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CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES 
 

 QUESTÃO 01  
A imagem abaixo mostra o Arquipélago de Anavilhanas, no Rio Negro, 
Estado do Amazonas. Observe a imagem e responda às questões. 
 

 
 

(Fonte: Google Earth. Acessado em 25/09/2012.) 
 

a) O Rio Negro apresenta águas escurecidas, diferentemente de 
outros rios da região, que apresentam cores claras. Por que este rio 
apresenta cores escuras? 
b) O que explica a grande quantidade de ilhas no canal do rio? Por 
que parte dessas ilhas é coberta de floresta? 

Resolução   
a) Na Amazônia encontramos rios com três tipos de águas: brancas 
(barrentas), pretas e claras (verde-azuladas). Isso ocorre devido às 
diferentes formações geológicas onde nascem esses rios. 
O rio Negro – assim como o Uatumã, Trombetas e Urubu – nasce no 
Planalto das Guianas, que é um escudo cristalino pré-cambriano com 
predomínio de granitos e gnaisses, resistentes à erosão. 
Assim, erodem pouco as margens e, por isso, têm poucos sedimentos 
de origem mineral em suspensão. Em suas águas predominam os 
sedimentos de origem orgânica, tais como restos de folhas, galhos, 
troncos e frutos que, dissolvidos, liberam ácidos que dão cor escura às 
águas. A acidez dos rios de água preta (com pH entre 3,5 e 6) torna-
os pobres em peixe e insetos. 
 

b) O arquipélago das Anavilhanas é resultante da inter-relação entre 
processos de deposição alternada e fenômenos tectônicos. 
O leito do rio Negro corre em uma zona de falha, que se estende por 
cerca de 70 km em linha reta. Essa estrutura geológica forma grábens 
(áreas em depressão), que são locais propícios à sedimentação – 
ocorrida em épocas geológicas holocênicas (últimos 150 mil anos até 
o presente). 
O rio divide-se em vários canais que contornam cerca de 400 ilhas 
alongadas no sentido norte-sul, apresentando padrão anastomosado. 
(Anastomose: sistema de união ou intercomunicação de cursos d'água 
independentes, por meio de canais naturais entre eles. É muito 
comum em planícies.) 
Os agentes dispersivos como insetos, mamíferos, ventos e chuvas são 
os principais responsáveis pela presença de florestas nestas ilhas. 
Porém, estas florestas de águas negras são diferentes das florestas 
tropicais convencionais. A acidez da água limita o número de espécies 
de árvores e uma variedade menor de espécies de insetos que, de 
outra forma, polinizam e se alimentam de outras espécies de árvores 
que não teriam oportunidades nas florestas de águas negras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUESTÃO 02  
As marés são movimentos periódicos de elevação e abaixamento 
dos oceanos e mares provocados pela ação gravitacional da Lua e 
do Sol sobre a Terra. A figura abaixo representa os momentos de 
ocorrência de marés de sizígia e de marés de quadratura. Observe 
a figura e responda às questões. 

 
a) Em que condições ocorrem marés de sizígia e marés de 
quadratura, e que consequências essas condições têm para a 
amplitude de marés? 
b) Indique duas formas geomorfológicas que podem ser 
influenciadas pelas marés nas zonas costeiras. 

Resolução  
a) As Marés de Sizígia ou marés de águas-vivas ocorre quando os 
astros Sol, Terra e Lua estão alinhados, fato que amplifica as 
marés altas e baixas. Isto acontece em consequência da 
conjunção das forças gravitacionais do Sol e da Lua sobre o 
planeta Terra. Tal fato determina também as Luas Nova e Cheia. 
Quando a Lua se posiciona em Quadratura, isto é perpendicular 
ao eixo de alinhamento Sol-Terra, formando assim, um L. Devido a 
forças gravitacionais concorrentes não haverá formação de marés 
de grandes amplitudes, fato este que ocorre em períodos de 
quarto crescente e minguante, que, por sua vez, são determinados 
por esta posição – Terra, Sol e Lua. Nestas quadraturas não 
haverá possibilidade da ocorrência de qualquer tipo de eclipse. 
 

b) A erosão gerada pela água do mar é denominada abrasão 
marinha. Por ser um ambiente aquoso ocorre a ação de 
intemperismo químico associado ao intemperismo físico causado 
pelo impacto das águas nas rochas, provocando sua 
desagregação. 
Observa-se que a geomorfologia litorânea varia segundo a 
natureza dos materiais rochosos que nela estão presentes. Em 
geral, quando temos um material constituinte mais compacto, 
homogêneo e maciço – é o caso das rochas cristalinas – 
predomina uma costa mais alta e escarpada, apresentando 
monadnocks (rochas residuais), falésias e barreiras. A este tipo de 
costa damos o nome de costa de arriba.  
A primeira e mais aparente forma de relevo definida neste caso 
pela ação do mar e da variação das marés é falésia/barreira, que 
se originam pelo impacto da água em paredões escarpados 
esculpindo-os constantemente. Observe a imagem: 
 

 
http://ws9.iee.usp.br/scripts/sipdaxi/principal.asp?site=a_cidade 

 

Por sua vez, o processo sedimentar aparece na formação de 
praias, normalmente baixas e arenosas. 
Outros tipos de relevos e estruturas resultantes da abrasão 
marinha são as restingas, os cabos, as formas de alguns estuários 
bem como a formação de baias e ilhas costeiras. 
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 QUESTÃO 03  
O mapa abaixo apresenta os abalos sísmicos superiores à magnitude 
3,0 identificados no Brasil entre 1767 e 2007. 
 

 
 

(Fonte: http://www.iag.usp.br/~agg110/moddata//SISMOLOGIA/Conceitos_Sismologia.pdf)  
a) Embora distante da borda de placas tectônicas, o Brasil apresenta 
abalos sísmicos eventuais. Quais as características predominantes 
desses sismos no Brasil? 
b) Por que o Estado do Acre apresenta grande quantidade de abalos 
sísmicos e por que eles são profundos? 

Resolução  
a) O próprio enunciado nos dá pistas das características dos sismos e 
os motivos pelos quais eles são em geral pouco intensos no Brasil. 
Apesar de estar no centro da placa sul-americana e distante das 
bordas onde ocorrem os sismos de grande magnitude, o Brasil ainda 
assim apresenta falhas geológicas em toda sua extensão territorial, 
fato que leva a uma eventual acomodação de terreno e consequentes 
abalos sísmicos que têm como características ter pequena e média 
magnitude, baixa frequência e serem causados por acomodação de 
blocos rochosos. 
b) A região do Acre possui formação antiga, entretanto, é classificada 
como uma zona de fragilidade geológica devido à presença de 
falhamentos, que se agravaram e se aprofundaram após o surgimento 
da Cordilheira dos Andes e a subducção da placa Nazca sob a placa 
Sul-Americana. 
A contínua ascensão dos Andes tornou esta região uma área 
tectonicamente ativa porque gerou rupturas nas intermediações do 
Acre, determinando áreas de instabilidade geológica e presença de 
falhamentos locais, com a contínua ação de sismos profundos de 
média magnitude devido à ocorrência de terremotos, que são reflexos 
da alta profundidade. 
Tal envergamento geológico contribuiu inclusive com a inversão de 
fluxo dos rios que compõem a Bacia do Amazonas. 
 

 QUESTÃO 04  
O Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.257, em vigor desde 10 de 
outubro de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Esta Lei 
estabelece as diretrizes gerais da política urbana brasileira, 
fornecendo instrumentos urbanísticos para o desenvolvimento das 
funções sociais, do uso e da gestão da cidade. 

(Adaptado de “Estatuto da Cidade: Guia para Implementação pelos Municípios e 
Cidadãos”. Brasília: Instituto Pólis/Laboratório de Desenvolvimento Local, 2001.) 

 
a) Aponte dois aspectos da urbanização brasileira, manifestados 
especialmente a partir da segunda metade do século XX, que 
produziram a necessidade de uma lei para orientar a política urbana 
do país. 
b) O Plano Diretor, instrumento de planejamento urbano que consta da 
Constituição de 1988, foi reforçado no Estatuto da Cidade e é 
obrigatório para algumas categorias de municípios brasileiros. 
Destaque duas diretrizes de planejamento urbano que o Plano Diretor 
Municipal pode adotar para que seja garantido o direito de todos à 
cidade. 

Resolução   
a) Aspectos da urbanização brasileira que podem ser citados: 
1. Metropolização: crescimento rápido e desordenado das grandes 
cidades, gerando grande número de metrópoles e áreas conurbadas 
após a década de 1980. 
2. Falta de planejamento urbano provocando problemas de grande 
magnitude, tais como perdas de bilhões de reais por ano devido ao 
trânsito congestionado; favelização das cidades de porte grande e 
médio; deterioração do centro das cidades e aumento dos cortiços, 
crescimento da violência; marginalização socioeconômica e criminosa 
de parte da população. 
b) O Plano diretor é um instrumento de planejamento urbano, que tem 
por função sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social 
do município, visando o bem-estar da comunidade local. 
Este plano estabelece objetivos a serem atingidos, as atividades a 
serem feitas e quem deve executá-las. 
Dentre as diretrizes de planejamento urbano que visam garantir o 
direito de todos à cidade, pode-se citar: a função social da propriedade 
- tema polêmico que fundamenta a aplicação de vários dos 
instrumentos constantes na lei - e o da participação popular com a 
gestão democrática da cidade (art. 2°, II). 
Outras diretrizes gerais contemplam a sustentabilidade, o 
planejamento ambiental, a cooperação intergovernamental e a 
colaboração (parceria) entre estado e particulares. 
 

 QUESTÃO 05  
Graças ao tamanho continental e à imensa população do país, as 
políticas implementadas pelo governo permitiram à China combinar as 
vantagens da industrialização voltada para a exportação, induzida em 
grande parte pelo investimento estrangeiro, com as vantagens de uma 
economia nacional centrada em si mesma e protegida informalmente 
pelo idioma, pelos costumes, pelas instituições e pelas redes, aos 
quais os estrangeiros só tinham acesso por intermediários locais. Uma 
boa ilustração dessa combinação são as imensas ZPEs que o governo 
da China ergueu do nada e que hoje abrigam dois terços do total 
mundial de trabalhadores em zonas desse tipo. 

(Adaptado de Giovanni Arrighi, Adam Smith em Pequim: origens e 
fundamentos do século XXI. São Paulo: Boitempo, 2008, p.362.) 

a) Indique duas ações políticas do governo chinês que produziram as 
condições internas para a ascensão econômica do país. 
b) Aponte as estratégias geopolíticas utilizadas pela China para a 
obtenção de recursos naturais em distintas partes do mundo, que 
possibilitam a manutenção do atual modelo de produção industrial em 
larga escala no país. 

Resolução   
a) No início da abertura econômica, o governo privatizou a terra 
(primeiro informalmente, depois, na década de 2000, legalmente) e 
liberou a migração de milhões de camponeses para as cidades. Esse 
enorme contingente de trabalhadores recebia baixíssimos salários e 
foi um dos pilares da acumulação de capital empreendida pelo país a 
partir da década de 1980.  
Outro fator foi a criação das ZPEs, Zonas de Processamento de 
Exportação ( ou ZEEs) para instalação das industrias transnacionais e 
nacionais, cuja produção de manufaturados é voltada para exportação 
e que concentram grande parte dos trabalhadores e da renda do país.  
As ZPEs permitiram que a China ampliasse o seu desenvolvimento 
econômico e social ao ponto de transformá-la numa das quatro nações 
emergentes do mundo, ao lado de Brasil, Rússia e Índia. 
 
b) Como uma das nações que mais cresce no mundo e com uma 
população de 1,4 bilhão de habitantes, a China consome muita 
energia e recursos naturais. Para obtê-los e garantir a continuidade de 
seu processo produtivo, que atende ao mercado internacional e cada 
vez mais ao mercado interno chinês, o país tem se utilizado de 
variadas estratégias, entre as quais:  
- compra de áreas mineradoras (minerais metálicos e combustíveis 
fósseis) e agrícolas em vários continentes, principalmente na África e 
na América Latina. Essas aquisições se intensificaram depois da crise 
de 2008 em todos os continentes, inclusive na Europa e EUA;  
- apoio incondicional a governos que garantem o fornecimento desses 
produtos, independentemente de sua ideologia e padrão ético. Como 
exemplo, podemos citar o apoio ao presidente do Sudão, que tem 
ordem de prisão do Tribunal Internacional Penal, devido à morte de 
250 mil pessoas na região do Darfur, e ao presidente sírio Bahar Al 
Assad. 
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 QUESTÃO 06  
O Congresso Nacional brasileiro aprovou o Projeto de Lei nº 
2565/2011, que altera a distribuição dos royalties da exploração e 
produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos 
entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Este novo marco 
regulatório, que trata do regime de partilha das riquezas geradas pela 
exploração dos recursos naturais no país, vem gerando polêmica. O 
que se debate é se tais riquezas devem permanecer apenas nos 
Estados e municípios em que se localizam os combustíveis fósseis ou 
se elas serão distribuídas também para as outras unidades da 
Federação que não são detentoras desses recursos. 
a) Cite os dois Estados brasileiros mais prejudicados pela aprovação 
do novo marco regulatório. 
b) Apresente os principais argumentos favoráveis à manutenção da 
legislação atual e os que defendem a distribuição das riquezas 
produzidas pela exploração dos recursos para todas as unidades da 
Federação. 

Resolução   
a) Os estados mais prejudicados serão Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. Isso porque o novo marco regulatório trará mudanças na forma 
de distribuição dos royalties da produção brasileira de 
hidrocarbonetos. Antes da mudança, a maior parte dos royalties ficava 
com os estados produtores (Rio de Janeiro - 80% -, Espírito Santo, 
São Paulo e Rio Grande do Norte). Os estados produtores alegam que 
terão maiores prejuízos ambientais com a exploração, e exigem por 
isso valores diferenciados de distribuição dos royalties. 
b) Os maiores detentores das reservas nacionais de petróleo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, defendem a lei antiga de 
distribuição de royalties alegando terem maiores prejuízos ambientais 
com a exploração e o ônus social devido ao inchaço urbano provocado 
pela exploração. Além disso, citam os contratos já firmados 
anteriormente à nova lei e sua dependência desses recursos. 
Os demais estados exigem isonomia alegando justamente o contrário, 
dizendo que os recursos energéticos fósseis marinhos seriam 
propriedade nacional, e não apenas de uma única unidade da 
federação, e seus recursos deveriam garantir desenvolvimento para 
todos os brasileiros e não para um grupo exclusivo. 
 

 QUESTÃO 07  
Em novembro de 2011, o cacique Nísio Gomes de Tekoha Guaiviry foi 
morto nas proximidades da rodovia MS-386, entre os municípios de 
Ponta Porã e Amambaí, no Estado do Mato Grosso do Sul (MS). O 
assassinato de indígenas nessa região é um fato frequente. Os povos 
indígenas Guarani e Kaiowá vivem em situações precárias e em 
constantes conflitos com os fazendeiros da região. 
 
(Adaptado de “Documento Final Aty Guasu Kaiowá e Guarani: Aldeia Rancho Jacaré–

Laguna”. CIMI-Regional Mato Grosso do Sul.  
http://www.cimi.org.br/site/ptbr/index.php?system=news&action=read&id=6406. 

Acessado em 04/10/2012.) 
 

a) Apresente os principais motivos de conflitos entre indígenas e 
fazendeiros como os da região mencionada no texto. 
b) Cite duas ações coordenadas pela FUNAI direcionadas para a 
proteção das populações indígenas brasileiras. 

Resolução   
a) O principais motivos são: a disputa de terras que pertenceram aos 
índios e foram ocupadas por latifúndios monocultores de cana-de-
açúcar e o fato dos índios serem discriminados e assim não 
conseguirem trabalho nas cidades, sendo considerados “vagabundos” 
por parte da sociedade na referida região.  
 

b) Como ações da FUNAI constantes em seu Programa de Proteção e 
Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas destacam-se: 

1. Fiscalizar as Terras Indígenas por meio de diagnósticos e 
ações articuladas de vigilância, combate e prevenção de 
ilícitos e monitoramento territorial, espacial e ambiental. 

2. Localizar e Proteger Povos Indígenas Isolados. 
3. Realizar a delimitação, demarcação e regularização fundiária 

de terras indígenas tradicionais e de áreas a serem 
reservadas aos povos indígenas. 

4. Assistência à saúde e educação e a preservação cultural dos 
índios. 

 
 
 
 
 
 

 QUESTÃO 08  
A foto A mostra famílias de colonos imigrantes alemães que 
participaram do povoamento do Paraná e a foto B mostra colonos 
italianos na cidade de Caxias do Sul (RS). 
 

 
 

FOTO A 
(Fonte: http://www.infoescola.com/historia/colonizacaoalema-no-sul-do-brasil/. 

Acessado em 16/10/2012.) 
 

 
 

FOTO B 
(Fonte: http://www.infoescola.com/historia/colonizacao-italiana-nosul-do-brasil/. 

Acessado em 16/10/2012.) 
 
A primeira grande política regional executada pelo nascente Estado 
nacional brasileiro foi a colonização dirigida na Região Sul do Brasil. 
a) Identifique os objetivos do governo brasileiro quando formulou a 
política de povoamento da Região Sul com populações imigrantes, 
especialmente europeus. 
b) Aponte duas características que predominaram no tipo de 
povoamento empreendido pela colonização dirigida na Região Sul, 
uma referente ao regime de propriedade da terra adotado e uma 
referente às formas de cultivo da terra. 

Resolução   
a) Desde o período colonial, a Região Sul foi motivo de conflitos e 
entraves diplomáticos devido à localização de nossas fronteiras com 
relação aos nossos vizinhos da América Espanhola. Tais problemas 
persistiram ainda no século 19, pois a região ainda era bastante 
desabitada e havia o temor da ocupação por parte de outros países, 
especialmente a Argentina. Ao mesmo tempo, podemos verificar, por 
meio do exame das imagens apresentadas pela questão, que as 
populações deslocadas para ocupar a região sul eram 
predominantemente da etnia branca (italianos e alemães), pois havia 
naquele período histórico um ideal racista de “branqueamento” da 
população brasileira, com o objetivo de diminuir a influência dos 
grupos de negros e indígenas na composição da população brasileira, 
que, dentro dessa visão de nossas elites, seriam os responsáveis pelo 
atraso político, econômico e social do Brasil. 
 

b) A colonização da Região Sul foi diferente da do restante do Brasil, 
tanto em relação ao regime de propriedade de terras quanto à forma 
de cultivo dela. A colonização sulista caracterizou-se pela pequena 
propriedade policultora com mão de obra familiar, enquanto no 
restante do Brasil predominou o latifúndio com mão de obra escrava.  
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 QUESTÃO 09  
As alterações do clima vêm sendo debatidas pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das 
Nações Unidas. Segundo o IPCC, até 2100 a temperatura da Terra 
poderá subir entre 1,8°C e 5°C. 
 

(Adaptado de http://hdr.undp.org/en/media/HDR-20072008-PT-complete.pdf. 
Acessado em 02/10/2012.) 

 
Considerando o texto acima, responda: 
a) Quais seriam as consequências do possível aumento da 
temperatura da Terra? 
b) Cite duas metas definidas pelo Protocolo de Kyoto para reduzir o 
possível aumento da temperatura no planeta. 

Resolução  
a) Podemos aferir que são várias as consequências do aquecimento 
global. É o caso de eventos climáticos mais extremos como períodos 
de estiagem atípicos seguidos de chuvas intensas, furacões e 
tempestades tropicais mais frequentes e intensas, ondas de calor, 
derretimento de geleiras e calotas polares com aumento do nível do 
mar e aumento da temperatura média do planeta em 0,8º C desde a I 
Revolução Industrial.  
Podemos ainda aferir que os biomas planetários terão que se 
adaptarem a uma nova realidade térmica, espécies poderão ser 
extintas e haverá o aumento das regiões áridas do planeta. 
Contudo, há cientistas que contestam a causa antrópica desses 
eventos, afirmando que são alterações naturais.  

 
b) O Protocolo de Kyoto propõe que os países-membros tenham a 
obrigação de reduzir a emissão de gases estufa em torno de 5% em 
relação aos níveis de emissão de 1990. (Tal proposta vigora desde 
2008 e teria data limite o ano de 2012. Em 2012, a COP-17 
(Conferencia das Partes – ONU), realizada em Durban prorrogou o 
acordo até 2017, podendo ser adiado até 2020. Este novo acordo 
inclui os Estados Unidos, China e demais países em 
desenvolvimento). 
Outras metas que podem ser citadas: 
 

• Reformar os setores de energia e transportes; 
• Promover o uso de fontes energéticas renováveis; 
• Eliminar mecanismos financeiros e de mercado inapropriados 

aos fins da Convenção; 
• Limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos 

e dos sistemas energéticos; 
• Proteger florestas e outros sumidouros de carbono. 

 
 QUESTÃO 10  

Por que as pessoas se casavam na Roma Antiga? Para esposar um 
dote, um dos meios honrosos de enriquecer, e para ter, em justas 
bodas, rebentos que, sendo legítimos, perpetuassem o corpo cívico, o 
núcleo dos cidadãos. Os políticos não falavam exatamente em 
natalismo, futura mão de obra, mas em sustento do núcleo de 
cidadãos que fazia a cidade perdurar exercendo a “função de cidadão” 
ou devendo exercê-la. 
 

(Adaptado de P. Ariès e G. Duby, História da Vida Privada. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1990. v. 1, p. 47.) 

 
a) Por que o casamento tinha uma conotação política entre os 
cidadãos, na Roma Antiga? 
b) Indique dois grupos excluídos da cidadania durante a República 
romana (509-27 a.C.). 

Resolução   
a) O casamento possuía uma conotação política na Roma Antiga 
porque somente o matrimônio entre cidadãos permitia a reprodução de 
filhos legítimos ao Estado romano, os quais também possuiriam 
direitos de cidadania ao nascerem. Dessa forma, o casamento era 
uma importante instituição para a perpetuação do corpo cívico em 
Roma já que a atuação nas instituições políticas da cidade era de 
exclusividade de seus cidadãos e, sem eles, a própria identidade e 
existência da cidade de Roma estariam comprometidas. Por outro 
lado, o casamento também era importante aos integrantes da elite, 
pois assim poderiam garantir o prestígio e a opulência do seu grupo 
familiar. Por estes motivos, as autoridades romanas se preocupavam 
com esta instituição e frequentemente criaram leis para melhor 
administrá-la, como leis contra o adultério e a legalização do divórcio, 
entre outras.   
 

b) Uma forma segura de responder este item seria indicar os 
escravos e os estrangeiros como excluídos da cidadania romana. Os 
primeiros eram considerados propriedade de seus senhores e os 
últimos, eram livres, mas considerados como estranhos dentro do 
corpo de cidadãos, por tais motivos estavam excluídos da cidadania. 
Contudo, outros grupos sociais que provavelmente alguns candidatos 
indicaram como resposta do item precisariam ser melhor 
especificados. Isto se dá porque a República Romana se constituiu 
num período histórico muito longo (por volta de 480 anos de 
existência). Por este motivo, os grupos excluídos da cidadania 
apresentaram variações ao longo do tempo.  
Nos primórdios da República, por exemplo, os patrícios (do latim pater 
= pai), considerados os “pais de Roma” por serem descendentes dos 
fundadores da cidade, eram os únicos detentores da cidadania. Os 
plebeus, conjunto de homens livres, estavam excluídos da cidadania, 
portanto, excluídos das magistraturas, do Senado e das organizações 
religiosas. Durante o século V a.C., os plebeus reivindicariam direitos 
políticos, chegando até a se retirarem de Roma por cerca de cinco 
vezes entre 494 a.C. e 287 a.C, eventos estes conhecidos como 
Revoltas da Plebe. Dessa forma, os plebeus adquiriram diversos 
direitos, como a criação de uma magistratura plebeia, o Tribunato da 
Plebe (493 a.C.), a Lei das Doze Tábuas que compilava as leis orais 
em forma escrita (450 a.C.) e a Lei Canuleia, que permitia o 
matrimônio entre plebeus e patrícios (445 a.C.). Dessa forma, ao longo 
da república os plebeus adquiram direitos de cidadania, não sendo 
recomendável utilizá-los como resposta porque em determinado 
momento da Roma Republicana eles possuíram algum tipo de 
cidadania. 
Por sua vez, os aliados, indivíduos da elite das cidades conquistadas 
por Roma ao longo da sua expansão, inicialmente tinham uma 
cidadania limitada, somente adquirindo a cidadania plena após as 
Guerras Sociais, em 90 a.C. 
 

 QUESTÃO 11  
Tradicionalmente, a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na 
Batalha de Covadonga, na região da Península Ibérica, em 722, foi 
considerada o início da chamada Reconquista. Mais do que um 
decisivo confronto bélico, Covadonga foi uma luta dos habitantes 
locais por sua autonomia. A aproximação ideológica desta vitória, feita 
mais tarde por clérigos das Astúrias, conferiu à batalha a importância 
de um fato transcendente, associado ao que se considerava a missão 
da monarquia numa Hispânia que tombara diante dos seus inimigos. 
 

(Adaptado de R. Ramos, B. V. Sousa e N. Monteiro (orgs.), História de Portugal. 
Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009, p. 17-18.) 

 
a) Explique o que foi a Reconquista. 
b) De que maneiras a Batalha de Covadonga foi reutilizada no 
discurso histórico e político pelos clérigos das Astúrias? 

Resolução   
a) A Reconquista, também conhecida como a Reconquista Cristã, foi o 
conflito bélico ocorrido entre os séculos VIII e XV no qual os reinos 
cristãos de Castela, Aragão, Navarra, Astúrias e Leão buscavam 
expulsar os árabes da Península Ibérica. Os cristãos obtiveram êxito 
em sua empreitada, conquistando Granada, a última área de domínio 
árabe, em 1492. Este conflito foi importante para a história da 
Península Ibérica porque encerrou um longo período de domínio árabe 
iniciado no século VII d. C., após a criação do estado teocrático árabe, 
e por ter resultado na formação das monarquias absolutistas de 
Portugal e de Espanha. 
 

b) O ponto principal deste item é a percepção de que os tais clérigos, 
vivendo provavelmente na Espanha absolutista, observam um evento 
do passado, a Batalha de Covadonga, e enaltecem a vitória 
conseguida pelos cristãos, ligando o seu sucesso diretamente à 
missão da monarquia. Os clérigos constroem, portanto, um discurso 
que valoriza e, de certa forma, legitima e reafirma a monarquia que se 
consolidaria na Espanha após a expulsão árabe.  
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 QUESTÃO 12  
Observe a imagem abaixo: 
 

 
 

Adriaen van de Venne. A pesca de almas (1614). Rijksmuseum, Amsterdã, Holanda. 
Detalhe. 

 
a) A imagem representa a disputa entre calvinistas e católicos. Como 
estão representados os calvinistas na obra do artista holandês? 
b) Explique a importância econômica da Holanda como potência 
marítima no contexto europeu do século XVII. 

Resolução   
a) Os calvinistas encontram-se aparentemente serenos, com seus 
cabelos tipicamente curtos, representados com roupas escuras, com 
uma espécie de gola branca e estão sobre as embarcações 
“resgatando as almas católicas”, as quais estão no rio, sem roupas 
e/ou no barco que está virando/afundando, aparentemente 
desesperadas.  
 

Assim, a pintura parece representar os latentes conflitos entre 
católicos e protestantes que atingiam a Europa entre os séculos XVI e 
XVII, colocando como foco a ascensão do calvinismo e a decadência 
do catolicismo em algumas regiões, em especial Holanda, Suíça, 
Dinamarca e Boêmia.  
 

b) A Holanda foi uma das principais potências marítimas até meados 
do XVII. Iniciando seu processo de independência na segunda metade 
do XVI, a Holanda rapidamente emergiu como potência naval e 
comercial, alicerçando sua acumulação primitiva de capitais através 
do comércio marítimo, sobretudo de açúcar refinado. Vale destacar 
que, por possuir uma excelente marinha mercantil, e deter a técnica de 
refino do açúcar, a Holanda especializou-se na distribuição deste tão 
valioso produto pela Europa.  
Os lucros auferidos pelo açúcar proporcionaram a formação de 
diversas Cias Marítimas e Comerciais, merecendo destaque a WIC 
(Cia das Índias Ocidentais), a qual financiou a invasão holandesa ao 
Brasil.  
A supremacia holandesa nos mares foi barrada em função do 
desenvolvimento naval da Inglaterra. Os ingleses, sob o governo de 
Oliver Cromwell, enxergaram a Holanda como sua principal 
concorrente e assim impuseram-lhe uma espécie de bloqueio, 
conhecido como Ato de Navegação de 1651. Tal situação levou a 
uma guerra naval contra a Inglaterra, a qual levou a Holanda a ser 
derrotada e assim a perder sua supremacia comercial e marítima.   
 

 QUESTÃO 13  
1549 e 1763 são os anos do estabelecimento de Salvador e Rio de 
Janeiro, respectivamente, como capitais da área que viria a ser o 
Brasil. Em 1960, a terceira capital foi inaugurada. 
Em relação ao estabelecimento das capitais, responda: 
a) Quais os objetivos políticos do estabelecimento das duas primeiras 
capitais? 
b) Por que a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília pode 
ser vista como uma mudança política e estratégica? 

Resolução   
a) O objetivo politico do estabelecimento de Salvador como capital, em 
1549, era abrigar a sede do Governo Geral, buscando centralizar a 
administração colonial, além de servir para melhor coordenar um 
sistema de defesa do território, fortalecendo assim o espaço colonial 
contra invasões de potências estrangeiras, principalmente dos 
franceses. Isto se dá porque a experiência anterior de colonização por 
capitanias hereditárias havia fracassado tanto do ponto de vista 
ocupacional quanto de defesa.  
Por sua vez, o estabelecimento do Rio de Janeiro como capital, em 
1763, se deve às mudanças estruturais e sócio-econômicas ocorridas 

na colônia com o advento da mineração. Com a descoberta dos 
metais preciosos, houve a integração econômica das várias áreas 
coloniais, dessa forma, a capital no Rio significava o deslocamento 
do eixo político e econômico dentro da colônia. Além disso, esta 
capital também permitia o maior controle, fiscalização e combate ao 
contrabando, já que o porto carioca servia como escoamento da 
produção aurífera e como entrada de escravos e mercadorias 
europeias. Neste contexto, a capital no Rio permitiria a maior presença 
da coroa portuguesa na colônia, controlando de forma mais eficaz a 
colônia. 
 
b) A mudança da capital para Brasília possui conotação política e 
estratégica porque se insere no plano de desenvolvimento do 
presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), o chamado Plano de 
Metas. O projeto focava-se no desenvolvimento da indústria, do setor 
energético, do sistema de transporte, mas também visava deslocar o 
desenvolvimento e o progresso econômico para as áreas mais 
carentes de o Brasil. Neste contexto, a construção da nova capital na 
região centro oeste, objetiva atrair investimento para a região e 
interligá-la com o restante do Brasil, como forma de interiorizar a 
ocupação e o desenvolvimento do país, já que, tradicionalmente, a 
região litorânea apresentava maiores índices populacionais e sócio-
econômicos. A mudança do Rio para Brasília também permitiria que 
a capital do país saísse da região litorânea, considerada mais 
vulnerável no caso de uma invasão militar estrangeira. Por todos 
estes motivos, Brasília sintetiza o projeto político desenvolvimentista e 
estratégico de JK. 
 

 QUESTÃO 14  
Observe a distribuição de custos dos camponeses franceses, em 
percentual da colheita, às vésperas da Revolução de 1789. Esses 
custos referem-se ao arrendamento da terra, ao custo das sementes e 
aos impostos pagos ao rei, ao senhor da terra e ao clero. 
 

Ao rei 
10% 

Ao senhor da
terra 
7% 

Ao clero
8% 

Sementes
20% 

Arrendamento
20% 

 
 

a) Relacione os dados apresentados com as condições vividas pelos 
camponeses na França do final do Século XVIII. 
b) Por quais motivos a questão econômica foi um elemento importante 
para o Terceiro Estado durante a Revolução Francesa? 

Resolução   
a) Por meio da análise do gráfico apresentado, podemos afirmar que 
65% daquilo que era produzido pelo camponês francês em 1789 era 
destinado a impostos e obrigações que eles tinham para com o clero 
(primeiro estado) e nobreza (segundo estado). Essa situação acima 
descrita contribuiu decisivamente para a fome e penúria as quais os 
camponeses (a maioria dos integrantes do terceiro estado) viviam 
naquele período do século 18. 
 
b) O terceiro estado era composto principalmente por camponeses, 
sans-culottes e burgueses. Conforme citado no item anterior, a 
situação de penúria e exploração dos camponeses, que eram a 
esmagadora maioria da população francesa no final do século 18, 
fazia aquele seguimento social bastante sensível, especialmente 
numa época de péssimas colheitas, as quais assolaram a França às 
vésperas da Revolução.  
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As massas de trabalhadores urbanos chamadas de sans-culottes 
também eram afetadas pelas questões econômicas, pois 
invariavelmente se viam desempregados e sofrendo grandes aflições 
para sustentarem suas famílias. 
Já a burguesia, embora com uma parcela possuindo recursos, estava 
insatisfeita com o sistema tributário, que isentava o clero e a nobreza 
do pagamento de impostos, não se contentando em sustentá-los, 
num contexto de um estado falido e que realizava vultosos gastos 
com o luxo e a opulência do clero e da nobreza. Além disso, o 
Estado francês havia contraído enormes dívidas em conflitos externos, 
as quais recaiam sobre o terceiro estado, sobretudo a burguesia. 
 

 QUESTÃO 15  
No fim do século XIX, Frederick Jackson Turner elaborou uma tese 
sobre a “fronteira” como definidora do caráter dos Estados Unidos até 
então. A força do indivíduo, a democracia, a informalidade e até o 
caráter rude estariam presentes no diálogo entre a civilização e a 
barbárie que a fronteira propiciava. As tradições europeias foram 
sendo abandonadas à medida que o desbravador se aprofundava no 
território em expansão dos Estados Unidos. 
 

Em relação à questão da fronteira nos Estados Unidos, responda: 
a) De quais grupos ou países essas terras foram sendo retiradas no 
século XIX? 
b) O que foi o “Destino Manifesto” e qual seu papel nessa expansão? 

Resolução   
a) Ao longo do século, ocorreu um processo de expansão dos Estados 
Unidos conhecido como Marcha para o Oeste. No referido contexto, 
foram retiradas terras de indígenas (a maior parte delas) e do México 
(Texas, Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, Colorado e Arizona).  
Também foram incorporados: Louisiana (comprada da França), Flórida 
(comprada da Espanha), Oregon (território cedido pela Inglaterra).  
Vale destacar também a incorporação do Alaska (comprado da 
Rússia) e dos territórios do Havaí, Porto Rico e Filipinas, adquiridos da 
Espanha após a Guerra Hispano Americana finalizada em 1898.    
 

b) O “Destino Manifesto” foi uma teoria que nasceu nos Estados 
Unidos durante o processo de expansão para o Oeste. Segundo o 
jornalista John L. O'Sullivan (criador da teoria), era destino dos 
Estados Unidos ocuparem toda a América.  
Tal manifestação teórica derivava do fato de que o país se formou a 
partir de brancos, anglo-saxões e protestantes (em inglês 
representado pela sigla WASP). Na época, acreditava-se na 
superioridade do homem branco e tal situação se soma às teorias 
religiosas, em especial o puritanismo, caracterizado pela 
predestinação. Assim, o país seria formado por uma “raça” superior, a 
branca, e predestinada, sendo a ocupação da América ao longo do 
XIX “apenas um processo natural” de tais crenças e ideias. É 
importante fazer menção que, ao defender tais ideias, os teóricos da 
época excluíam propositalmente, como protagonistas da formação do 
país, indígenas, negros, europeus de origem germânica e os não 
protestantes. Assim, buscava-se reforçar um mito de superioridade, ao 
mesmo tempo em que se justificava como natural a expansão, em 
detrimento de indígenas e mexicanos principalmente.  
 

 QUESTÃO 16  
Após a queda da monarquia, a República tentou ligar-se à memória da 
abolição. Seu principal argumento era a recusa do Exército em 
capturar os escravos fugidos. Reivindicava-se, assim, o 
reconhecimento dos republicanos militares como atores da abolição e 
redentores da pátria livre. Nas comemorações oficiais da abolição, o 
13 de maio e o 15 de novembro eram apresentados como datas 
complementares de um mesmo processo de modernização do país, 
abrindo as portas do Brasil ao progresso e à civilização. De modo 
complementar, ligava-se o sistema monárquico à escravidão e ao 
atraso do país. 
 

(Adaptado de Robert Daibert Jr., “Guerra de Versões”. Revista de História da 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, jun. 2008. http://www.revistadehistoria.com.br/ 

secao/capa/guerra-de-versoes. Acessado em 30/09/2012.) 
 
a) Explique por que o regime republicano associou a monarquia à 
escravidão. 
b) Como a questão militar contribuiu para o fim do Império do Brasil? 
 
 
 
 

Resolução   
a) Conforme indica o texto, o movimento republicano, que ganhou 
força a partir da década de 1870 e principalmente posteriormente, 
quando proclamada a República em 15/11/1889, tentou ligar o Império 
à manutenção da escravidão e ao atraso social e econômico que ela 
representava. Ao mesmo tempo, os republicanos insistiram em se ligar 
ao processo abolicionista, no intuito de construírem uma imagem 
positiva ligada ao avanço e à modernização do Brasil. Para tanto, 
conforme destaca o texto, as comemorações oficiais realizadas pelo 
Estado republicano procuravam associar as datas de 15/11 
(Proclamação da República) e 13/5 (Abolição da Escravidão) como 
complementares. 
 

b) Com a vitória na Guerra do Paraguai (1864-1870), o exército 
brasileiro foi valorizado. Antes do conflito, a instituição ainda não havia 
se consolidado, havendo o predomínio do Guarda Nacional, criada na 
época regencial (1831-1840). Vitorioso, o exército passou a pressionar 
nossa sociedade conservadora a fim de que fosse reconhecido seu 
papel de protagonismo em nosso processo político. Entretanto, uma 
série de desavenças entre o Império e aquela instituição, entre elas a 
questão da abolição da escravatura e a proibição de militares se 
pronunciarem via imprensa, que foram chamadas de “questão militar” 
(1884-1887), levaram ao enfraquecimento do Império e o engajamento 
militar no movimento que o derrubou, em 15/11/1889. 
 

 QUESTÃO 17  
Em janeiro de 1932, o aniversário de São Paulo foi comemorado com 
enorme comício na Praça da Sé. A multidão empunhava bandeiras do 
Estado, além de cartazes com palavras de ordem como “Tudo pelo 
Brasil! Tudo por São Paulo!”, “Abaixo a ditadura!”, ou ainda 
“Constituição é Ordem e Justiça!”.  
 

(Ilka Stern Cohen, “Quando perder é vencer”. Revista de História da Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro, jul. 2012. http://www.revistadehistoria.com.br/secao/dossie-

imigracao-italiana/quando-perder-e-vencer. Acessado em 05/10/2012.) 
 
a) Aponte dois aspectos que contribuíram para a tensão entre o 
governo Vargas e o Estado de São Paulo, em 1932. 
b) Explique por que a Constituinte era uma reivindicação dos 
paulistas. 

Resolução   
a) O contexto da situação política e econômica do Brasil na década de 
1920 estava ligado a uma série de críticas que amplos setores da 
nossa sociedade faziam ao predomínio das elites agrárias, 
especialmente as cafeeiras paulistas, no comando do país, seja pela 
manutenção do modelo agrário-exportador, seja palas fraudes nas 
eleições, caracterizada pelo “voto de cabresto”. A chegada do gaúcho 
Getúlio Vargas ao poder, por meio da chamada “Revolução de 1930”, 
foi o resultado do afastamento do presidente eleito Julio Prestes, que 
era governador do Estado de São Paulo. Esse fato desagradou às 
elites paulistas, uma vez que claramente haviam perdido o controle do 
país. A seguir, Getúlio nomeou uma série de interventores estaduais, 
fato que levou a perda de poder para aquela elite cafeeira em seu 
próprio estado. Embora Getúlio tenha posteriormente demitido o 
interventor João Alberto (que era ligado ao movimento tenentista) e 
entregue o poder a um “civil e paulista”, as relações entre Getúlio e as 
elites paulistas não mais se conciliaram. Outros aspectos que 
contribuíram para as tensões entre Vargas e os paulistas e que 
levaram à eclosão do movimento constitucionalista de 1932 foram a 
demissão do banqueiro paulista José Maria Whitaker do Ministério da 
Fazenda e a não convocação da Assembleia Nacional Constituinte, 
que conforme aponta o texto, faziam os paulistas classificarem o 
governo provisório de Vargas (1930-1934) como uma ditadura. 
b) As elites paulistas, colocadas em segundo plano com o movimento 
de 1930, desejavam retornar ao poder, conforme o haviam exercido 
até o momento anterior à chegada de Vargas ao governo. Para tanto, 
assumiram a bandeira da constitucionalização, com o objetivo de 
desestruturar o governo provisório varguista e colocar a opinião 
pública do estado de São Paulo engajada na oposição ao Governo 
Federal. Tais acontecimentos levaram ao movimento constitucionalista 
de 1932, quando os paulistas pegaram em armas a fim de obrigar 
Vargas a permitir a Constitucionalização do Brasil. Embora Vargas 
tenha vencido o conflito, convocou a Assembleia Constituinte que 
elaborou a Constituição de 1934.  
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 QUESTÃO 18  
Na foto abaixo reproduzida, o presidente Jânio Quadros condecora o 
líder da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara. 
 

 
 

(Fonte: http://bloghistoriacritica.blogspot.com.br. Acessado em 3/01/2013.) 
 
a) Como essa condecoração pode ser explicada no contexto das 
propostas do governo Jânio Quadros para as relações externas do 
Brasil? 
b) Quais grupos, no Brasil, criticaram esse acontecimento? 

Resolução   
a) O presidente Jânio Quadros (1961) recebeu a presidência de seu 
antecessor Juscelino Kubitscheck (1956-1961) dentro de uma espiral 
inflacionária e estagnação do nosso modelo de crescimento 
econômico. Dessa forma, tentou empreender uma série de políticas 
com o objetivo de minimizar tais problemas. Em sua maioria, eram 
conservadoras, tais como restrição ao crédito e congelamento de 
salários. Na verdade, Jânio havia sido eleito por uma coligação de 
partidos conservadores, liderados pela União Democrática Nacional 
(UDN) e sempre em sua carreira política anterior havia se destacado 
por posicionamentos políticos conservadores. Entretanto, no plano 
internacional de seu governo à frente da presidência da república, 
realizou uma “política externa independente” (PEI). Europa Ocidental e 
EUA eram tradicionais parceiros econômicos do Brasil. Porém, de 
maneira bastante pragmática, colocando em segundo plano as 
divergências ideológicas da época da Guerra Fria entre capitalismo e 
socialismo (da qual ele claramente se alinhava ao capitalismo), 
desejava ampliar o arco de países com os quais realizávamos 
comércio internacional. Foi assim que, na contramão das tendências 
desse período e visando tão somente ampliar nosso comércio externo, 
se aproximou do bloco soviético, reatando relações diplomáticas com 
URSS e China. Para simbolizar tal empreendimento, condecorou o 
soviético Iuri Gagarin, primeiro homem a ir ao espaço (1961). Para 
justificar seus atos, pregava a auto determinação dos povos. Nesse 
sentido, procurou ser simpático a Cuba, que pouco tempo antes havia 
passado por um processo revolucionário liderado por Fidel Castro e 
Che Guevara (1959). Os estadunidenses haviam tentado invadir a 
Baía dos Porcos cubana e iniciado o ainda hoje vigente bloqueio 
econômico, fato condenado por Jânio. Foi dentro desse contexto que 
nosso presidente entregou a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro 
do Sul a Guevara, conforme a imagem mostra, em agosto de 1961, 
que era ministro do governo cubano a época.   
 

b) Jânio Quadros desagradou justamente os conservadores que o 
haviam eleito e que davam sustentação a seu governo, especialmente 
a UDN, liderada por Carlos Lacerda, que de grande aliado de Quadros 
passou a ser seu maior inimigo político. Lacerda inclusive, como ato 
de retaliação, entregou a chave do Estado da Guanabara ao líder 
anticastrista Manuel Verona. Outro grupo que demonstrou sua 
insatisfação com a atitude de Jânio foram os militares, pois a maioria 
deles estava alinhada a ideologia estadunidense de mundo bipolar da 
Guerra Fria. A oposição ao governo de Jânio, especialmente ligada 
aos partidos PSD e PTB também aproveitaram a ocasião para 
criticarem o presidente. Isolado, renunciou dois dias após a 
condecoração, em 25/08/1961. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÊS 
 

 QUESTÃO 19  
 

[1] [2] 

  
 

(Disponível em http://signletterdepot.com/roadside-outdoor-sign-with-message-
board.html. Acessado em 15/07/2012.) 

 
a) O que o primeiro cartaz anuncia? 
b) O que o segundo cartaz indica? 

Resolução  
a) O primeiro cartaz anuncia liquidação (“sale”) de roupas (“clothing”) 
de verão (“summer”) com até (“up”) 50% de desconto (“50% off”). 
 

b) O segundo cartaz indica estacionamento (“parking”) público 
(“public”) aberto 24 horas (“open 24 hours”). 
 

 QUESTÃO 20  
So long, Facebook! 
Andrea Bennett, 18 August 2012. 
 
I've deleted my Facebook: I was tired of having to check my profile 
all the time and I just felt overexposed and ready to trade my 
computer for sunshine. 
 
I don’t need Facebook, and Facebook probably doesn’t need me. 
Right? Right… But those of us without Facebook run the risk of being 
considered abnormal or eccentric, or not being hired by potential 
employers who distrust people who don't use the site. 

 
(Adaptado de http://www.adbusters.org/blogs/adbusters-blog/so-long-facebook.html. 

Acessado em 12/09/2012.) 
 

a) Como a autora do texto acima estava se sentindo antes de fechar 
sua conta no Facebook? 
b) Quais são, segundo o texto, os riscos de não ter uma conta no 
Facebook? 

Resolução   
a) A autora do texto se sentia cansada de checar seu perfil no 
Facebook a toda hora, se sentia exposta em excesso e pronta para 
trocar seu computador pela luz do Sol, o que sugere que sentia falta 
da luz do Sol. 
 

b) Segundo a autora, quem não tem, ou não usa o Facebook corre o 
risco de ser considerado anormal e excêntrico, também corre o risco 
de não ser contratado por um empregador que não confie em pessoas 
que não usem o Facebook. 
 

 QUESTÃO 21  
Calvin and Hobbes by Bill Watterson 
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(Disponível em http://www.gocomics.com/calvinandhobbes/2012/05/21. 
Acessado em 19/09/2012.) 

 
a) O que Calvin, o menino da tirinha acima, pretende fazer quando 
crescer? 
b) Indique duas razões pelas quais Calvin pretende agir desse modo. 

Resolução   
a) Quando crescer, Calvin diz que não vai ler o jornal, não vai seguir 
assuntos complexos, e não vai votar. 
b) Calvin justifica agir desse modo porque desta maneira poderá 
reclamar que o governo não o representa e, quando tudo der errado, 
ele poderá dizer que o sistema não funciona e justificar continuar a 
não ter participação (política). No último quadrinho Calvin ainda afirma 
que é muito mais fácil culpar as coisas (sistema / governo ) do que 
consertá-las, o que também justifica agir dessa maneira. 
 

 QUESTÃO 22  
 

ON THE ROAD 
 
I first met Dean not long after my wife and I split up. I had just gotten 
over a serious illness that I won't bother to talk about except that it 
had something to do with the miserably weary split-up and my feeling 
that everything was dead. With the coming of Dean Moriarty began 
the part of my life you could call my life on the road. Before that I'd 
often dreamed of going West to see the country, always vaguely 
planning and never taking off. First reports of Dean came to me 
through Chad King, who'd shown me a few letters from him written in 
a New Mexico reform school. I was tremendously interested in the 
letters because they so naively and sweetly asked Chad to teach him 
all about Nietzsche and all the wonderful intellectual things that Chad 
knew. At one point Carlo and I talked about the letters and wondered 
if we would ever meet the strange Dean Moriarty. 

 
(Adaptado de J.Kerouac, On the Road. Londres: Penguin Books, 1972, p. 3.) 

 
a) Cite dois acontecimentos na vida do narrador que antecederam o 
encontro com Dean Moriarty. 
b) O que fazia frequentemente o narrador antes desse encontro? 

Resolução   
a) Os acontecimentos citados pelo narrador que antecederam o 
encontro com Dean Moriarty foram a separação do narrador e de sua 
mulher (“my wife and I split up”), e a recuperação de uma séria doença 
que estava relacionada com a separação (“I had just gotten over a 
serious illness …..it had something to do with the miserably weary 
split-up”). 
 

b) Antes desse encontro, o narrador frequentemente sonhava em ir 
para o Oeste, conhecer o país. (“Before that I´d often dreamed of 
going West to see the country”), embora ele apenas planejasse 
vagamente e executasse o plano de fato (“always vaguely planning 
and never taking off”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUESTÃO 23  
Photoshopping Our Souls Away 
By Sarey Martin McIvor 

In 2011, the American Medical Association, 
the most respected group of medical 
professionals in the U.S., took a public 
stance against the way media “corrects” 
photographs of humans, arguing that it is a 
leading cause of anorexia, the third most 
common mental chronic disorder in 
adolescents. 

It’s bad enough that most models are part of a gene pool and age 
group that encompasses a very small percentage of the population. 
But now, they are photographing these folks and manipulating their 
skin, their weight, and proportions to make them into perfect alien life 
forms that exist only in a computer. 

(Adaptado de http://darlingmagazine.org/author/sarey-martin-mcivor/. 
Acessado em 18/12/2012.) 

a) O que fez a American Medical Association em 2011 e por quê? 
b) Justifique o título do texto. 

Resolução   
a) Em 2011 a American Medical Association assumiu publicamente 
uma posição contra a maneira que a media corrige as fotografias dos 
humanos, argumentando que é uma das causas principais de 
anorexia. A maneira como as imagens são manipuladas transformam 
as modelos, que já são pessoas fora do padrão da população, em 
seres que somente podem existir em um computador. 
 

b) O título “Photoshopping Our Souls Away” pode ser traduzido por 
“Eliminando nossas almas através do Photoshop” – Quando o autor 
afirma que a manipulação das imagens das modelos as transforma em 
formas alienígenas de vida que somente são possíveis em um 
computador, sugere que as imagens mostradas pela media estão 
“despidas” de qualquer traço de “ser humano”, portanto, sem alma.  
 

 QUESTÃO 24  
 

How to feed a hungry world 
 
With the world's population expected to grow from 6.8 billion today to 
9.1 billion by 2050, a certain Malthusian alarmism has set in: how will 
all these extra mouths be fed? The world's population more than 
doubled from 3 billion between 1961 and 2007, yet agricultural output 
kept pace — and current projections suggest it will continue to do so. 
Producing enough food for the world's population in 2050 will require 
a wholesale realignment of priorities in agricultural research. There is 
an urgent need for new seed varieties that offer higher yields but use 
less water, fertilizers or other inputs and are more resistant to 
drought, heat and pests. Equally crucial is lower-tech research into 
basics such as crop rotation, soil management and curbing waste – 
between one-quarter and one-third of the food produced worldwide is 
lost or spoiled. 
 

(Adaptado de Nature, n. 466, p. 531–532, jul. 2010.) 
 
a) No período de 1961 a 2007, qual foi, segundo o texto, a relação 
entre o crescimento da população e a produção agrícola? 
b) Além de investigações sobre novas variedades de sementes, que 
outras pesquisas seriam necessárias, segundo o texto, para garantir 
uma produção suficiente de alimentos em 2050? 

Resolução  
a) Segundo o texto, a população cresceu mais do que o dobro partindo 
de 3 bilhões entre 1961 e 2007 (“more than doubled from 3 billion”) e a 
produção agrícola acompanhou esse ritmo (“agricultural output kept 
pace”). 
b) Para garantir uma produção suficiente de alimentos em 2050 será 
necessário um realinhamento de prioridades em pesquisa agrícola. 
Além de pesquisa sobre novas variedades de semente que precisem 
de menos água, tenham produtividade melhor, usem menos 
fertilizantes ou outros aditivos e sejam mais resistentes a seca, calor e 
pestes, seria necessária uma pesquisa de pouca tecnologia sobre 
princípios básicos de rotação de grãos, gerenciamento do solo, e 
tratamento de resíduos. 
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