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CIÊNCIAS HUMANAS E ARTES 
 

 QUESTÃO 01  
Com relação ao ornamento, Roma não correspondia, absolutamente, 
à majestade do Império e, além disso, estava exposta às inundações, 
como também aos incêndios. Porém, Augusto fez dela uma cidade tão 
bela que pode se envaidecer, principalmente por ter deixado uma 
cidade de mármore no lugar onde encontrara uma de tijolos. 

(Adaptado de Suetônio, A Vida dos Doze Césares. São Paulo: 
Martin Claret, 2006, p. 91.) 

 
Considerando o texto e o período de Otávio Augusto no governo de 
Roma, responda: 
a) Qual a relação da nova urbanização da capital do Império com o 
período de paz que Augusto pretendia simbolizar? 
b) Identifique uma medida social e uma medida política estabelecidas 
por Augusto para adaptar a tradição romana ao novo momento. 

 Resolução  
a) A chamada Pax Romana, ou Pax Augustana, adotada no início do 
governo de Otávio, em parte se deve aos problemas oriundos da 
grande extensão das terras conquistadas por Roma. No entanto, além 
de uma campanha de preservação de fronteiras, foi atribuído um 
caráter ideológico muito importante ao movimento da Pax. O novo 
imperador precisava mostrar que, embora Roma tentasse naquele 
momento diminuir o ritmo da expansão, o Império era forte e 
poderoso. Isso era necessário não só para os inimigos externos, mas 
também para os internos, ou seja, era necessário mostrar que o 
Império traria ganhos para os romanos que, até então, estavam 
acostumado com a República, encerrada poucos anos antes sob o 
governo de Júlio César. Sendo assim, acelerar e aprimorar o processo 
de urbanização mostraria que, mesmo adotando uma postura mais 
defensiva, Roma progredia e se ampliava normalmente.      
b) Medidas sociais adotadas por Otávio Augusto no período foram, por 
exemplo, a luta contra o helenismo em detrimento ao incentivo aos 
valores romanos mais tradicionais. Além disso, o imperador promoveu 
uma reforma social tentando amenizar a diferenciação social por 
nascimento, substituindo a antiga divisão por uma censitária, 
misturando as diversas camadas (patrícios, clientes e plebeus), além 
de privilegiar um novo grupo, os cavaleiros ou homens novos. Agindo 
assim, Caio Otávio também desenvolvia uma estratégia política, pois 
podia evitar a organização da população contra o governo, já que seria 
mais difícil a união entre os membros oriundos dos vários antigos 
níveis sociais diferentes reunidos em cada nova camada. 
Mais mudanças políticas possíveis de citar aqui referem-se ao 
aumento das províncias em terras distantes conquistadas a fim de 
ganhar as elites estrangeiras e facilitar o processo de romanização. 
Consequentemente temos, ainda, o fortalecimento do exército romano, 
que ocupava lugar de destaque impondo a obediência e a adesão à 
cultura romana progressivamente. Nesse aspecto, temos a 
perseguição aos cristãos no Oriente, fato decorrente do conflito entre o 
Cristianismo e a adoração do imperador como divindade, no caso, 
representado pelo título “Augusto” definido por Caio Otávio e que 
resultava ainda em mais uma mudança política: a partir de agora o 
imperador tinha o direito de escolher seu sucessor, enfraquecendo 
ainda mais o Senado Romano.     
 

 QUESTÃO 02  
No Natal de 800, o papa Leão III coroou Carlos Magno como 
Imperador dos Romanos. O Imperador recebeu o antigo título de 
Augusto. 
a) Caracterize a autoridade de Carlos Magno como Imperador naquele 
momento. 
b) Apresente dois aspectos do renascimento carolíngio. 

 Resolução  
a) A autoridade de Carlos Magno no momento da coroação é 
caracterizada pelo crescente processo de centralização política com o 
apoio da Igreja Católica. Durante o governo de Carlos Magno, o reino 
franco submeteu a seu controle povos românicos e germânicos 
cristãos, de modo que quase toda a Europa Cristã passou a fazer 
parte das grandes dimensões do Império Carolíngio. No entanto, 
embora Carlos Magno tenha sido coroado com o título de “Augusto”, o 
novo Império possuía dimensões e fronteiras distintas do antigo 
Império Romano. Dessa forma, com a coroação realizada pelo Papa 
Leão III, a Igreja se torna uma legitimadora do poder de Carlos Magno, 
e este assume o dever de manter e disseminar a fé cristã, 
assegurando assim a hegemonia do cristianismo no continente 
europeu. 

b) O Renascimento Carolíngio foi o nome como ficou conhecido o 
período de renovação cultural inaugurado pela coroação de Carlos 
Magno. Esse movimento é caracterizado pela conservação de obras 
da Antiguidade e pela ampla reforma educacional, instituindo a 
reforma e a fundação de novas escolas para os membros da nobreza. 
Destaca-se também o apoio da Igreja Católica, que contou com a 
elevação do nível educacional do clero e com o aumento da 
alfabetização dos religiosos. Dessa forma, podemos afirmar que a 
aristocracia e o clero foram grandes beneficiários do movimento. O 
renascimento carolíngio possui também grande importância por ter 
contribuído na formação da base do Renascimento Cultural.  
 

 QUESTÃO 03  
Desde o início da colonização, os portugueses chamaram de tapuias 
os grupos indígenas que julgavam bárbaros, por seus hábitos culturais 
distintos dos que habitavam o litoral e por seu poder de resistência aos 
portugueses. 
a) Contextualize historicamente os significados de Guerra Justa para 
os portugueses a partir do fim da Idade Média. 
b) Indique duas práticas dos indígenas que os portugueses 
consideravam bárbaras. 

 Resolução  
a) O conceito de Guerra Justa surge na Idade Média como forma de 
autorizar quaisquer ações violentas por parte dos europeus frente a 
povos não-europeus. Entre os séculos XI e XIII, a Europa cristã 
participou das Cruzadas, conjunto de guerras que envolviam 
motivações políticas, sociais e, principalmente, religiosas contra os 
muçulmanos no Oriente. Portugal de certa forma também esteve 
envolvida na luta ideológica do Catolicismo contra o Islamismo durante 
o movimento de Reconquista, iniciado no século VIII e ao longo de 
todo o tempo das Cruzadas, por conta da invasão dos muçulmanos à 
Península Ibérica, fruto da expansão do Império Islâmico. Dessa 
maneira podemos entender o ideal de Guerra Justa como a forma que 
os europeus encontraram para julgar povos dominados ou alvo de 
conquista, a partir de uma interpretação étnica eurocêntrica. Assim, a 
dominação de novos territórios e o enfrentamento entre europeus e 
não-europeus ganhou, por parte daqueles, um caráter positivo, 
segundo o qual os povos tidos como “civilizados” levariam sua cultura 
e sua superioridade aos povos interpretados cultural e 
economicamente como “menos afortunados” e “bárbaros”. Assim, na 
época das Grandes Navegações, os portugueses identificavam nos 
indígenas brasileiros todos os aspectos que os enquadravam na 
necessidade de receber os benefícios da civilização europeia. Claro 
que, embora parte dos conquistadores realmente acreditasse nisso, 
muitos outros envolvidos tinham consciência da necessidade dessa 
justificativa ideológica para o sucesso puramente pecuniário da 
colonização. Em suma, com o conceito de Guerra Justa, era possível 
camuflar a injustiça das conquistas, violentas ou não, em desrespeito 
às culturas já existentes no Brasil do século XVI.  
b) O aluno possui aqui várias possibilidades de resposta, pois ao 
chegar à nova terra conquistada, os portugueses se depararam com 
diversos costumes comuns aos povos selvículas que os tornava alvo 
do processo civilizatório. Dentre essas práticas, geralmente apontadas 
pelos jesuítas como abomináveis, estavam incesto, infanticídio, 
adoração a outros deuses e ritos tidos como pagãos, além, claro, da 
prática da antropofagia, mencionada pelos portugueses simplesmente 
como canibalismo, ou seja, o ato da ingestão de carne humana 
desprovido da significação religiosa entendida pelos nativos, tidos, 
portanto, como bárbaros. Dessa maneira, mais uma vez, o ideal de 
Guerra Justa, do ponto de vista dos portugueses, aplica-se, já que se 
torna uma missão cristianizar os índios e ensinar-lhes os costumes 
europeus para salvá-los dos pecados das práticas até então 
vivenciadas.   
 

 QUESTÃO 04  
Um motivo para a melhoria da dieta ao longo do século XIX era que 
chegavam cada vez mais alimentos do que chamamos de “periferia” 
da Europa, denominação vaga que engloba a Rússia e a Europa do 
Leste, como também das zonas de abastecimento do Novo e do Velho 
Mundo. Grande parte da Europa acabou por beneficiar-se dessas 
importações, mas os países mais necessitados desses produtos eram 
aqueles onde a industrialização e o desenvolvimento urbano 
ocorreram com maior ímpeto, ou seja, Grã-Bretanha, os Países Baixos 
e a Alemanha. Do Novo Mundo chegavam o açúcar, o café e o cacau, 
e da China, do Ceilão e da Índia chegavam o chá e o arroz. 
(Adaptado de Norman J. G. Pounds, La Vida Cotidiana: historia de la cultura material. 

Barcelona: Editorial Crítica, 1992, p. 507-509.) 
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a) Explique a relação entre o processo de industrialização e 
importação de alimentos na Europa. 
b) Por que a dieta europeia melhorou ao longo do século XIX? 

 Resolução  
a) A partir do aprimoramento da Indústria no século XIX, o interesse 
pelo meio urbano aumenta. Além de poucos braços para o campo, os 
países que desenvolveram mais seu setor industrial acabaram usando 
terras férteis para a produção de gêneros destinados a servir como 
matéria-prima, e não para a alimentação. Ao mesmo tempo, o 
dinamismo econômico se apresenta como alternativa para a 
decadente produção alimentar. Agora os países industrializados 
podem importar alimentos. Com as melhorias nas atividades 
portuárias e com o implemento das estradas de ferro, era muito mais 
viável importar comida de outros países a fim de concentrar o foco na 
produção industrial, que, beneficiada pelas necessidades dos países 
não industrializados, tinha nas exportações lucro garantido. Prova 
disso foi a proposta da Divisão Internacional de Trabalho tentando 
mapear os países que deveriam se dedicar a produzir alimentos e 
matérias-primas para os países industrializados, servindo ao mesmo 
tempo como mercado consumidor dos produtos manufaturados. 
b) Como o próprio texto aponta, com a relação de 
exportação/importação gerada pela indústria, os europeus dos países 
industrializados começam a ter acesso a novos alimentos. Grãos, 
cereais, frutas e legumes diversos são introduzidos na culinária de 
vários países. Enquanto isso, aqueles países europeus do Leste 
dedicados à agricultura percebem o aumento do lucro por conta das 
exportações mais volumosas, permitindo também acesso a novos 
tipos de alimentos e/ou maquinário para o beneficiamento de 
alimentos, permitindo, em algum grau, a melhoria na qualidade da 
comida.   
 

 QUESTÃO 05  

 
(Disponível em http://www.jblog.com.br/quadrinhos.php?itemid=20522. 

Acessado em 05/12/2013.) 
 
Angelo Agostini (1833-1910) expressou sua crítica a D. Pedro II em 
uma caricatura publicada na Revista Ilustrada, em 1887. 
a) Conforme a imagem, qual é a crítica de Agostini ao Imperador? 
b) Indique e explique um processo que expresse a situação de crise 
vivida no final do Império. 

 Resolução  
a) De acordo com a imagem, o imperador dorme enquanto problemas 
assolam o país. Ou seja, trata-se de uma crítica à demora de D. Pedro 
II quanto a resoluções frente às crises ao longo de seu governo. A dica 
principal está no famoso jornal daquele período (O Paiz – na grafia da 
época).  
b) A esta questão era possível responder de várias maneiras. O ano 
de 1887 é especialmente importante para o Brasil. Já decorridos 
dezessete anos do fim da Guerra do Paraguai (1864 – 1870), 
observamos um quadro político e social bastante diferente daquele do 

início do Segundo Reinado. O exército brasileiro se organizou de 
maneira bem mais eficiente ao longo da Guerra, e agora, com quadros 
mais bem definidos e consciência política cada vez mais direcionada, 
dado o contado com o Positivismo, ensinado aos oficiais formados na 
Escola da Praia Vermelha, pedia maior participação política na 
administração do Império. Pela própria natureza do governo isso lhes 
era negado, fazendo com que aos poucos se aproximassem mais do 
movimento republicano, também fortalecido a partir de 1870, com a 
fundação de seu partido. Além disso, Dom Pedro II já andava às voltas 
com os efeitos da chamada Questão Religiosa por conta da Bula 
Syllabus escrita pelo Papa Pio IX, que diminuía a influência do 
imperador sobre a Igreja Católica e proibia o contato de católicos com 
a maçonaria. Dessa maneira D. Pedro II tinha que equilibrar a perda 
de apoio por parte da elite agrária, decorrente de sua opção de 
abandonar a maçonaria, e a manutenção do apoio da Igreja, agora 
fortalecida pelas diretrizes do documento papal. Além disso, havia 
mais uma questão política e social decorrente do movimento 
abolicionista, já bastante fortalecido, também pelos efeitos da Guerra 
do Paraguai, uma vez que tantos os escravos que voltavam livres do 
campo de batalha, como figuras proeminentes da sociedade, como 
Joaquim Nabuco, se faziam perceber mais ativamente na sociedade e 
na política a favor da abolição. A partir de 1871, leis como a do Ventre 
Livre e a dos Sexagenários (1885) passavam uma ideia de 
enfraquecimento do governo. Enquanto tudo isso acontecia, de acordo 
com a caricatura, D. Pedro II dormia deixando o país se acabar em 
turbulências várias. Tal postura se deve à imagem negativa que a 
República possuía na época, frente à qual a ideia de fim do Império 
assustava.   
 

 QUESTÃO 06  
Na Lei Orgânica do Ensino Secundário de 9 de abril de 1942, 
podemos ler: 1. É recomendável que a educação secundária das 
mulheres se faça em estabelecimentos de ensino de exclusiva 
presença feminina. 2. Incluir-se-á nas terceira e quarta séries do curso 
ginasial e em todas as séries dos cursos clássico e científico a 
disciplina de economia doméstica.  3. A orientação metodológica dos 
programas terá em mira a natureza da personalidade feminina, bem 
como a missão da mulher dentro do lar. 
(Adaptado de Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro (orgs.), Nova História das 

Mulheres. São Paulo: Contexto, 2012, p. 337.) 
 
a) Cite duas mudanças na legislação que afetaram a condição 
feminina no Brasil nas décadas de 1930 e 1940. 
b) Qual o papel desejado para a mulher durante o Estado Novo (1937-
1945)? 

 Resolução  
a) Podemos citar como mudanças que afetaram a condição feminina o 
voto feminino e a regulamentação do trabalho de mulheres. A 
Constituição de 1934, promulgada no governo de Vargas, previa 
modificações no sistema eleitoral e atendia a uma forte reivindicação: 
o  voto feminino, que foi incluso no Código Eleitoral de 1932 e 
incorporado à Constituição dois anos depois. Outro aspecto da 
legislação que também afetou a condição feminina foi a proibição da 
diferença de salário para um mesmo trabalho por motivo de sexo. A 
Consolidação das Leis do Trabalho em 1943 também determinou 
diretrizes para a regulamentação das especificidades do trabalho 
feminino.  
b) A partir da lei vigente em 1942, podemos afirmar que o papel 
desejado para as mulheres durante o Estado Novo era a ocupação 
destas com tarefas relativas ao ambiente privado e doméstico, 
constituído pelo lar. Essa característica é evidenciada pelo esforço em 
privilegiar disciplinas relativas à casa no Ensino Secundário. A 
restrição ao espaço doméstico, incentivada pela lei, é justificada pela 
existência de uma suposta “natureza da personalidade feminina” que 
atribuiria à mulher uma “missão do lar”. Desse modo, a concepção 
endossada pelo documento apresentado é determinista e 
desconsidera a construção histórica e relativa dos papéis de gênero, 
atribuindo à mulher características inerentes e indissociáveis.  
 

 QUESTÃO 07  
O cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o 
capitalismo ocidental, durante o período da Guerra Fria. O texto diz: 
“Duas infâncias. Na URSS (parte superior) crianças são apoiadas pelo 
amor da nação! Nos países capitalistas (figura inferior), milhões de 
crianças vivem sem comida ou abrigo.” 
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a) Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? 
b) Cite dois conflitos bélicos do período da Guerra Fria. 

 Resolução  
a) O cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental como injusta, 
cruel e marcada pela desigualdade social, na qual crianças vivem na 
rua  em condições miseráveis, sem comida ou abrigo. A forma como 
as duas infâncias são representadas na imagem endossam essa 
visão: o espaço destinado às crianças soviéticas é maior e colorido 
com cores vivas, enquanto a infância na sociedade capitalista é 
representada no espaço inferior e menor, além das cores utilizadas 
serem predominantemente frias. Além disso, para evidenciar as duas 
realidades distintas, as crianças da sociedade capitalista estão em um 
ambiente insalubre e com rostos anônimos e tristes, enquanto as 
crianças soviéticas são retratadas mais próximas e sorridentes, em 
uma paisagem ensolarada e agradável.  
b) O candidato deveria citar dois, dentre os conflitos:  

 Guerra da Coreia (1950-1953) 
 Guerra do Vietnã (1955-1975)  
 Guerra do Afeganistão (1979-1989) 
 Crise dos Mísseis de Cuba (1962) 
 Revolução Cubana (1959) 

Além destes conflitos que apresentam a polarização ideológica de 
forma mais direta, o candidato poderia citar eventos onde a rivalidade 
capitalismo/comunismo se apresenta de maneira indireta ou ainda nos 
momentos iniciais da Guerra Fria, tais como: 

 Revolução Chinesa (1949 - embora já estivesse em vigor 
desde o fim dos anos 1920, muito antes da Guerra Fria 
começar) 

 Revolução Grega (1945 - 1949) 
 Conflitos árabe-israelenses a partir da interferência dos 

Estados Unidos com apoio a Israel. 
 Invasão da Republica Dominicana pelos Estados Unidos 

(1965) 
 Conflito sino-soviético (1960 – 1969) 
 Primavera de Praga (1968) 
 Os diversos conflitos de independência afro-asiáticos 
 Revolução Nicaraguense (1979) 
 Invasão de Granada pelos Estados Unidos (1983). 
 Revolução de El Salvador (1980 – 1992). 

 
 QUESTÃO 08  

Na formação do pensamento nacionalista de países como Angola, 
Cabo Verde e Moçambique, a cultura brasileira desempenhou um forte 
papel no processo de conscientização de muitos setores da 
intelectualidade africana, fornecendo parâmetros, em imagens 
diferenciadas, que se contrapunham ao modelo lusitano. 

(Adaptado de Rita Chaves, em Victor Andrade de Mello,  
“O esporte e a construção da nação: apontamentos sobre Angola.” 

http://www.afroasia.ufba.br/pdf/AA_40_VAMelo.pdf. Acessado em 08/08/2013.) 
 

a) Explique como Angola, Moçambique e Cabo Verde assimilaram a 
cultura brasileira. 
b) Estabeleça conexões entre a Revolução dos Cravos e a África 
Portuguesa na década de 1970. 

 Resolução  
a) Entre os anos 1950 e 1980, podemos observar vários movimentos 
de independência na África. Em boa medida o Brasil influenciava a 
intelectualidade de Angola, Cabo Verde e Moçambique, por conta de 
serem estas regiões falantes da língua portuguesa. Claro que essa 
coincidência linguística é apenas um dos fatores. No Brasil, os anos 
1950 foram marcados por um forte progresso industrial e pela 
consolidação do “American Way of Life”, dado o estímulo ao consumo 
proporcionado pela política de Juscelino Kubitschek. 
O liberalismo era a principal diretriz econômica, abrindo o Brasil para o 
capital estrangeiro (principalmente EUA e Inglaterra), além de permitir 
o aumento das multinacionais. Pouco mais de uma década à frente, 
tem início nosso Regime Militar (1964 – 1985), período no qual parte 
da intelectualidade brasileira, contrária aos militares, sustenta 
protestos nas ruas, produz música e literatura de contestação e 
agrega vários setores de oposição ao regime à luta contra a ditadura, 
tornando internacionais os problemas brasileiros. 
Já nessa época a realidade brasileira aos poucos chegou aos círculos 
intelectuais de Angola, Cabo Verde e Moçambique, animando grupos 
de resistência a lutarem pela independência em relação a Portugal. 
Porém, não foram apenas os agentes contrários ao Regime Militar 
brasileiro que influenciaram Angola. O próprio governo dos militares, 
em 1975, foi o primeiro a reconhecer a independência do país. 
b) Na década de 1970, Portugal passava pela ditadura de Salazar. 
Como o governo português se negava a conceder a independência às 
suas colônias africanas, vários movimentos de protesto e repúdio à 
dominação portuguesa se avolumaram nessas regiões. Tal situação 
gerava também o descontentamento do exército português, cada vez 
mais envolvido nas duras lutas coloniais travadas na África. Foi 
justamente esse descontentamento, aliado à insatisfação popular em 
relação aos conflitos, que desencadeou a Revolução dos Cravos em 
1974. Os militares se aproveitaram do governo fraco de Marcelo 
Caetano, substituto de Salazar, que sofrera um derrame em 1968, 
para deflagrar o golpe contra a ditadura portuguesa. 
Consequentemente, após a queda do Regime Militar português, as 
colônias africanas obtiveram sua independência. O nome “Revolução 
dos Cravos” se deve ao ato da população, feliz com o fim da ditadura, 
de entregar cravos (a flor nacional de Portugal) aos soldados que 
depuseram o regime, em agradecimento.   
 

 QUESTÃO 09  
“(...) o desencanto com a Nova República era provocado 
principalmente pelo fracasso dos vários planos econômicos que não 
conseguiram domar o dragão da inflação. Depois do breve sucesso do 
Plano Cruzado, de 1986, a arrancada dos preços disparou, 
esmagando o poder de compra dos brasileiros, especialmente dos 
mais pobres.” 

(Marly Motta, “Rumo ao planalto”. Disponível em 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/especial-nova-

republicarumo-ao-planalto. Acessado em 09/08/2013.) 
 

a) Explique o que é inflação. 
b) Quais os efeitos do congelamento de preços, base do Plano 
Cruzado, para a economia brasileira do período? 

 Resolução  
a) Inflação é um processo de desvalorização da moeda nacional, 
ocasionada por diversos fatores externos e/ou internos. Um dos 
exemplos de fatores externos que geram inflação é o aumento do 
custo de importação, que resulta em uma elevação no repasse de 
preços para a população. Um exemplo de fator interno que causa 
inflação é o aumento da emissão de papel moeda sem lastro.  
b) O principal efeito do congelamento de preços foi o imediato 
aumento do consumo, que resultou no desabastecimento dos 
supermercados e na prática do ágio. O ágio é um valor adicional 
cobrado sobre determinado produto, ou seja, a prática fazia com que 
as pessoas pagassem uma diferença sobre o preço tabelado, 
favorecendo assim o retorno da inflação. A forte incidência da prática 
foi um dos fatores que contribuíram para o fracasso do Plano Cruzado. 
Um dos casos sintomáticos de desabastecimento e ágio nesse 
contexto ocorreu na venda da carne de boi, sendo que, para os 
pecuaristas, a manutenção do preço congelado era impraticável, pois 
muitos fatores determinavam e influenciavam os custos, como ração, 
fatores climáticos, entre outros.  
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 QUESTÃO 10  
As pradarias mistas representam importante domínio fitogeográfico. 
Elas ocorrem em uma vasta área dos Estados brasileiros do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas também se estendem para o 
Uruguai e a Argentina. 
a) Descreva as características morfoclimáticas (relevo e clima) 
predominantes nas áreas de abrangência das pradarias pampeanas 
do Estado do Rio Grande do Sul. 
b) Aproveitando-se das condições naturais das pradarias pampeanas, 
a pecuária tem destaque nesse domínio, especialmente no sul do Rio 
Grande do Sul. Descreva as principais características dessa atividade 
nesse Estado, destacando os tipos de rebanhos predominantes. 

 Resolução  
a) Segundo definições de Aziz Ab’Saber, as áreas de pradarias no 
Brasil correspondem as regiões sul-sudoeste do estado do Rio Grande 
do Sul. Ela é composta pela vegetação de campos limpos (gramíneas) 
e campos sujos (gramíneas, arbustos e árvores esparsas), fato que 
lhe atribui o adjetivo de pradarias mistas. Pode-se observar nas 
imagens abaixo a localização e a estrutura fenotípica da região. 

 

  
 

Segundo ainda a classificação do geógrafo Aziz Ab’Saber, este 
domínio morfoclimático possui como preponderante um relevo 
planáltico em que impera a desconstrução do modelado a partir de 
processos erosivos, o que contribui para sua topografia plana 
entrecortada por coxilhas (baixas colinas). Este relevo foi por ele 
classificado como planalto meridional. Contudo, pode-se ainda 
perceber (pela imagem a seguir) que há ainda um segundo modelado 
de relevo que deve ser considerado, o Planalto Uruguaio-Sul-Rio-
grandense. 

 
 

Em termos climáticos a região esta sob domínio do clima subtropical, 
de característica mesotérmica, apresentando invernos rigorosos e 
verões quentes, porém, com umidade distribuída de maneira quase 
uniforme durante todos os meses do ano devido a interferência da 
massa polar atlântica (mPa). 
b) A pecuária sul-riograndense apresenta principalmente dois modelos 
produtivos de gado bovino. No sul, região das pradarias mistas, a 
criação está voltada ao corte e no norte do estado a produção mescla-
se em corte e produção leiteira, como se observa na figura a seguir: 

 
Fonte : Marion Filho, P. J. A pecuária no Rio Grande do Sul: a origem, a evolução 

recente dos rebanhos e a produção de leite (UFSM).  
A criação bovina é extensiva, ou seja, define sua produtividade a partir 
das dimensões territoriais das áreas produtoras, usando assim um 
modelo tradicional de produção, sem grandes intervenções 
tecnológicas no espaço produtivo. Podemos ainda dizer que a 
pecuária de corte na região está relacionada ao tamanho da 
propriedade rural local, em que predominam médias propriedades 
derivadas das antigas sesmarias doadas pelos portugueses com o 
objetivo de assegurar o controle do território e do rebanho bovino ali 
produzido. Vale ainda lembrar que se pode encontrar ainda a 
produção pecuária de ovinos, que não é tão significativa quanta a 
primeira mencionada, mas não deve ser ignorada. 

 QUESTÃO 11  
Conforme os estudos de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro (A 
dinâmica climática e as chuvas do Estado de São Paulo: estudo 
geográfico em forma de atlas. São Paulo: USP, Instituto de Geografia, 
1973), o clima do litoral do Estado de São Paulo resulta da interação 
de três grandes controles atmosféricos de ordem regional: a circulação 
secundária, sob a forma dos frequentes embates entre as três massas 
de ar mais atuantes na região; o oceano, matéria-prima da umidade 
disponível; e o relevo (Serra do Mar, de orientação SO-NE, que atua 
como barreira aos ventos úmidos predominantes de SE). 
 
a) Quais são as três massas de ar mais atuantes no litoral de São 
Paulo? 
b) Como o relevo atua para formar as chuvas orográficas? 

 Resolução  
a) Massa tropical atlântica (mTa): quente e úmida, que atua na faixa 
litorânea do Brasil do Sul ao Nordeste. 
     Massa polar atlântica (mPa): fria e úmida, que atua principalmente 
no inverno avançando pelo litoral brasileiro do Sul ao Nordeste. 
     Massa equatorial continental (mEc): quente e úmida, que atua em 
todas as regiões brasileiras durante o verão no hemisfério sul. 
b) Chuvas orográficas são as chuvas causadas pelo relevo, em que 
este funciona como uma barreira que impede o deslocamento da 
massa de ar úmida, que é forçada a elevar-se, ocorrendo uma queda 
de temperatura seguida da condensação do vapor d’água, a formação 
de nuvens e a precipitação. 
 

 QUESTÃO 12  
Para compreender as características geomorfológicas de um terreno, 
é necessário entender a influência dos agentes internos ou 
endógenos, que definem a estrutura e geram as formas do relevo, e 
dos agentes externos ou exógenos, que modelam as feições do 
relevo. O modelamento das feições do relevo é realizado pelos 
processos de intemperismo físico e químico.  
a) Aponte a ação de quatro fenômenos naturais responsáveis pela 
alteração do relevo de determinada área: dois que correspondem aos 
agentes internos e dois que correspondem aos agentes externos. 
b) Explique o que são os processos de intemperismo físico e químico. 

 Resolução  
a) O modelado de revelo é formado a partir dos seguintes agentes 
internos formadores do relevo: 

 Orogênese - força horizontal, presente no manto terrestre, 
que desloca as placas tectônicas possibilitando o choque 
entre elas e a formação de cadeias montanhosas orogênicas 
e terciárias (Dobramentos modernos). 

 Epirogênese – Força vertical, formada a partir das pressões 
magmáticas do manto, que proporciona a formação de 
degraus no relevo (Grabens e Horsts). 

Podemos ainda definir que o relevo é esculpido por forças externas 
(Intemperismos): 
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 Erosão eólica – Abrasão – é a erosão causada pelo impacto 
de materiais particulados carregados pelo vento em  áreas 
secas e de alta incidência eólica. 

 Erosão glacial – é o desgaste rochoso causado pelo atrito do 
gelo glacial sobre as superfícies rochosas. 

 Erosão pluvial – é a desconstrução superficial do relevo 
decorrente das chuvas e de sua acidez quando em contato 
com o solo. 

b) A palavra intemperismo remete à ideia de oscilação constante de 
temperatura e umidade em uma dada região. Sabemos que a 
escultura de um modelado de relevo se dá por agentes externos que 
são em geral derivados dessa variação de condições 
climatoatmosféricas. Existem dois tipos básicos de intemperismos 
(erosão): 

 Intemperismo Químico – ocorre somente em regiões que 
possuam elevada umidade, pois deriva da destruição 
rochosa a partir de reações químicas motivadas pela 
formação de ácidos. As erosões pluvial, fluvial e marítima 
são tipos clássicos de intemperismos químicos. 

 Intemperismo Físico - ocorre somente em regiões secas, 
sem umidade significativa. Esse tipo erosivo deriva da 
destruição rochosa a partir de contatos físicos e mecânicos 
diretos. As erosões eólica (abrasão, saltação, arrasto), 
glacial e térmica são tipos clássicos de intemperismos 
físicos. 

 
 QUESTÃO 13  

Brasil – Unidades de Conservação 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2013 

. 
“A preocupação com as ‘populações tradicionais’ que vivem em 
Unidades de Conservação é relativamente recente no Brasil, e até 
pouco tempo (e ainda hoje para os preservacionistas clássicos) elas 
eram consideradas ‘caso de polícia’, pois deveriam ser expulsas da 
terra em que sempre viveram, para a criação de parques e reservas”. 

(Antonio Carlos S. Diegues, O mito moderno da natureza intocada. 3ª edição,  
São Paulo: Hucitec, 2000, p.125.) 

 
a) O que são as Unidades de Conservação e quais seus objetivos 
principais? 
b) A chamada questão ambiental envolve polêmicas entre 
preservacionistas e conservacionistas. Explique em que consistem o 
preservacionismo e o conservacionismo. 

 Resolução  
a) Podemos atribuir o nome Unidades de Conservação (UC’s) ao 
espaço territorial e seus recursos ambientais componentes, 
possuidores de características naturais relevantes e limites bem 
definidos. Em geral são UC’s as áreas que estejam sob regime 
especial de administração, às quais o Estado dê garantias de 
proteção. Elas foram criadas a partir da Lei nº. 9.985, de 18 de julho 
de 2000, e elas, segundo Irving, representam “mecanismos adotados 
para conservação dos ecossistemas naturais, do patrimônio cultural 
para uma grande abrangência de valores humanos, em diversas 
sociedades” (IRVING, 1998). O SNUC pode ser classificado como: 
• Unidades de Proteção Integral – que é o espaço rico em 
biodiversidade com baixa ocupação humana e preservado em suas 
características integrais. 
• Unidades de Uso Sustentável - É o espaço com grande 
biodiversidade e elevada presença humana, onde se deve aliar o uso 
ambiental sustentável, buscando prover as necessidades das 

populações atuais sem deixar de preservar seus recursos para 
garantir também a existência das gerações futuras. 
b) Podemos definir como preservacionismo a forma de manuseio ou 
relação com a natureza que sugere uma ideia de intocabilidade na 
natureza, a qual é vista como inviolável e insubstituível, além de frágil, 
não devendo ser subjugada a interesses humanos, devendo ser 
mantida integralmente. 
Devemos entender como conservacionismo toda e qualquer relação 
e/ou interação homem-natureza segundo a qual o primeiro utiliza a 
segunda sob a perspectiva da sustentabilidade. Esta significa 
satisfazer às necessidades da geração atual, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades, utilizando os recursos naturais sem comprometê-los ou 
destruí-los. 
 

 QUESTÃO 14  
Nos anos 1990, foi retomado o incentivo específico à indústria 
automotiva, tendo como foco a descentralização geográfica. Segundo 
a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores), em 2012 havia 53 fábricas em 9 Estados. Estas fábricas 
pertencem a 26 empresas que fabricam automóveis, veículos 
comerciais leves, caminhões e ônibus (9 produzem carros de passeio). 
Com 3,3 milhões de unidades produzidas, o Brasil é o sexto maior 
produtor do mundo. 
(Adaptado de Fatia da indústria automobilística no PIB cresce 45,6% em 11 anos, em 

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral. Acessado em 05/05/2013.) 
a) A partir dos anos 1990, a distribuição geográfica da indústria 
automotiva no Brasil desencadeou uma forte tensão nas relações 
entre Estado, mercado, sociedade e território, que ficou conhecida 
como “guerra fiscal” ou “guerra dos lugares”. Explique o que é a guerra 
fiscal ou dos lugares. 
b) Além de São Paulo, berço tradicional da indústria automobilística 
brasileira, indique outros três Estados que possuem esse tipo de 
indústria. 

 Resolução  
a) Guerra fiscal ou guerra dos lugares é a disputa entre estados ou 
municípios pela instalação de novas plantas industriais. Essa disputa é 
caracterizada pelo oferecimento de vantagens como: isenções fiscais, 
impostos menores e obras de infraestrutura. Esse processo 
desencadeou a criação de novas áreas industriais pelo país – 
fenômeno conhecido geograficamente como desconcentração 
industrial – porém, trouxe algumas desvantagens como uma menor 
arrecadação de impostos estaduais e municipais e uma espécie de 
“leilão” por essas novas indústrias. 
b) Vários estados se beneficiaram com essa realocação industrial pelo 
país, são eles: 
Paraná: Renault e Volvo 
Bahia: Ford e Jac Motors 
Goiás: Mitsubishi e Hyundai 
Minas Gerais: Mercedes e Fiat. 
 

 QUESTÃO 15  
População urbana mundial (% do total) em 2012 

Fonte: Banco Mundial, 2013. 

Segundo dados da ONU (2013), em 2011, 51% da população mundial 
(3.6 bilhões) passou a viver em áreas urbanas, em contraste com 
pouco mais de um terço registrado em 1972. Essa mudança tem 
implicado grandes metamorfoses do espaço habitado, levando à 
formação de megacidades (aglomerados urbanos com mais de 10 
milhões de habitantes) em todos os continentes. 
a) Indique os fatores que impulsionam a urbanização mundial, levando 
à formação de megacidades nos países menos desenvolvidos. 
b) Aponte, ao menos, três problemas relacionados à dinâmica do 
espaço urbano das megacidades em países menos desenvolvidos. 
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 Resolução  
a) Os fatores que impulsionam a urbanização mundial, principalmente 
em países menos desenvolvidos, que levaram à formação de 
megacidades são: 
- a busca por melhores condições de vida nas cidades, como emprego 
e serviços; 
- a concentração fundiária ou a desigualdade no campo; 
- a mecanização das lavouras; 
- a falta de recursos e de apoio governamental no campo; 
- a industrialização. 
b) O processo de urbanização rápido e caótico ocorrido nos países 
menos desenvolvidos trouxe vários problemas, tais como: 
- desemprego; 
- violência; 
- desigualdade social; 
- segregação sócio-espacial (bairros ricos e bairros pobres); 
- submoradias; 
- alto crescimento demográfico. 
 

 QUESTÃO 16  
 

Cinco primeiros destinos das exportações 
de mercadorias brasileiras em 2011 

 

 
Fonte: Base de dados estatísticos da Organização Mundial do Comércio, 2012. 

 

Considerando os Blocos Econômicos, a União Europeia (27 países em 
2011) permanece como relevante importador de mercadorias 
brasileiras. Considerando os países individualmente, a China vem se 
destacando, desde 2009, como o principal destino das exportações 
brasileiras: em 2005 era o terceiro importador brasileiro, atrás da 
Alemanha (1º) e dos EUA (2º). Outro destaque importante das 
relações comerciais do Brasil é a Argentina: nos últimos dez anos, o 
valor das exportações para esse país saltou de US$ 5 bilhões para 
US$ 23 bilhões. 
a) Quais são os principais produtos que o Brasil exporta para a China? 
b) Fator Agregado é um conceito que agrupa os produtos exportados 
em três categorias: básicos, semimanufaturados e manufaturados. 
Considerando o Fator Agregado, qual é a categoria de produtos que o 
Brasil mais exporta para a Argentina e que contexto institucional tem 
permitido avançar numa melhor integração com os vizinhos brasileiros 
da América do Sul? 

 Resolução  
a) Os principais produtos exportados pelo Brasil para a China são 
minério de ferro e soja. Essas exportações devem-se às nossas 
grandes reservas de ferro, por exemplo, na Serra dos Carajás, no 
Pará, e no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, além da 
modernização da agricultura brasileira a partir da década de 70, 
principalmente com a expansão da fronteira agrícola para as regiões 
Centro-Oeste e Norte, ancorada majoritariamente na produção de 
soja, transformando o país no maior exportador mundial do grão. 
Soma-se a essas transformações o grande crescimento econômico da 
China nas últimas décadas e, consequentemente, uma alta demanda 
dessas matérias-primas, e temos um avassalador aumento nas 
relações comerciais Brasil-China.  
b) Considerando o Fator Agregado (fator agregado corresponde ao 
valor que o trabalho e a tecnologia agregam às matérias primas 
durante o processo manufatureiro-industrial), temos como a categoria 
que o Brasil mais exporta para a Argentina a de veículos automotores, 
que corresponde a cerca de 40% do volume total dos carros vendidos 
no mercado automotivo de nosso vizinho. Uma melhor integração do 
Brasil com os vizinhos da América do Sul tem avançado devido ao 
MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), bloco econômico criado em 
1991 por um acordo firmado entre Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai e que hoje também incorpora a Venezuela. Em seus 20 anos 

de existência, colaborou para um aumento de 900% no comércio entre 
os países membros. Debates acalorados e recentes têm conturbado o 
bloco devido à suspensão do Paraguai e à entrada da Venezuela. 
 

 QUESTÃO 17  
Taxa de desemprego de menores de 25 anos de idade 

em 6 países da Zona do Euro (janeiro de 2013) 

 
(Adaptado de Le nouvel observateur, 14/03/2013, p. 22.) 

 
Criada em 2010, no início da crise financeira grega, a Troika 
(composta pelo Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo 
Monetário Internacional) tem sido a principal protagonista dos planos 
de resgate de países europeus em crise. Contudo, as medidas de 
austeridade impostas a esses países têm promovido mais 
desigualdades sociais e, contrariamente ao desejado, têm aumentado 
o desemprego. 

 

a) Indique duas medidas de austeridade impostas pela Troika aos 
países em crise da Zona do Euro. 
b) Além do desemprego, indique duas consequências sociais 
provocadas pela recessão econômica em que se encontram esses 
países europeus. 

 Resolução  
a) A Troika (palavra russa que designa um comitê de três membros, 
no caso o BCE, a CE e o FMI) impôs aos países em crise na Zona do 
Euro (principalmente Grécia, Espanha, Portugal e Irlanda) medidas de 
austeridade como aumento de impostos, cortes orçamentários, 
aumento de idade para aposentadoria, reduções salariais e redução 
dos gastos públicos em saúde e educação, que geraram e geram 
grandes polêmicas sobre sua eficácia no combate à crise econômica e 
financeira atravessada pelo bloco desde 2008. 
b) As principais consequências sociais dessas medidas de 
austeridade são, além do desemprego crescente, o aumento da 
desigualdade social, o aumento da pobreza, principalmente o  
empobrecimento da classe média, um desmantelamento de serviços 
públicos e da segurança social e o aumento das migrações entre 
países europeus, tendo como destino os países mais fortes e dotados 
de oportunidades econômicas. Tais fluxos migratórios têm ainda 
levado a um aumento da xenofobia (aversão a imigrantes) e 
preconceitos étnicos na Europa. 
 

 QUESTÃO 18  
“Sabe-se que existe, em toda crise, a emersão de processos que 
antes permaneciam ocultos por controles institucionais. Algumas 
identidades sociais não se afirmavam no espaço público quando 
formas de identificação, mais facilmente aceitas, ocupavam a cena 
política. A crise, ao destruir certezas, pode encadear outras práticas, 
possibilitando que identidades antes secundárias orientem a defesa de 
bandeiras de luta aparentemente ultrapassadas ou, até mesmo, 
mortas. Exemplificam esta possibilidade os movimentos negro e 
indígena, na América Latina, e os contextos sociais em que se trava, 
hoje, a luta em torno do trabalho, envolvendo os desafios da economia 
popular”.  

(Ana Clara Torres Ribeiro, “Leituras de movimentos: conjuntura, ação e 
poder”, em Por uma sociologia do presente: ação técnica e espaço. Rio de 

Janeiro: Letra Capital, 2013, p. 202.) 
. 
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a) A luta dos movimentos indígenas na América Latina resultou, em 
boa medida, em avanços políticos significativos. Que contexto social 
permitiu a eleição do Presidente Evo Morales na Bolívia?  
b) Que contexto econômico-social Latino-americano atual tem movido 
lutas em torno da constituição de economias populares, mais 
solidárias e menos excludentes?  
 

 Resolução  
a) A Bolívia é um país cuja composição étnica populacional conta com 
90% da população indígena e mestiça, e mais da metade da 
população total vive abaixo da linha da pobreza, havendo assim uma 
grande desigualdade entre a minoria branca das terras baixas do 
oriente boliviano e as grandes massas indígenas camponesas 
empobrecidas do altiplano ocidental. Esses fatores foram 
fundamentais para uma forte mobilização popular que tem grandes 
ciclos de revolta na história boliviana (começou com o movimento 
Tupac Katari – serpente soberana – que libertou os nativos e pobres 
das mãos dos colonizadores ricos no século XVIII e se manteve desde 
então como referência revolucionária das minorias) e que a partir do 
ano 2000 reiniciou-se paralisando o país com revoltas populares, 
bloqueio de estradas, greves e marchas. Neste movimento podemos 
citar dois exemplos contundentes: a “Guerra da Água” (Cochabamba, 
2000) e a “Guerra do Gás” (2003), que forçaram o governo a rever 
políticas neoliberais, à renúncia de dois presidentes e a eleições 
antecipadas que, em 2005, elegeram Evo Morales. 
b) As sociedades latinas têm sofrido há séculos com a exploração de 
classes dominantes e/ou colonizadoras, o que lançou uma imensa 
maioria de desfavorecidos ao ostracismo político e extrema exploração 
econômica. O neoliberalismo imposto ao continente a partir dos anos 
90 aprofundou ainda mais a desigualdade econômica e política. As 
classes menos favorecidas passaram a ser ignoradas em meio a um 
sistema econômico que ampliou os privilégios das grandes fortunas, 
das grandes corporações e dos grandes capitais em meio a um 
mercado desregulamentado. 
Contudo, na ultima década vimos nascer no continente Latino-
americano, em meio às populações excluídas, movimentos cada vez 
mais intensos e amplos em busca por democracia política e 
econômica. Contestando as oligarquias regionais/nacionais, 
derrubando ditaduras político-econômicas, as populações 
desfavorecidas se apoiaram em personalidades e/ou ideologias 
libertárias para trilharem seu caminho de emancipação. No México se 
amplia a importância ideológica do movimento zapatista de libertação 
nacional, em que os camponeses indígenas pegaram em armas, 
desde a década de 90, para lutar contra o neoliberalismo, contra a 
influência dos EUA e pela inserção econômica e política da população 
desfavorecida mexicana. Na Venezuela, no Equador e na Bolívia, em 
menor grau, o movimento bolivariano (baseado nas ideologias e luta 
de Simon Bolívar contra a elites dominantes espanholas sobre a 
América Latina). Na Bolívia especificamente, a bandeira do 
bolivarianismo se juntou à bandeira do movimento indígena de Tupac 
Katari na busca por igualdade de direitos aos indígenas bolivianos.   
 

INGLÊS 
 

 QUESTÃO 19  
[1] 

 
 

[2] 

 
 

 (Disponíveis em http://www.neatorama.com/2012/01/16/social-media-spoof-ads-by-milwaukee-
public-library/ e http://gloveo.co/reading-makes-life-a-lot-of-easier/, Acessados em 19/09/2013.) 

 

a) A figura [1] refere-se a uma campanha. Qual é o objetivo dessa 
campanha? 
b) Por que o cachorro que aparece na figura [2] não consegue abrir a 
porta? Justifique sua resposta. 

 Resolução  
a) O objetivo da campanha, promovida pela Biblioteca Pública de 
Milwaukee, é incentivar as pessoas a ler. O anúncio se utiliza da 
aparência de ferramentas virtuais como Facebook, YouTube e Twitter 
e faz brincadeiras com os nomes e as logomarcas dessas ferramentas 
de maneira a sugerir que as pessoas “coloquem suas faces em um 
livro” (em referência ao Facebook), “poderiam estar lendo” (em 
referência ao YouTube) e “tentem milhões de caracteres e não 
somente 140” (em referência ao Twitter). 
b) A mensagem do cartum “ler faz a vida muito mais fácil” é ilustrada 
pelo fato de o cachorro (que não sabe ler) não entender que na porta 
está escrito “puxe” e não “empurre”. O cachorro então não consegue 
abrir a porta, pois está empurrando ao invés de puxar a porta, como 
pede o sinal nela afixado. 
 

 QUESTÃO 20  

 
(Adaptado da figura disponível em http://www.satheesh.net/2012/02/22/introducing-the-apple-

iphone-5/. Acessado em 21/09/2013.) 
 

a) Qual é, ironicamente, a desvantagem do telefone celular que 
aparece no cartum? O que ele seria capaz de controlar? 
b) O que esse celular permitiria que seu usuário fizesse com relação 
ao tempo? 

 Resolução  
a) O “telefone celular” que aparece no cartum não contém um telefone, 
conforme escrito na observação marcada com o asterisco (*Does not 
contain a phone), então, paradoxalmente, apesar de suas múltiplas 
funções, ele não faz simples ligações. Ele é capaz de controlar a bolsa 
de valores (Controls Stock Market). 
b) Em relação ao tempo, o “telefone” faz com que seja possível viajar 
no tempo (Enables time travel), predizer o futuro (Predicts future) e 
mudar o passado (changes past).  
 

 QUESTÃO 21  

 
(Adaptado de Tennessee Williams, A Street Car named Desire. Londres: Penguin 

Modern Classics, 2009, p. 3-4.) 
 

a) Pelo que se depreende do diálogo, qual é o provável sobrenome de 
solteira de Blanche e que relação de parentesco ela tem com Stanley 
Kowalski? 
b) Qual é o endereço de Stella e o que ela estaria fazendo no 
momento em que sua irmã chegou a sua casa? 

 Resolução  
a) O provável sobrenome de solteira de Blanche é DuBois,  pois é irmã 
da Sra. Stanley Kowalski, cujo nome de solteira era Stella DuBois. O 
fato de ser irmã de Stella DuBois, que hoje é a Sra. Stanley Kowalski, 
faz de Blanche cunhada do Sr. Stanley Kowalski. 
b) O endereço de Stella é Elysian Fields 632. No momento em que 
Blanche chega à sua casa, Stella está na pista de boliche logo na 
esquina vendo seu marido jogar. 

EUNICE: What’s the matter, honey? Are you lost? 
BLANCHE: They told me to take a streetcar named Desire, and
     then transfer to one called Cemeteries and ride six
     blocks and get off at Elysian Fields! 
EUNICE: That’s where you are now. What number are you
    looking for? 
BLANCHE: Six thirty-two 
EUNICE: You don’t have to look no further. 
BLANCHE: I’m looking for my sister, Stella DuBois. I mean –  
       Mrs. Stanley Kowalski. 
EUNICE: That’s the party. You Just did miss her, though. 
BLANCHE: Oh. She’s... out? 
EUNICE: You noticed that bowling alley around the corner? 
BLANCHE: I’m... not sure I did. 
EUNICE: Well, that’s where she’s at, watching her husband bow.
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 QUESTÃO 22  

 

In late 1939, after the outbreak of the Second
World War, the British Government designed a 
number of morale boosting posters that would 
be displayed across the British Isles during the
testing times that lay ahead. 
With a bold coloured background, the posters
were required to be similar in style and feature 
the symbolic crown of King George VI. The
first two posters, ‘Your Courage, Your 
Cheerfulness, Your Resolution will Bring Us
Victory’ and ‘Freedom is in Peril’ were
produced and posted on public transport, in
shop windows and upon notice boards across 
Britain. The third and final poster of the set
simply  read  ‘Keep  Calm  and Carry On’.  The

plan in place for this poster was to issue it only upon the invasion of 
Britain by Germany. As this never happened, the poster was never 
officially seen by the public. 

(Adaptado de http://www.keepcalmandcarryon.com/history/. Acessado em 
08/09/2013.) 

 
a) Com que objetivo o governo da Grã-Bretanha elaborou, em 1939, a 
série de posters descrita no texto?  
 
b) O que sabemos do terceiro poster, além do fato de que foi feito nos 
mesmos moldes dos anteriores, e que continha os dizeres “Keep Calm 
and Carry On”? 

 Resolução  
a) O objetivo da série de posters elaborada pelo governo da Grã 
Bretanha era elevar a moral dos cidadãos durante tempos difíceis que 
viriam após o estouro da Segunda Guerra no final de 1939. 
 
b) Sabemos que foi projetado para ser usado por ocasião da invasão 
da Bretanha pela Alemanha. Como isso nunca aconteceu, ele nunca 
foi visto oficialmente pelo público. 
 

 QUESTÃO 23  
How to Ride Your Home of Cockroaches 

 
Cockroaches are a health hazard and should be eliminated from home 
quickly as possible. Bear in mind that roaches will gravitate toward 
areas with a water source, a food source, and dark warm places to 
hide. You can make your home an unlikely target by fixing leaky pipes 
or dripping faucets. 

(Adaptado de http://www.doityourself.com/stry/ridcroaches/. Acessado em 21/09/2013.) 

 
a) Qual é o objetivo do texto? Por que atingir esse objetivo é muito 
importante? 
 
b) Descreva e justifique o procedimento recomendado no texto para 
solucionar o problema mencionado. 
 

 Resolução  
a) O objetivo do texto é instruir a população em como se livrar (how to 
rid of) das baratas (cockroaches) de suas casas. Atingir esse objetivo 
é muito importante porque as baratas representam um perigo à saúde 
(health hazard) e deveriam ser eliminadas o mais rápido possível. 
 
b) O procedimento recomendado é o de consertar os canos que estão 
vazando (leaky pipes) ou as torneiras que estão pingando (dripping 
faucets), uma vez que as baratas costumam se mover em direção às 
áreas onde haja fontes de água, comida e também a locais quentes e 
escuros para se esconderem. 
 
 
 
 
 

 QUESTÃO 24  
South America’s Earliest Empire 
Images of winged, supernatural beings adorn a pair of heavy 
gold-and-silver ear ornaments that a high-ranking Wari woman 
wore to her grave in the newly discovered mausoleum at El 
Castillo de Huarmey in Peru. 

 
The Wari forged South America's earliest empire between 700 and 
1000 A.D., and their Andean capital boasted a population greater than 
that of Paris at the time. Today, Peru's Minister of Culture will officially 
announce the discovery of the first unlooted Wari imperial tomb by a 
team of Polish and Peruvian researchers. In all, the archaeological 
team has found the remains of 63 individuals, including three Wari 
queens. 

(Disponível em http://news.nationalgeographic.com/news/2013/06/pictures/130627-peru-
archaeology-wari-south-america-humansacrifice- 

royal-ancient-world-photos/. Acessado em 27/08/2013.) 

 
a) Que tipo de ornamento pessoal foi encontrado em um sítio 
arqueológico no Peru, do que ele é feito e a quem ele pertencia? 
b) Explicite duas informações sobre o povo Wari presentes no texto. 

 Resolução  
a) Foi encontrado um ornamento para as orelhas, pesado, feito de 
ouro e prata, adornado com imagens de seres (beings) sobrenaturais 
e alados (winged). Estes brincos pertenciam a uma mulher da alta 
casta (high-ranking) Wari que os estava usando em seu túmulo, em 
um mausoléu recém descoberto em El Castillo de Huarmey, no Peru. 
b) O povo Wari avançou gradualmente (forged) para a América do Sul 
no início do império entre 700 e 1000 A.C., e sua capital Andean se 
gabava (boasted) de ter uma população maior do que a de Paris na 
época. Além disso, o Ministro da Cultura do Peru oficialmente 
anunciou o descobrimento de uma tumba imperial Wari, pela primeira 
vez encontrada não saqueada (unlooted). Esse descobrimento feito 
por uma equipe de pesquisadores poloneses e peruanos inclui restos 
mortais (remains) de 63 indivíduos, inclusive três rainhas Waris. 
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