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Já os indígenas tentavam anular sua desvantagem cavando valas
para dificultar o deslocamento dos cavalos e construindo embarcações
revestidas de couro para se protegerem dos tiros de armas de fogo
dos espanhóis.
b) Entre os fatores que dizimaram as populações indígenas na
América durante a conquista européia podemos citar as guerras de
conquista, as vantagens que os europeus possuíam (que foram
citadas no texto), as doenças trazidas pelos europeus contra as quais
o organismo dos nativos não reagia, a exploração da mão de obra
indígena pelos conquistadores (principalmente na forma de mita e
encomienda) e, por fim, a imposição da cultura européia que fez com
que, em parte, os indígenas abandonassem suas tradições.

CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES
QUESTÃO 01
Godrici de Finchale foi um mercador que viveu no século XI, na Baixa
Idade Média, no leste da atual Inglaterra.
"Quando o rapaz, depois de ter passado os anos da infância
sossegadamente em casa, chegou à idade varonil, principiou a
aprender com cuidado e persistência o que ensina a experiência do
mundo. Para isso decidiu não seguir a vida de lavrador, mas estudar,
aprender e exercer os rudimentos de concepções mais sutis. Por esta
razão, aspirando à profissão de mercador, começou a seguir o modo
de vida do vendedor ambulante, aprendendo primeiro como ganhar
em pequenos negócios e coisas de preço insignificante; e, então,
sendo ainda um jovem, o seu espírito ousou pouco a pouco comprar,
vender e ganhar com coisas de maior preço.”

QUESTÃO 03
Durante o século XVIII, a capitania de São Paulo sofreu grandes
transformações territoriais e administrativas. Em 1709, nasceu a
capitania de São Paulo e das Minas do ouro, abrangendo imenso
território correspondente à quase totalidade das atuais regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste, à exceção da então capitania do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo. Até 1748, sucessivos desmembramentos
formaram as regiões de Minas, Santa Catarina, Rio Grande de São
Pedro, Goiás e Mato Grosso. O novo capitão-general, mais conhecido
como Morgado de Mateus, foi diretamente instruído pelo futuro
Marquês de Pombal a ocupar-se da fronteira oeste ameaçada pelos
espanhóis e a fomentar a produção de gêneros de exportação.

(Adaptado de Reginald of Durnham, "Libellus de Vita et Miraculis S. Godrici", em
Fernando Espinosa, Antologia de textos históricos medievais. 3ª ed., Lisboa: Sá da
Costa Editora, 1981, p. 198.)

a) Segundo o texto, o ofício de mercador exigia uma preparação
diferente daquela do lavrador. Quais eram as diferenças entre esses
dois ofícios?
b) Cite duas características do renascimento comercial e urbano
ocorrido no final do período medieval.

Resolução
a) O trabalho de lavrador insere-se numa economia rural que visa,
basicamente, a produção agrícola e que pouco favorecia alguma
possibilidade de ascensão social. Já mercador realiza uma atividade
urbana, que visa o lucro através do comércio. Tal atividade permite
maior mobilidade, entretanto, segundo texto, exige maior preparo,
estudo e uma ascensão paulatina, começando com negociações que
envolvem baixo valor monetário e, só posteriormente, maior ousadia
nos comércio de artigos de maior valor.
b) O renascimento comercial e urbano, que caracterizou o período
denominado Baixa Idade Média, teve início com o aumento da
produção na própria Europa devido a devastação das florestas e
drenagem de pântanos. Tais áreas passaram a ser utilizadas na
produção agrícola e na criação de animais, o que, juntamente com a
melhoria das técnicas de plantio e das ferramentas, gerou um
excedente de produção. Entretanto, ele só foi impulsionado com as
Cruzadas (principalmente a quarta) que restabeleceu rotas
comercias pelo Mediterrâneo, ligando o Ocidente ao Oriente, de
onde chegavam artigos de luxo e especiarias. Todas essas
mercadorias eram transportadas pela Europa por rotas marítimas e
terrestres e eram comercializadas em feiras que surgiram em locais
de grande movimento dando origem às cidades. Além disso, podemos
também citar o surgimento da burguesia, grupo social que praticava
o comércio, e a formação das Corporações de Ofício, associações
de artesãos que dominavam a produção em determinada cidade.

(Adaptado de Ana Paula Medicci, "São Paulo nos projetos de império", em Wilma
Peres Costa e Cecília Helena de Oliveira, De um império a outro: formação do Brasil,
séculos XVIII e XIX. São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2007, p. 243.)

a) Cite duas atividades econômicas que sustentavam a capitania de
São Paulo no século XVIII.
b) Considerando a política territorial na América Portuguesa nos
séculos XVI e XVII, comente as mudanças significativas do século
XVIII nesse aspecto.

Resolução
a) No litoral de São Paulo, no séc. XVIII, merecem destaque as
práticas agrícolas voltadas para exportação, como o cultivo da
cana-de-açúcar e do café (que chegou no final do século), além do
extrativismo de madeira. Já no alto da serra, destaca-se a
agricultura de subsistência e o comércio, atividade que se
intensificou devido à mineração na região das minas gerais, já que
muitas mercadorias transitavam pela província de São Paulo antes de
para lá se dirigirem. Exemplo disso é o comércio de gado e mulas que
vinham do sul e seguiam pras minas. Nessa atividade destaca-se a
feira de Sorocaba.
b) A colonização portuguesa durante os séculos XVI e XVII foi
marcada intensamente pelo seu caráter litorâneo, devido à instalação
dos engenhos e do extrativismo de pau brasil. Já no século XVIII,
apesar da continuidade do caráter litorâneo, o interior passa a ser
ocupado de forma mais intensa e ganha importância graças,
principalmente, à mineração e às demais atividades que também
cresceram ligadas a ela, como a pecuária e o comércio, que geraram
alguma articulação entre as regiões. Devido a estas mudanças e à
ação das ordens religiosas, ocorreu a firmação de novos tratados de
fronteiras junto à Espanha e que ampliaram o território português na
América, com destaque para o Tratado de Madri (1750).

QUESTÃO 02
Durante a conquista espanhola no México, iniciada em 1519 por
Cortés, a superioridade tecnológica dos europeus era amplamente
compensada pela superioridade numérica dos indígenas e muitos
truques foram inventados para atrapalhar o deslocamento dos cavalos:
os indígenas acostumaram-se a cavar fossas profundas nas quais
espetavam paus em que as montarias eram empaladas. Mais tarde,
em 1521, canoas "encouraçadas" resistiriam às armas de fogo. A
tática indígena evoluiu e adaptou-se às práticas do adversário: os
mexicas, contrariamente ao costume, armaram ataques noturnos ou
em terreno coberto. Por outro lado, se as epidemias de varíola já
estavam dizimando as tropas de México-Tenochtitlan, também não
poupavam os índios de Tlaxcala ou de Texcoco, que apoiavam os
espanhóis.

QUESTÃO 04
Passar de Reino a Colônia
É desar [derrota]
É humilhação
que sofrer jamais podia
brasileiro de coração.
A quadrinha acima reflete o temor vivido no Brasil depois do retorno de
D. João VI a Portugal em 1821. Apesar de seu filho Pedro ter ficado
como regente, acirrou-se o antagonismo entre "brasileiros" e
"portugueses" até que, em dezembro de 1821, as Cortes de Portugal
determinaram o retorno do príncipe. Se ele acatasse, tudo poderia
acontecer. Inclusive, dizia d. Leopoldina, "uma Confederação de
Povos no sistema democrático como nos Estados Livres da América
do Norte".

(Adaptado de Carmen Bernand e Serge Gruzinski, História do Novo Mundo.
São Paulo: Edusp, 1997, p. 351.)

a) Identifique uma estratégia utilizada por espanhóis e outra pelos
indígenas durante as disputas pelo domínio do México.
b) Explique por que houve acentuada queda demográfica entre as
populações indígenas nas primeiras décadas após a conquista
espanhola.
Resolução
a) Os espanhóis levavam vantagem, pois conheciam armas de fogos,
se deslocavam com maior rapidez com a utilização de cavalos, foram
favorecidos pelas epidemias que dizimaram boa parte da população
indígena e faziam alianças com povos nativos para auxiliá-los nos
combates.

(Adaptado de Eduardo Schnoor,"Senhores do Brasil", Revista
de História da Biblioteca Nacional, no. 48. Rio de Janeiro, set. 2009, p. 36.)

a) Identifique os riscos temidos pelas elites do centro-sul do Brasil com
o retorno de D. João VI a Lisboa e a pressão das Cortes para que D.
Pedro I retornasse a Portugal.
b) Explique o que foi a Confederação do Equador.
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Entretanto, com relação aos estereótipos, a grande questão que se
colocou foi defini-los pela sua descendência territorial e isso era feito
pautado pelo darwinismo social que entendia a Europa como o grande
centro civilizado do mundo e, assim, tentavam justificar características
que inferiorizavam os povos nativos da América e África.
Portanto, o que percebemos, do ponto de vista europeu, é uma
imagem de dois tipos de habitantes no Brasil. De um lado o indígena
nativo que, primitivo, pode ser agressivo e indomável ou ingênuo e
disposto a aceitar os costumes europeus, imagem esta que
caracteriza o conceito do que seria o “bom selvagem”. De outro lado
temos os europeus que vieram colonizar o território e que representam
a força e inteligência do homem branco europeu.
Tais características poderiam ser colocadas com a lembrança do
romance, do sec. XIX, Iracema (obra de leitura obrigatória nesse
processo seletivo), pois a personagem que dá título a obra representa
tanto o imaginário da terra como também o imaginário europeu com
relação ao povo nativo da América. Já a personagem Martim sintetiza
a superioridade, a bravura e o espírito conquistador que tentavam
relacionar ao europeu.
Vale ainda lembrar a existência de uma terceira vertente estereotipada
que é a do negro na sociedade brasileira. Durante todo o século XIX e
boa parte do século XX, a imagem do negro foi relacionada ao
trabalho pesado e à escravidão, chegando até mesmo a suscitar,
quando da crise no fornecimento de mão de obra escrava para o
Brasil, o incentivo à aceleração da entrada de imigrantes europeus no
país. Tal incentivo visava cumprir o projeto de “branqueamento da
raça” como possível solução para o desenvolvimento em vários
setores da sociedade. Em outras palavras, o Brasil só atingiria um
progresso econômico e social caso aqui se formasse uma sociedade
branca de descendentes europeus, o que, inclusive, desprezava toda
miscigenação com as outras duas vertentes, que marcou nossa
história e tanto contribuiu para nossa formação cultural.

Resolução
a) Após o retorno de D. João VI a Portugal, começou uma luta de
forças entre a elite portuguesa, que pretendia a recolonização do
Brasil com o retorno das práticas mercantilistas de monopólio, e a elite
brasileira que, para impedir a retomada do Pacto Colonial, articulava a
independência do território junto ao príncipe D. Pedro.
Outro temor, evidenciado no texto pelas palavras de D. Leopoldina,
era que as intenções das Cortes Portuguesas talvez gerassem uma
reação revolucionária radical (na visão elitista) aqui na população
brasileira, que poderia aderir à ideia de implantar uma estrutura
política democrática, o que também não interessava às elites
brasileiras.
b) A Confederação do Equador teve início em Pernambuco, em 1824,
mas teve adesão imediata de outras províncias da região. Tal área já
tinha sido palco de outro movimento semelhante poucos anos antes, a
Revolução Pernambucana, em 1817. Era uma região que tinha
importância econômica para o país devido à produção de açúcar, mas
não vinha sendo atendida plenamente nos seus interesses políticos,
por isso a opção em fundar ali uma república, independente do Brasil,
que se chamaria Confederação do Equador.
Os revolucionários questionavam a outorga e as características
autoritárias e centralistas (incluindo o poder moderador) da
Constituição de 1824. Influenciados pela república estadunidense,
pretendiam adotar o sistema federativo e, provisoriamente, a
constituição da Colômbia.
O imperador D. Pedro I rapidamente enviou tropas e o movimento foi
reprimido com violência. Entre os presos, 16 foram condenados à
morte, inclusive Frei Caneca, que era umas das lideranças mais
influentes do movimento.
Nota: o enunciado da questão se equivoca ao se referir ao príncipe
regente D. Pedro como D. Pedro I, já que tal referência só passa a ser
utilizada após sua coroação em dezembro de 1822, ao passo que a
questão trata de episódios do ano de 1821.

QUESTÃO 06
A Primeira Guerra Mundial abalou profundamente todos os povos
envolvidos, e as revoluções de 1917-1918 foram, acima de tudo,
revoltas contra aquele holocausto sem precedentes, principalmente
nos países do lado que estava perdendo. Mas em certas áreas da
Europa, e em nenhuma outra mais que na Rússia, foram mais que
isso: foram revoluções sociais, rejeições populares do Estado, das
classes dominantes e do status quo.

QUESTÃO 05
A aventura à Amazônia liderada pelo naturalista Louis Agassiz
estendeu-se de 1865 a 1866 e passou por várias regiões do Brasil: de
Minas Gerais ao Nordeste e à Amazônia. Foi orientada pela teoria
criacionista, que se opunha à teoria de Charles Darwin. Apesar de
participar da expedição, o filósofo norte-americano Willian James
questionou alguns estereótipos sobre os trópicos.

(Adaptado de Eric Hobsbawm, Sobre História.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 262-263.)

(Adaptado de Maria Helena P. T. Machado, “Algo mais que o paraíso”,
Revista de História da Biblioteca Nacional, nº. 52. Rio de Janeiro, jan. 2010, p.70.)

a) Relacione a Primeira Guerra Mundial e a situação da Rússia na
época.
b) Cite e explique um princípio da Revolução Russa de 1917.

a) Qual a importância da teoria de Charles Darwin para o debate
científico do século XIX.
b) Identifique dois estereótipos relativos às terras e às gentes do Brasil
no século XIX.

Resolução
a) Embora encarada como potência européia, a Rússia já apresentava
um histórico bastante negativo em relação a sua economia. Os
séculos de Czarismo, com o poder centralizado nas mãos do
imperador, significavam o privilégio das elites e o desenvolvimento de
latifúndios que, somados a características climáticas desfavoráveis,
impediam que a produção agrícola fosse suficiente para atender à
demanda por alimento das camadas mais baixas. Ao ingressar na
Primeira Guerra Mundial, o país se viu envolto em dificuldades ainda
maiores, dado o imenso gasto com o exército e o abastecimento das
frentes de combate. Tal agravamento da situação econômica e social
da Rússia fez com que o comunismo ganhasse força e levasse os
mencheviques (burguesia e parte da pequena nobreza) e os
bolcheviques (camponeses, operários, soldados desertores e demais
representantes das classes inferiores) a se voltarem contra o Czar
Nicolau II, fato que marca o início da Revolução Russa de 1917.
b) Um dos princípios mais patentes da Revolução Russa de 1917 é o
socialismo. Tal princípio tem como fundamento a igualdade social
plena. Tal meta seria atingida por meio da aplicação de diversas
mudanças na sociedade, tais como divisão do poder (fim do
Czarismo), elevação de representantes do povo aos postos
administrativos e de governo, além da estatização dos meios de
produção. No entanto, segundo Lênin, o passo mais importante para
viabilizar o progresso econômico do país e permitir a continuidade e o
sucesso do movimento revolucionário seria o abandono da guerra pela
Rússia. Tal medida, porém, só foi empreendida em outubro de 1917,
após a derrubada do governo provisório, caracterizando o período
conhecido como Revolução Bolchevique.

Resolução
a) Darwin inicia uma grande revolução no mundo científico ao publicar
sua teoria da evolução das espécies. Até então, a principal teoria
oficial aceita para tratar do tema era o criacionismo (versão cristã que
toma como base a Bíblia para explicar o surgimento do mundo e das
diversas espécies que o habitam). Ainda assim, outros estudiosos
apresentavam possíveis explicações para o surgimento e
desenvolvimento dos seres vivos na Terra, como por exemplo, Mendel
e Lamarck, baseando-se em observação e experimentações. No
entanto, o conceito de seleção natural e suas novas questões
referentes à ideia de um ancestral comum, fizeram de Darwin uma
referência para o trabalho científico, mesmo tendo, devido à novidade
de sua abordagem, gerado muita polêmica na sociedade do século
XIX. Muitos estudiosos ainda relutavam em aceitar os conceitos
darwinianos em detrimento dos estudos de Lamarck e por conta disso
Darwin foi até mesmo satirizado por muitos cientistas e religiosos de
sua época. Devemos lembrar também que a teoria da evolução não
ficou restrita só ao meio científico. Mesmo sendo encarada como uma
verdadeira afronta à teoria criacionista cristã, a tese de Darwin foi
adaptada à política a fim de servir de fundamento para o imperialismo
europeu e autorizar as potências daquele continente a proceder com
as dominações características do Neocolonialismo. Nesse contexto
suas teorias são conhecidas como Darwinismo Social.
b) Durante o século XIX as ideias referentes à caracterização da terra
pouco haviam mudado em relação ao imaginário dos séculos
anteriores, pois ainda se valoriza as riquezas exuberantes de nossa
fauna e flora.
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b) Nesse contexto, o lutador representa a força dos órgãos de
repressão do estado durante a ditadura militar no Brasil, que se
acentuaram com a decretação do AI5. Já o garoto simboliza a
sociedade, que se via imobilizada diante de tamanha opressão
imposta por tais órgãos, facilitada pelas determinações do Ato.

QUESTÃO 07
A população brasileira, segundo o censo de 1920, era de 30.635.605
habitantes. O número de votantes, entretanto, era restrito, conforme a
tabela abaixo:
População apta a votar, 1920
População
Número
Total
30.635.605
Menos analfabetos, sobram
7.493.357
Menos as mulheres, sobram
4.470.068
Menos os estrangeiros, sobram
3.891.640
Menos os menores de 21 anos, sobram
3.218.243

QUESTÃO 09
Faz cerca de vinte anos que “globalização” se tornou uma palavrachave para a organização de nossos pensamentos no que respeita ao
funcionamento do mundo. A palavra “globalização” entrou
recentemente em nossos discursos e, mesmo entre muitos
“progressistas” e “esquerdistas” do mundo capitalista avançado,
palavras mais carregadas politicamente passaram a ter um papel
secundário diante de “globalização”. A globalização pode ser vista
como um processo, uma condição ou um tipo específico de projeto
político.

(Adaptado de http://www.usp.br/revistausp/59/09-josemurilo.pdf. Acesso em
18/10/2011.)

a) Indique duas práticas políticas existentes durante a Primeira
República (1889-1930).
b) Cite duas mudanças que ampliaram o eleitorado brasileiro após a
Primeira República.

(Adaptado de David Harvey, Espaços de Esperança.
São Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 79.)

a) Identifique uma característica política e uma cultural do processo de
globalização.
b) Quais as principais críticas econômicas dos movimentos
antiglobalização?

Resolução
a) Política dos Governadores: trata-se de um acordo entre o poder
central e os presidentes dos estados em busca da governabilidade.
Tal prática teve início no gov. Campos Sales e persistiu até o final do
período em questão. Ela consistia na liberação de verbas aos estados
juntamente com a concessão de alguma autonomia e, em troca, os
políticos dos estados dariam apoio ao presidente no Congresso e aos
seus candidatos nas eleições.
Política do café com leite: acordo político entre os partidos (PRP e
PRM) que representavam os dois estados mais fortes politicamente e
economicamente do país, São Paulo e Minas Gerais. Segundo esse
acordo eles iriam se revezar na indicação do presidente da república e
do vice. Quando PRP indicava o presidente, Minas Gerais indicava o
vice e vice-versa.
Coronelismo: conjunto de práticas políticas que visavam a
manipulação das eleições pelos grandes latifundiários no âmbito local.
Tal manipulação poderia ocorrer de diversas formas, como: práticas
paternalistas, fraudes e até mesmo através da violência que
pressionava os eleitores a votarem nos candidatos indicados por
essas lideranças.
Voto de cabresto (ou Voto de bico de pena): voto manipulado pela
ação de um coronel.

Resolução
a) Quando pensamos o processo de globalização em termos culturais
temos que considerar como mais imponente fator deste processo a
aculturação e o processo de sincretismo que os fluxos de informação
produzem nos mais ‘isolados’ recantos do espaço geográfico. O
processo de ocidentalização (nome dado ao sincretismo e
massificação cultural exercido sobre o mundo capitalista) determinou a
formação de sociedades que mesmo distantes territorialmente
assumiram padrões de consumo, de beleza, de organização social
convergentes. A partir deste processo surgiu a necessidade de adoção
de um idioma padrão, de uma moeda comum para orientar as
conexões entre os locais diferentes conectados pela globalização.
Músicas, jeitos de se vestir, costumes alimentícios, desejos de
consumo, entre outras tantas coisas tornaram-se padrões de
orientação da sociedade global.
Em termos políticos os estados nacionais tiveram que se reorientar
criando novas leis para dar conta de questões que surgiram com a
mundialização, como por exemplo leis para fiscalizar a rede de
computadores e seus fluxos. Os estados-nações tiveram que se
reorganizar para que participassem de um mercado economicamente
integrado, apoiado em políticas neoliberais, baseadas na diminuição
do papel do estado na economia através da abertura econômica e das
privatizações. Mesmo as políticas externas mais íntimas como por
exemplo o código civil e a constituição nacional tiveram que se
adequar a um conjunto de normatizações internacionais, como os
direitos humanos, os tratados sobre o meio ambiente, etc.
Politicamente o alinhamento de cada nação frente a estes e outros
elementos determinam a sua postura política internacional perante o
resto do mundo.

b) Uma mudança no Código Eleitoral brasileiro em 1932 permitiu que
mulheres votassem desde a eleição legislativa de 1933, na qual uma
mulher chegou a ser eleita deputada. O voto feminino foi depois
confirmado pela Constituição de 1934 que também reduziu a idade
mínima para votar para 18 anos.
A atual Constituição, de 1988, ampliou ainda mais o conceito de
cidadania ao conceder direito de voto aos analfabetos e jovens entre
16 e 18 anos. Nesses dois casos, o voto é facultativo, isto é, não
obrigatório.
QUESTÃO 08
No dia 14 de dezembro de 1968, os leitores mais atentos do Jornal do
Brasil puderam perceber que o jornal apresentava mudanças. Apesar
do sol de dezembro, por exemplo, a previsão meteorológica anunciava
no alto da primeira página, à esquerda: “Tempo negro. Temperatura
sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes
ventos”. Pela primeira vez, no lugar dos editoriais, eram publicadas
fotos: na maior, um lutador de judô, gigante, dominando um garoto. O
título da foto: “Força hercúlea”.

b) As principais críticas econômicas ao modelo de organização global
se iniciam nos questionamentos acerca do poder econômico exercido
pelas grandes coorporações privadas em meio a economia mundial,
bem como a subserviência apresentada pelos estados nações frente
aos interesses coorporativos quando debatidos em cúpulas
econômicas internacionais. É facilmente perceptível que em reuniões
supranacionais (como as reuniões do G20 e do Fórum Econômico
Mundial em Davos na Suíça) os interesses financeiros coorporativos
são privilegiados frente aos interesses das populações nacionais. Tal
desigualdade de privilégios reflete em desigualdade econômica e de
direitos. Além disso, a contraposição às políticas neoliberais que
privilegiam os interesses das elites capitalistas, as críticas às políticas
sociais inexistentes ou ineficientes, bem como os questionamentos à
postura
antiambientalistas
das
coorporações
reforçam
os
questionamentos dos movimentos antiglobalização pelo mundo.

(Adaptado de Zuenir Ventura,1968: o ano que não terminou. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1988, p. 288-289.)

a) Por que o Jornal do Brasil apresentava alterações no dia seguinte à
edição do Ato Institucional 5 (AI-5), de 13/12/1968?
b) Que relação o jornal quis estabelecer entre o contexto político e a
foto do lutador e o garoto?
Resolução
a) O AI-5 foi o mais severo dos atos institucionais do período de
governo militar no Brasil, pois através dele ficou instaurada a censura
prévia dos meios de comunicação, a possibilidade de o executivo
decretar estado de sítio, a possibilidade de cassações e banimentos,
entre outros. Diante disso, logo após a sua decretação, o Jornal do
Brasil, de forma criativa e camuflada, faz uma crítica ao ato e anuncia
os dias de intensa repressão que de fato marcaram o país nos anos
seguintes, associando-os às características de um tempo nebuloso e
sufocante.
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b) A ampliação do desmatamento, as queimadas, a erosão, lixiviação
e assoreamento, além do consequente processo de desertificação
levam a perda da qualidade produtiva local. Em geral tais eventos se
dão associados ao interesse do grande capital privado que explora os
diversos recursos naturais ao limite, expropriando as populações
locais do processo de produção e acumulo de riquezas, reservandolhes apenas terras estéreis que não lhes garantem a subsistência, ou
a falta de tecnologia e capital das populações locais para o trabalho
agrícola em áreas naturalmente pouco úmidas. Como resultado deste
processo, temos o estabelecimento de bolsões regionais de miséria e
de fome relacionados a um quadro social de degradação humana.

QUESTÃO 10
A noção de cidadania gerada pela visão liberal a partir do século XVIII
foi uma resposta do Estado às reivindicações da sociedade, e levou à
institucionalização dos direitos civis, direitos políticos e direitos
sociais. Mais contemporaneamente, a noção de cidadania redefine a
ideia de direitos. O ponto de partida é a concepção de um direito a ter
direitos e inclui a criação de novos direitos que emergem de lutas
específicas.
a) O que são direitos civis e direitos sociais?
b) Dentre as “novas” gerações de direitos no contexto da cidadania,
pode-se falar nos direitos difusos e coletivos e até em direitos
bioéticos. Dê dois exemplos desses direitos da nova geração.
Resolução
a) Conforme o enunciado, os direitos do homem e do cidadão foram
sendo construídos durante a história da humanidade, e principalmente
a partir do século XVIII como uma resposta do Estado às
reivindicações da sociedade. Eles, de maneira geral, dizem respeito à
satisfação das necessidades pessoais e ao usufruto dos bens e
benefícios construídos pelo trabalho humano: saúde, conhecimento,
cultura, lazer. Na prática, a garantia desses direitos é um grande
desafio contemporâneo.
Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, os
direitos civis referem-se às liberdades individuais, como o direito de ir
e vir, o direito à vida, à liberdade de expressão, à propriedade e à
igualdade perante a lei. Esse grupo de direitos tem por objetivo
garantir que o relacionamento entre as pessoas seja baseado na
liberdade de escolha dos rumos de sua própria vida e de ser
respeitado. É preciso ressaltar que a liberdade de cada um não pode
comprometer a liberdade do outro.
Já os direitos sociais estão diretamente ligados ao direito de usufruir
da riqueza e dos recursos produzidos pelos seres humanos, como
moradia, saúde, alimentação, educação, lazer. São direitos
considerados fundamentais aos quais todos deveriam ter acesso.
b) Direitos difusos e coletivos referem-se à atuação, principalmente
nas últimas décadas do século XX, de diversos grupos e movimentos
sociais; a característica marcante desses direitos é que os seus
titulares são grupos sociais e não indivíduos. Esses direitos buscam
garantir condições para que esses grupos possam existir e se
desenvolver integralmente.
Direitos bioéticos surgiram por causa dos avanços científicos do
século XX, dado que se viu necessário direcionar o desenvolvimento
tecnológico de acordo com os preceitos morais da sociedade vigente.
Tópicos como eutanásia, aborto e manipulação genética motivam a
criação de direitos bioéticos.
Seguem alguns exemplos de cada um dos direitos citados:
Difusos e Coletivos: direito à paz publica, à segurança pública, ao
meio ambiente
Bioéticos: direitos relacionados ao estudo de células tronco,
alimentos trangênicos entre outros.

QUESTÃO 12
Considerando o território norte-americano após a 2ª Guerra Mundial, o
chamado Sunbelt, que abrange os Estados da Califórnia, Arizona,
Texas, Novo México, Luisiana e Flórida, se destacou pelo dinamismo
de sua economia.
a) Aponte as principais características econômicas do Sunbelt
americano.
b) Indique duas características da agricultura norte-americana
moderna.
Resolução
a) O Sunbelt americano refere-se às regiões industriais produtoras de
tecnologia, surgidas a partir do processo de desconcentração
industrial, verificado após década de 70 e intimamente ligado à
emergência da Terceira Revolução Industrial. Esta desconcentração
partiu do Nordeste (Manufacturing Belt) em direção ao Sul (exemplo:
Texas e Flórida) e para o Oeste (exemplo: Califórnia) e está
relacionada a diversos fatores econômicos e geopolíticos como a
presença de recursos naturais, mão-de-obra, incentivos do governo e
a ocupação estratégica do litoral do Pacífico, com vistas ao comércio
com a Ásia. São áreas de economia dinâmica ligadas à atividade
petrolífera no sul do país, principalmente no estado do Texas, e à
indústria de ponta de alta tecnologia, em tecnopólos como o Vale do
Silício, na Califórnia.
b) Poderiam ser citadas duas dentre as seguintes:
- altos investimentos de capital.
- atividade mecanizada e com grande uso de tecnologia.
- elevada produtividade.
- monoculturas como trigo, milho, soja e algodão.
- organização em cinturões de produção específica.
- complexos agroindustriais com íntima relação econômica entre
agricultura e indústria.
- mão-de-obra qualificada no gerenciamento da produção.
- intenso uso de agrotóxicos e transgênicos.
QUESTÃO 13
Sob uma perspectiva histórica, a incidência de fogo nas matas
remonta a mais de 22.000 A.P. (antes do presente). No final da última
glaciação, antes da chegada do homem às Américas, o clima era seco
e frio, os incêndios só ocorriam por causas naturais, sendo em geral
causados por raios. Ao lado da chuva, propiciava-se o manejo natural
do material combustível existente (...). A sedentarização do homem no
território nacional levou à prática da queimada tipo “coivara” adotada
pelos índios. Posteriormente, com a colonização, adotou-se também a
prática das queimadas.

QUESTÃO 11
Para o Ministério do Meio Ambiente, o processo de desertificação gera
uma perda de cinco bilhões de dólares por ano ao Brasil (cerca de 1%
do Produto Interno Bruto) e já atinge gravemente 66 milhões de
hectares no semiárido brasileiro e 15 milhões de pessoas em áreas do
Bioma Cerrado e da Caatinga. No Brasil, 62% das áreas suscetíveis à
desertificação estão em zonas originalmente ocupadas por caatinga,
sendo que muitas já estão bastante alteradas.

(Adaptado de Plano de Ação para prevenção e controle do desmatamento e das
queimadas: cerrado. Ministério do Meio Ambiente. Brasília: MMA, 2011, p.56.)

(Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2011).
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php. Acessado em 15/08/2011.)

a) Quais as diferenças entre a coivara praticada pelo índio e o
processo de queimada adotado pelo colonizador?
b) Quais os impactos decorrentes da queimada sistemática aos
ecossistemas naturais e ao homem?

Considerando o texto acima, responda:
a) O que é desertificação e quais são as suas causas?
b) Quais os impactos sociais associados à desertificação?
Resolução
a) O processo de desertificação representa hoje a perda da
capacidade produtiva do solo em geral vinculado a intensificação da
aridez e arenização. Para a ONU, desde a Convenção das Nações
Unidas de Combate à Desertificação, este processo é “a degradação
da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante
de vários fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades
humanas”. Além das questões climáticas naturais (queimadas
naturais, massas de ar secas e correntes marítimas frias) podemos
citar como fatores antrópicos o desmatamento, as queimadas, a
consequente lixiviação, o aumento erosivo, a laterização do solo, o
assoreamento dos mananciais locais – decorrentes do aumento de
exposição do solo às intempéries, bem como a hiperutilização do solo
com agricultura e/ou pisoteio com a pecuária, tudo isto leva a um
processo irreversível e constante de desertificação.

Resolução
a) O termo ‘coivara’ remete ao manejo dos espaços naturais bem
como sua transformação pelo nativo/ameríndio e pelos povos
quilombolas, que criavam suas áreas de plantio agrícola e de cultivo
agropastoril desmatando e depois ateando fogo sobre as regiões a
serem “limpas” para o uso agropecuário. Vale dizer que somente se
queimava a biomassa não aproveitada pela comunidade.
Como herança colonial, herdamos hoje as queimadas como prática de
“limpeza” para a consolidação de espaços agropecuários. Esta se
diferencia das coivaras em seu método propriamente dito, pois
consiste na queima direta da mata, sem o manejo e a derrubada
prévia do espaço, e sem a retirada da madeira para aproveitamento da
mesma.
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muito sua área ecúmena, por isso habitar em encostas acaba sendo
uma alternativa à falta de espaço, ainda mais sendo estas áreas
possuidoras de terra e rochas vulcânicas (basálticas), fato que lhes
confere o título de áreas extremamente férteis.
b) Toda erupção vulcânica de grande magnitude lança para a
atmosfera um volume extremamente grande de gases, material
particulado (poeira de rocha) e material clástico. Tal adensamento
atmosférico pode causar mudanças das características atmosféricas,
como, por exemplo, pode gerar, quando apresenta dimensões
catastróficas, a inversão térmica (a não penetração da luz e do calor
do Sol), dando assim origem a períodos de resfriamento ou até
mesmo a uma era glacial.

b) As queimadas antrópicas afetam a biodiversidade dos
ecossistemas afetados, destruindo sua estrutura vegetal, bem como o
habitat animal por consequência. Podemos ainda associar às
queimadas os processos de erosão, laterização, lixiviação,
assoreamento de mananciais e desertificação. Também, com o tempo,
as áreas desmatadas podem vir a se tornar áreas de desertificação
caso o manejo humano do solo seja desordenado e exaustivo. Neste
contexto, a perda de produtividade impele o ser humano a ampliar
suas fronteiras agropecuárias constantemente, bem como pode levar
à desestruturação produtiva, à perda da capacidade de subsistência e
consequente fome.
QUESTÃO 14
A Amazônia é uma das mais antigas periferias do sistema mundial
capitalista. Seu povoamento e desenvolvimento se deram de acordo
com o paradigma da economia de fronteira, significando, com isso,
que o crescimento econômico é visto como linear e infinito, sendo
imperativo sustar esse padrão baseado no uso predatório das suas
riquezas naturais e do saber de suas populações tradicionais.
(Adaptado de Bertha K. Becker, “Geopolítica da Amazônia”. Estudos
Avançados,19, nº 53, 2005, p. 72)
a) O que se pode entender por economia de fronteira?
b) Aponte dois exemplos de populações tradicionais na Amazônia.
Resolução
a) Uma economia onde o ambiente natural seria uma fonte ilimitada de
recursos, uma fronteira que poderia ser ampliada indefinidamente,
uma área onde as medidas de sucesso econômico seriam definidas
em termos de fluxos de materiais e produção de riquezas.
b) Primeiramente o conceito de “populações tradicionais” está ligado a
grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, que
reproduzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou
menos isolada, com base na cooperação social e relações próprias
com a natureza. É o caso na Amazônia dos quilombolas, ribeirinhos,
jangadeiros e indígenas.

QUESTÃO 16
O mundo chegou a sete bilhões de pessoas em 2011. Nossa espécie
já ocupa tanto espaço, com plantações, cidades, estradas, poluição e
lixo que, para alguns cientistas, entramos em um novo período
geológico, o Antropoceno. As atividades humanas já seriam a força
mais relevante para moldar a superfície da Terra. Alimentar e dar
conforto a toda essa gente pode exaurir os recursos naturais.
(Adaptado “O planeta dos humanos”. Revista Época,
Especial População, 06/jun/2011, p. 87.)

a) Aponte duas explicações para a maior disponibilidade de alimentos
nas décadas recentes, situação nunca antes existente na história
humana.
b) Considerando a sustentabilidade ambiental, quais seriam os
principais desafios para alimentar e dar conforto a todos os seres
humanos?
Resolução
a) Ao longo dos últimos quarenta anos, a oferta mundial de alimentos
aumentou substancialmente, do ponto de vista técnico, em função do
uso de novas tecnologias de produção relacionadas aos chamados
insumos modernos (sementes melhoradas, calcário, produtos
fitossanitários, irrigação, maquinaria agrícola mais desenvolvida) e da
maior profissionalização dos produtores. Do ponto de vista político, em
função de maiores e melhores canais de comercialização, apoio mais
intenso dos governos, atuação de órgãos internacionais como a FAO e
a OMC e o desenvolvimento da logística de armazenamento e
distribuição em âmbito global.
b) Maiores investimentos em tecnologia para melhorar a produtividade
de áreas já plantadas, evitando a expansão de áreas cultivadas e
assim o desmatamento e a erosão; o aumento do consumo de água
que já é o maior do mundo na atividade agrícola, gerando escassez,
aumento do preço e conflitos; o aumento do consumo de energia que
pode gerar maiores emissões de gases-estufa e o consequente
aquecimento global; a concorrência entre a produção de alimentos e a
produção de ração para gado e de biocombustíveis; e por fim a
necessidade de cooperação entre países ricos e pobres para a
segurança alimentar dos seres humanos.

QUESTÃO 15
“Em 1883, a violenta erupção do vulcão indonésio de Krakatoa riscou
do mapa a ilha que o abrigava e deixou em seu rastro 36 mil mortos e
uma cratera aberta no fundo do mar. Os efeitos da explosão foram
sentidos até na França; barômetros em Bogotá e Washington
enlouqueceram; corpos foram dar na costa da África; o estouro foi
ouvido na Austrália e na Índia”.
(S. Winchester, Krakatoa – o dia em que o mundo explodiu.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, contracapa.)

a) Por que no sudeste da Ásia, onde se localiza a Indonésia, há
ocorrência de vulcões? Por que as encostas de vulcões normalmente
são densamente povoadas?
b) Por que a atividade vulcânica deste tipo de vulcão pode causar o
resfriamento nas temperaturas médias em toda a Terra?
Resolução
a)
Podemos observar pelo
mapa que todo o sudeste
asiático
e
mais
especificamente
a
Indonésia se localizam em
áreas
de
subducção
(encontro
de
placas
tectônicas), o que lhes
garante
uma
intensa
instabilidade
geológica,
contribuindo assim para o
acontecimento
de
fenômenos
geológicos
como
terremotos
e
vulcanismo. As bordas da
placa tectônica do Pacífico
ganham o nome de Círculo
de Fogo do Pacífico,
justamente por serem as
áreas de maior instabilidade do planeta. O Vulcanismo se estabelece
quando uma bolsa de magma do manto encontra um canal (fissura)
que permite sua extrusão (emersão magmática), sendo então a região
da Indonésia uma região de intensa atividade geológica de subducção,
onde as fissuras e, portanto, os vulcões são bastante comuns. A
enorme população indonésia habita um arquipélago, o que restringe

QUESTÃO 17
O mapa abaixo indica a
ocorrência de queda de
neve na América do Sul.
Observe o mapa e
responda às questões.
a) Que fatores climáticos
determinam a distribuição
geográfica da ocorrência
de queda de neve na
América do Sul?
b)
Quais
são
as
condições momentâneas
de estado de tempo
necessárias
para
a
ocorrência
de
precipitação em forma de
neve?
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Resolução
Vertente

a) Através do mapa podemos notar que a neve apresenta precipitação
em espaços subtropicais temperados, com atuação de massas de ar
oriundas do Pólo Sul, ou em áreas de ocorrência da cordilheira dos
Andes. Podemos então perceber que a ocorrência de neve na América
do Sul esta atrelada às áreas de alta latitude e de atuação de massas
de ar polares, bem como as áreas de elevada altitude do continente.

Terraço
Várzea

Leito superior
Leito principal
Leito inferior

b) A neve nada mais é que a cristalização da umidade em uma
atmosfera em geral bastante fria. Podemos associar a formação dos
cristais de neve com a formação dos cristais de gelo conhecidos como
granizo. Em geral, o granizo se forma a partir da grande quantidade de
água e de sua viagem desordenada e extremamente rápida através da
nuvem. Isso ocorre dentro das nuvens de tempestades e assume
características de agregação (colisão e fusão) diferentes dos cristais
de neve, o que gera cristais sem forma e aglutinados de forma
complexa.
Já os flocos nivais são igualmente formados pela coalescência
(colisão e fusão) de água em meio à atmosfera instável e muito fria,
porém apresentam alinhamento perfeito em forma estrelar, que ocorre
por consequência de um tempo atmosférico extremamente frio, e
relativamente seco (pois com grande umidade uma imensa quantidade
de água se aglutina formando granizo); à medida que a umidade
existente congela durante períodos prolongados, a formação de
cristais sextavados se determina. Para formação de neve é necessária
umidade do ar média, envolvida por uma massa de ar com ventos
verticais secos e muito frios, a ponto de congelar e reunir de forma
lenta a água em cristais morfologicamente bem definidos.

Talvegue

b) Quando observamos os comitês gestores de bacias hidrográficas
percebemos que eles se defrontam com crises constantes geradas
pelas diferentes intervenções e formas de utilização das bacias por
cidades, estados ou até mesmo países englobados pelas bacias.
Conflitos acerca da utilização e possível esgotamento ou diminuição
do fluxo de corredeira, poluição produzida a montante que segue o
curso do rio o tornando impróprio de utilização a jusante, ou ainda a
definição de navegabilidade ou de barragem para geração de energia
podem sempre se apresentar como elementos de conflito a serem
equacionados pelas partes envolvidas com as bacias. No Brasil a
transposição do rio são Francisco, ou ainda a poluição a montante do
Tietê são exemplos de atitudes que quando tomadas unilateralmente
geram conflitos.

QUESTÃO 18
A Política Estadual de Recursos Hídricos, a partir de 1991, determina,
para o Estado de São Paulo, a Bacia Hidrográfica como unidade
físico-territorial de planejamento, tendo os Comitês de Bacias como os
órgãos gestores. Considerando esta afirmação, responda:
a) O que é uma bacia hidrográfica? Que elementos topográficos
compõem uma bacia?
b) Aponte dois tipos de conflitos de uso da água numa unidade de
bacia hidrográfica.
Resolução
a) Bacia hidrográfica é o nome dado a uma região drenada por um rio
principal, seus afluentes e subafluentes. Os rios modelam a paisagem
criando formas de relevo muito diferentes na superfície que
atravessam. No seu percurso, desde a nascente até à foz, o rio
desenvolve um trabalho de desgaste dos terrenos por onde passa
transportando os materiais arrancados e acumulando esses materiais
em planícies aluviais. Este processo designa-se de erosão fluvial. Na
fase inicial ou no CURSO SUPERIOR, os rios correm geralmente
entre montanhas, o declive dos terrenos é acentuado e a força das
águas é muito significativa. Assim, o desgaste na vertical é acentuado
e os vales apresentam vertentes abruptas: são os vales em V fechado.
Na fase de maturidade, no CURSO MÉDIO, o declive do terreno não é
tão acentuado, o desgaste faz-se na horizontal alargando o leito do rio,
forma-se vales mais abertos: são os vales em V abertos. Na fase final
ou no CURSO INFERIOR, o rio perde velocidade e dá-se a deposição
dos materiais (aluviões) que o rio transportou durante o seu percurso,
formam-se vales em caleira aluvial, de fundo largo e plano. Quando o
rio atravessa uma planície pode desenvolver curvas chamadas
MEANDROS. Estes surgem porque o rio desgasta as margens
côncavas e acumula os sedimentos nas margens convexas. Os
DELTAS formam-se geralmente em locais onde as marés e as
correntes marítimas têm pouca força. A escassa força das águas do
mar faz com que a corrente vá depositando os aluviões junto à foz,
construindo um depósito de sedimentos de forma triangular.Os
ESTUÁRIOS formam-se em locais onde a força das marés e das
correntes marítimas é intensa. A água arrasta os aluviões até zonas
muito afastadas da foz e deposita-os no fundo do oceano.
Observando-a através de um corte topográfico, uma bacia pode
apresentar estruturas bem definidas como as vertentes (por onde as
áreas escoam para o leito), os terraços, as várzeas o leito superior, o
leito médio, o leito inferior e o talvegue. Veja o exemplo:
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QUESTÃO 21

LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO 19

(Adaptado de http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1017/.
Acessado em 28/09/2011.)

a) Na “equação” apresentada no retângulo à direita do cartum, o que
“x” representa? Como saber o valor de “x” nessa “equação”?
b) O que o cartum tem a dizer sobre quem se senta próximo à saída?
E sobre quem se senta encostado à parede?
Resolução
a) Na “equação” apresentada no retângulo à direita do cartum o “x”
representa a proximidade do aluno ao palestrante (proximity to
lecturer). O valor do “x” e calculado pela divisão entre o quanto o aluno
se importa (com a aula) e o quão sonolento ele está, ou seja, quanto
maior o “x” mais próximo do professor o aluno estará.
b) Segundo o cartum, o aluno que senta-se próximo à saída não está
comprometido (uncommitted). E o aluno que se senta encostado à
parede é uma pessoa sensível (sensitive) e deseja ser ignorado.

(Adaptado de http://postsecretarchive.com/2005/09/9-3-2005/.
Acessado em 01/07/2011.)

a) A que experiência o autor do post acima faz referência?
b) Por que motivo o autor da mensagem se sente agradecido?
Resolução
a) O autor do post faz referência à crueldade (cruelty) a que foi
exposto por seus colegas de classe (classmates), fazendo uma alusão
ao bullying.
b) O autor se sente agradecido pelo fato de ter se tornado mais forte
(stronger) ao sobreviver à crueldade, praticada por seus colegas de
classe, que quase o matou (almost killed me).

QUESTÃO 22

QUESTÃO 20

a) Indique dois tipos de gastos específicos do governo federal norteamericano explicitados no cartum.
b) Qual é a crítica feita pelo cartum ao americano médio?
Resolução
a) Os gastos específicos do governo federal norte-americano
explicitados no primeiro cartum são: Auxílio social/desemprego
(welfare/unemployment), defesa (defense), segurança social (social
security), ajuda médica (medicaid), e outros serviços.
b) O cartum da direita mostra o gasto federal (federal spending) do
ponto de vista do americano médio, em que, segundo o mesmo, aquilo
que não o beneficia pessoalmente, (stuff that benefits me personally) é
considerado um desperdício (waste) por parte do governo.
QUESTÃO 23
The World Without Us by Alan Weisman – a book review
Imagining the consequences of a single
thought experience – what would
happen if the human species were
suddenly extinguished – Weisman has
written a sort of pop-science ghost story,
in which the whole earth is the haunted
house. Among the highlights: with
pumps not working, the New York City
subways would fill with water within
days, while weeds and then trees would
retake the streets. Texas’s unattended
petrochemical complexes might ignite,
scattering hydrogen cyanide to the
winds – a "mini chemical nuclear
winter." After thousands of years, rubber
tires, and more than a billion tons of plastic might remain, and
eventually a polymer-eating microbe could evolve, and, with the
spectacular return of fish and bird populations, the earth might revert
to Eden.

WHY WE NEED A FOOD REVOLUTION
By James Oliver
We're losing the war against obesity in the US. It's sad, but true. Our
kids are growing up overweight and malnourished from a diet of
processed foods, and today's children will be the first generation ever
to live shorter lives than their parents. It's time for change. It’s time we
switch to fresh food and home cooking. It's time for a Food Revolution.
(Adaptado de http://www.jamieoliver.com/foundation/jamies-food-revolution/.
Acessado em 28/09/2011.)

a) Quais são, segundo o texto, as consequências da atual dieta das
crianças norte-americanas?
b) No que consiste a revolução alimentar proposta por James Oliver?
Resolução
a) Segundo o texto, as consequências da atual dieta das crianças
norte-americanas são a obesidade (sobrepeso) e a má-nutrição, que
as levarão provavelmente a ter vidas mais curtas do que seus pais.
b) James Oliver propõe o abandono das comidas processadas e a
adoção de alimentos frescos e comida caseira.

(Adaptado de http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/031234729/sc /sciencedaily20. Acessado em 10/10/2011.)
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a) O que, segundo o texto, aconteceria em Nova Yorque, caso
ocorresse uma repentina extinção da espécie humana?
b) Segundo o texto, quais poderiam ser as consequências da
permanência de pneus e plásticos na Terra, milhares de anos após o
desaparecimento dos seres humanos?
Resolução
a) Caso ocorresse uma repentina extinção da espécie humana, o
metrô de Nova Iorque seria inundado em uma questão de dias devido
ao não funcionamento das bombas de água e o mato e as árvores
retomariam as ruas. Isso pode ser notado em “with pumps not working,
the New York City subways would fill with water within days”
b) Devido à permanência de pneus e plásticos na Terra, milhares de
anos após o desaparecimento dos seres humanos, um micróbio que
se alimenta de polímeros poderia surgir (polymer-eating microbe could
evolve), o que somado ao retorno dos peixes e pássaros poderia
reverter a Terra ao Éden.
QUESTÃO 24

The March on Washington
When the architects of our republic wrote the magnificent words of the
Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a
promissory note to which every American was to fall heir. This note
was a promise that all men, yes, black men as well as white men,
would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the
pursuit of happiness.
It is obvious today that America has defaulted on this promissory note
insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honouring this
sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a
check which has come back marked "insufficient funds." But We refuse
to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that
there are insufficient funds in the great depositories of opportunity of
this nation. So we have come to our nation's capital to cash this check.
(Adaptado de http://www.mlkonline.net/dream.html. Acessado em 28/09/2011.)

a) Na linguagem metafórica do texto, um trecho do discurso proferido
por Martin Luther King em 1963, a que se refere a “nota promissória”
emitida pelos Estados Unidos da América?
b) Que crenças levaram os negros norte-americanos a irem a
Washington “sacar o cheque” que a América lhes deu?
Resolução
a) Em seu discurso de 1963, Martin Luther King compara a facção da
Constituição e da Declaração de Independência dos Estados Unidos
pelos arquitetos da república ao assinar de uma nota promissória que
garantiria a cada americano, branco ou negro, seus direitos
inalienáveis à vida, liberdade e busca da felicidade.
b) Ficou claro para os negros Americanos que o “cheque” que a
América lhes deu voltou sem fundos. Isso corresponde à América
falhando em cumprir com suas obrigações sagradas. Os negros,
porém, se recusaram a acreditar que o “banco da justiça” estava
“falido”, e que não há “fundos suficientes” nos “depósitos de
oportunidades” de sua nação. Por isso foram até Washington (a
Marcha de Washington) para “sacar” o cheque que lhes foi dado, ou
seja, exigirem seus direitos garantidos pela Constituição.
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