiva 
diferenciar as diversas fisionomias do litoral. 
A questão considera o rio quanto à dinâmica do transporte de sedimentos; a resposta esperada pode ser 
conduzida pela leitura da imagem e a partir dos conteúdos prévios apreendidos pelo candidato. 
 
 
Resposta Esperada 
a) A tração e a suspensão são mecanismos distintos de transporte de materiais no curso dos rios. A 

tração consiste na movimentação da água que carrega, rola ou arrasta partículas pesadas em contato 
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contínuo com o leito. Já a suspensão é o processo de transporte que move pequenos sólidos, 
frequentemente por distâncias consideráveis, enquanto flutuam por águas turbulentas.  
 

b) Quando é necessário retirar a água dos corpos hídricos para seu uso econômico, fala-se em “usos 
consuntivos da água”. A captação da água dos rios é indispensável para o abastecimento urbano, o 
abastecimento industrial, a irrigação, a pecuária, a mineração, a aquicultura e o abastecimento de 
residências rurais.  
A atividade econômica que retira maior volume de águas no Brasil é a irrigação, atrelada ao 
agronegócio. 

 
 
Desempenho dos candidatos 
O objetivo da questão foi avaliar a habilidade dos candidatos de compreender a espacialização dos 
fenômenos a partir da interpretação de modelos esquemáticos, revelando, assim, a capacidade de utilizar 
os instrumentos que que a Geografia dispõe para compreender e interpretar os fenômenos no espaço 
geográfico.  

 

 
O gráfico acima mostra que os candidatos foram capazes de construir os conceitos de tração e de 
suspensão pela interpretação do modelo esquemático. Constata-se um baixo percentual de candidatos que 
zeraram a questão, um pouco mais que 10%. Um fator que contribuiu para o bom desempenho dos 
candidatos foi ter em que indicar dois usos consuntivos dos recursos hídricos. Existem muitos usos dos 
recursos hídricos que necessitam da captação da água, o que ampliou as possibilidades de resposta.  
 
 
Comentários Gerais 
Um acerto comum na questão foi a diferenciação ente os processos de tração e de suspensão. Mesmo 
usando uma linguagem não técnica, os candidatos conseguiram deixar claro que a densidade e o tamanho 
dos materiais transportados pelos rios influenciam no seu processo de transporte. Outro acerto recorrente 
dos candidatos foi a identificação da atividade econômica que mais capta água no Brasil: a irrigação. 
Um dos principais erros foi apresentar a geração de hidroeletricidade como um dos usos dos recursos 
hídricos que precisam captar a água. Muitos candidatos também indicaram como usos econômicos que 
mais captam água no Brasil a agricultura e a pecuária, sem especificar a irrigação e o agronegócio. 
A banca previa que esta questão seria de dificuldade média, com acertos entre 1 e 3 pontos. Cerca de 75% 
dos candidatos pontuaram entre 1 e 3 pontos; a questão foi considerada de dificuldade média e apresentou 
bom índice de discriminação. 
Houve baixo número de questões em branco e o número de notas zero ficou na faixa de 10%.  
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Questão 21 

(Fonte: Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores.) 
 
Em duas décadas, a produção mundial anual de carros de passeio passou de um total de 39.463.000 
unidades para 67.149.196, um crescimento de 70%. O gráfico mostra estabilidade de produção em 
determinados países. Em outros, há mudanças significativas, a maior delas na China: em 1999 era o 14º 
maior produtor mundial, em 2019 passou a produzir 156% a mais que o segundo colocado, o Japão. 
 
a) Apresente um motivo socioeconômico para a queda da produção nos EUA e um motivo socioeconômico 

para a expansão da produção chinesa e indiana. 
 
b) Apesar da existência de produções nacionais, a indústria automobilística é bastante transnacionalizada 

e dominada por grandes empresas montadoras. Explique o que são “empresas transnacionais” e por 
que as empresas transnacionais automobilísticas são chamadas de “montadoras”. 

 
 
Objetivo da Questão 
Esta questão trata do item “Os circuitos da produção mundial: indústria, serviços e agropecuária”, que 
integra o grupo de conteúdos “Regionalização do espaço mundial”, a partir do componente “Dimensões 
demográficas, urbanas, produtivas e sociais”. Foco da questão: como o mercado mundial tem alterado a 
cadeia produtiva da produção automotiva do final do século XX para a segunda década do século XXI. A 
questão também aborda aspectos relacionados a empresas transnacionais: definição e características deste 
tipo de empresa no setor automobilístico. 
O texto é claro e o gráfico apresentado permite uma contextualização pertinente do tema. Os candidatos 
deveriam explicar a queda da produção de carros nos EUA e a ascensão na China e na Índia, no contexto 
global, além de apresentar o conceito de empresas transnacionais e de montadoras, empresas 
responsáveis pela produção de automóveis no planeta. 
 
 
Resposta Esperada 
a) A queda da produção de carros nos Estados Unidos se deu pela atuação de sindicatos que exigiam 

salários dignos, o que, na interpretação das empresas, eleva os custos de produção. 
Já a expansão da produção de carros na China e na Índia se deu pelos custos baixíssimos de 
produção, envolvendo menores valores pagos de mão de obra e de matérias primas. 
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b) As empresas transnacionais apresentam atuação global. Suas estratégias de produção envolvem 
distribuir os componentes de suas mercadorias em longas cadeias produtivas. Assim, elas não 
produzem uma mercadoria final em um único local. Inúmeros países podem estar envolvidos na 
produção de um único bem. 
Elas são chamadas de montadoras porque não fabricam o carro, elas recebem os componentes ou as 
peças das empresas que as fabricaram, e então as montam. Como elas apenas montam, o que têm de 
mais importante são suas linhas de montagem. 

 
 
Desempenho dos candidatos 
Previa-se que a questão teria nível médio de dificuldade, pois exigia do candidato o conhecimento de 
conceitos da Geografia da Indústria e do setor produtivo automobilístico no contexto mundial. Conhecendo 
as características desse segmento da indústria, os candidatos não teriam dificuldade em responder às 
questões.  A questão apresentou um percentual baixo de notas zero e quatro. Cerca de 80% dos candidatos 
pontuaram entre 1 e 3 pontos. Os dados podem ser observados no gráfico abaixo. 

 

 
 
Comentários Gerais 
O principal erro na questão foi não explicar adequadamente a diminuição da produção de carros nos 
Estados Unidos. Poucos candidatos relacionaram essa diminuição à atividade sindical e às campanhas por 
salários mais dignos. 
Principais acertos na questão: explicação da expansão da produção de carros na Índia e na China e a 
definição de transnacionais. 
A banca previa que a questão seria fácil. Acreditava-se que os candidatos acertariam integralmente o item b 
e, no item a, acertariam os motivos da expansão da Índia e da China na produção automotiva. 
A questão apresentou índice de facilidade médio. Percebeu-se que o item a e o item b em um conjunto de 
provas não foi respondido. Acreditamos que foi pela falta de tempo e não pela dificuldade da questão. 
 
 
Questão 22 
A mensagem não fala do objeto, o objeto fala da mensagem. A marca de um produto não marca o produto, 
marca o consumidor como membro do grupo de consumidores da marca. A desigualdade social se 
consagra e se recria, assim, pela via simbólica. A submissão do objeto ao signo é o elemento central do 
consumo, posto que os signos são manipulados e têm uma coerência lógica que nunca satisfazer 
completamente a necessidade e deixar o desejo permanentemente aberto. Para as “massas” são as 
grandes séries, os desenhos estandardizados e anônimos, as formas desgastadas e não distintivas; para as 
“elites”, é a pequena série ou o “fora de série”, o distintivo, a novidade, o inalcançável, o exclusivo. 
(Adaptado de Luís Enrique Alonso, “Introdução” em Jean Baudrillard, La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: 
Siglo XXI, 2007.) 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos, 
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a) explique a diferença entre “valor de uso” e “valor simbólico” de um bem ou mercadoria; 

 
b) descreva o mecanismo presente nos meios de comunicação que manipula os signos para torná-los 

objeto do desejo. Explique por que esse mecanismo de manipulação dos signos não é restrito a uma 
classe social. 

 
 
Objetivo da Questão 
Esta questão aborda o item “A dimensão cultural na globalização; cultura e comunicação de massa: música, 
televisão, internet, cinema, artes, literatura”, que integra o grupo de conteúdos “Regionalização do espaço 
mundial”;a partir do tópico “Dimensões demográficas, urbanas, produtivas e sociais”. O objetivo da questão 
é tratar da temática do consumo, na perspectiva do valor de uso e do valor simbólico de um bem ou 
mercadoria. Outro objetivo é destacar o papel da publicidade e seu mecanismo de manipulação dos signos 
em diferentes classes sociais, influenciando o consumo. 
 
 
 
Resposta Esperada 
a) Define-se o valor de uso de mercadorias ou produtos pela sua função e pelo uso social que 

proporcionam. Assim, um valor de uso de um produto é tanto maior quanto maior for a utilidade social 
desses produtos. Por exemplo, o transporte público é fundamental para a grande maioria das pessoas 
e por isso tem um grande valor de uso. 
Já o valor simbólico de um bem ou mercadoria não tem relação direta com seu valor de uso, mas 
decorre do status que o bem ou mercadoria confere ao seu proprietário. Assim, um relógio tem 
determinado valor de uso, mas um relógio de uma determinada marca pode custar muito mais caro 
porque se transforma em um símbolo de status. 
 

b) O mecanismo dos meios de comunicação que manipula os signos é a publicidade (propaganda, 
marketing). Ela objetiva criar símbolos de poder e status para conferir às coisas aquilo que elas não 
são ou não têm, e assim transferir aos proprietários uma aura de maior valor. 
Tal mecanismo não é restrito a uma classe social: a publicidade é dirigida a todos desde os 
consumidores de baixa renda – prometendo que determinados produtos ou serviços são milagrosos – 
até as classes mais abastadas, que buscam consumir mercadorias, produtos e serviços feitos para 
poucos, ou, como afirma o texto, “fora de série”. 

 

 
Desempenho dos candidatos 

  
 

 
 



                                        
                             

PROVA COMENTADA ∙ 2ª FASE ∙ CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES                                                                   
HISTÓRIA / GEOGRAFIA 
 

  
21 

A questão teve um excelente rendimento. O percentual de candidatos com nota superior a 2 pontos foi de 
cerca de 80%. Os restantes 20% dos candidatos responderam à questão parcialmente ou não tiveram 
tempo para transcrever a resposta na folha de resposta. Foi possível chegar a esta conclusão observando 
os rascunhos em algumas provas. 
 
 
Comentários Gerais 
A questão apresentou poucos erros comuns. O erro mais comum foi a definição de valor simbólico, muito 
diferente da sugerida na resposta esperada. O valor simbólico era reduzido a valor sentimental dos objetos. 
Outro erro cometido por alguns candidatos foi apontar o uso dos signos do zodíaco (consulta ao horóscopo) 
como fator de influência na determinação do momento adequado para o consumo de produtos e a 
realização de investimentos financeiros. Em geral os alunos compreenderam bem a questão e 
apresentaram os conceitos solicitados de forma adequada. 
As notas zero ou abaixo de 2 pontos ocorreram principalmente porque a questão foi respondida 
parcialmente ou deixada em branco. Acreditamos que foi a falta de tempo que fez com que os candidatos 
não respondessem, pois a questão foi fácil. 
 
 


