
QUESTÃO 1 - (3 PONTOS) FILO

Leia com atenção o texto que se segue.
“Esclarecimento (Aufklärung) significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele
próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio
entendimento sem a tutela de um outro. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade,
uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de
coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. Sapere aude!1
Tenha a coragem de te servir de teu próprio entendimento, tal é portanto a divisa do
Esclarecimento.

A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens,
libertos há muito pela natureza de toda tutela alheia (naturaliter majorennes), comprazem-se
em permanecer por toda sua vida menores; e é por isso que é tão fácil a outros instituírem-se
seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se possuo um livro que possui entendimento por mim,
um diretor espiritual que possui consciência em meu lugar, um médico que decida acerca de
meu regime, etc., não preciso eu mesmo esforçar-me. Não sou obrigado a refletir, se é
suficiente pagar; outros se encarregarão por mim da aborrecida tarefa. Que a maior parte da
humanidade (e especialmente todo o belo sexo) considere o passo a dar para ter acesso à
maioridade como sendo não só penoso, como ainda perigoso, é ao que se aplicam esses
tutores que tiveram a extrema bondade de encarregar-se de sua direção. Após ter começado
a emburrecer seus animais domésticos e cuidadosamente impedir que essas criaturas
tranqüilas sejam autorizadas a arriscar o menor passo sem o andador que as sustenta,
mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça se tentam andar sozinhas. Ora, esse
perigo não é tão grande assim, pois após algumas quedas elas acabariam aprendendo a
andar; mas um exemplo desse tipo intimida e dissuade usualmente toda tentativa ulterior.

É portanto difícil para todo homem tomado individualmente livrar-se dessa minoridade
que se tornou uma espécie de segunda natureza. Ele se apegou a ela, e é então realmente
incapaz de se servir de seu entendimento, pois não deixam que ele o experimente jamais.
Preceitos e fórmulas, esses instrumentos mecânicos destinados ao uso racional, ou antes ao
mau uso de seus dons naturais, são os entraves desses estado de minoridade que se
perpetua. Quem o rejeitasse, no entanto, não efetuaria mais do que um salto incerto por cima
do fosso mais estreito que seja, pois ele não tem o hábito de uma tal liberdade de
movimento. Assim, são poucos os que conseguiram, pelo exercitar de seu próprio espírito,
libertar-se dessa minoridade tendo ao mesmo tempo um andar seguro (...).

Esse Esclarecimento não exige todavia nada mais do que a liberdade; e mesmo a
mais inofensiva de todas as liberdades, isto é, a de fazer um uso público de sua razão em
todos os domínios. Mas ouço clamar de todas as partes: não raciocinai! O oficial diz: não
raciocinai, mas fazei o exercício! O conselheiro de finanças: não raciocinai, mas pagai! O
padre: não raciocinai, mas crede! (Só existe um senhor no mundo que diz: raciocinai o
quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei!). Em toda parte só se vê limitação
da liberdade. Mas que limitação constitui obstáculo ao Esclarecimento, e qual não constitui
ou lhe é mesmo favorável? Respondo: o uso público de nossa razão deve a todo momento
ser livre, e somente ele pode difundir o Esclarecimento entre os homens; o uso privado da
razão, por sua vez, deve com bastante frequência ser estreitamente limitado, sem que isso
constitua um entrave particular o progresso do Esclarecimento. Mas entendo por uso público
de nossa razão o que fazemos enquanto sábios para o conjunto do público que lê. Denomino
de uso privado aquele que se é autorizado a fazer de sua razão em um certo posto civil ou
em uma função da qual somos encarregados (...).

Quando se pergunta, portanto: vivemos atualmente numa época esclarecida? A
resposta é: não, mas numa época de esclarecimento. Muito falta ainda para que os homens,
no estado atual das coisas, tomados conjuntamente, estejam já num ponto em que possam
estar em condições de se servir, em matéria de religião, com segurança e êxito, de seu
próprio entendimento sem a tutela de outrem. Mas que, desde já, o campo lhes esteja aberto

1 “Ousa saber!” Horácio, Epistulae, livro 1, carta 2, verso 40.



para mover-se livremente, e que os obstáculos à generalização do Esclarecimento e à saída
da minoridade que lhes é auto-imputável sejam cada vez menos numerosos, é o que temos
signos evidentes para crer”.
(IMMANUEL KANT. Resposta à pergunta: O que é o Esclarecimento?. Traduzido por Luiz
Paulo Rouanet. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5158861/mod_resource/content/1/09. Acesso em 20
de junho de 2022.)

Sobre o texto “Resposta à pergunta: O que é o Esclarecimento?” de Immanuel Kant
(1724-1804), considere as sentenças abaixo:
I – A difusão do Esclarecimento entre os homens exige a liberdade de se fazer o uso público
da razão em todos os domínios.

II – A minoridade consiste na incapacidade de fazer uso do próprio entendimento sem a
tutela e a influência de um outro indivíduo, sendo causada, principalmente, pela falta de
coragem e pela preguiça.

III – Para atingir o Esclarecimento, o ser humano deve-se deixar guiar de forma heterônoma
tanto em relação às leis estabelecidas pelas autoridades políticas como no que diz respeito
aos ensinamentos oriundos das verdades religiosas, pois somente assim é possível a
construção da emancipação da subjetividade humana.

IV – O homem, no estado de maioridade, ou seja, enquanto indivíduo dotado de autonomia,
no uso das suas capacidades racionais, deve buscar pensar por si mesmo e ser senhor de si,
superando, portanto, a dependência e a dominação em relação às crenças e decisões
estabelecidas pelas autoridades externas.

Estão corretas as afirmações:
a) I e IV
b) II e III
c) II, III e IV
d) I, II e IV
e) todas estão corretas



QUESTÃO 2 - (3 PONTOS) HIST

Considerado pelo Instituto Americano de Cinema o sexto maior filme estadunidense de todos
os tempos, "...E o Vento Levou" não apenas acumula prêmios, mas também é uma das obras
mais prestigiadas da história da sétima arte. Vencedor de 10 Oscars, a comemorada compra
do título no catálogo do canal americano Turner Classic Movies (TCM) fez com que, até o
ano de 2020, a obra pertencesse unicamente ao acervo da emissora por assinatura.

Em junho deste ano, no entanto, o conglomerado da WarnerMedia fez questão de
incluir o catálogo de filmes da TCM no serviço de streaming HBO Max, reascendendo uma
polêmica com a disponibilização do clássico ao público. As representações raciais presentes
na obra lançada em 1939 voltaram a ser questionadas por colocações racistas e um
posicionamento incondizente com a então situação dos EUA pós-Guerra Civil.

O estopim ocorreu com o posicionamento do cineasta John Ridley, vencedor do Oscar
pelo roteiro de "12 Anos de Escravidão". Em artigo ao The Los Angeles Times, ele afirmou
que, em pleno momento em que os EUA passavam por uma série de protestos após a morte
de George Floyd, o relançamento de "um filme que ignora os horrores da escravidão" era
"doloroso". Foi suficiente para que, no mês seguinte, o filme fosse tirado da plataforma.
FERRARI, Wallacy. Lançado há exatos 81 anos, “... E o vento levou” segue marcado por
controvérsias raciais. Disponível em:
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/lancado-exatos-81-anos-e-o-vento-
levou-segue-marcado-por-controversias-raciais.phtml. Acesso em: 07/04/2022.

Leia as seguintes afirmações sobre o trecho acima:
I – A notícia revela que uma representação feita no século XX sobre o século XIX
estadunidense causa desconforto no século XXI.
II – A notícia demonstra que os acontecimentos ocorridos em determinada época histórica
são capazes de engendrar mudanças no olhar que as sociedades têm de seu passado.
III – A notícia mostra que um problema que se pensava superado nos Estados Unidos – a
questão racial – voltou à tona com a morte de George Floyd atingindo até produções
cinematográficas do passado.
IV – A insensibilidade do meio cinematográfico com relação às questões raciais nos Estados
Unidos levou o filme a ser tão premiado por ocasião de sua produção nos anos 1930.

Estão corretas:

a) I e II
b) III e IV
c) I, II e III
d) I, III e IV
e) todas estão corretas

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/81-anos-depois-veja-o-que-aconteceu-com-o-elenco-de-e-o-vento-levou.phtml
https://www.latimes.com/opinion/story/2020-06-08/hbo-max-racism-gone-with-the-wind-movie
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/lancado-exatos-81-anos-e-o-vento-levou-segue-marcado-por-controversias-raciais.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/lancado-exatos-81-anos-e-o-vento-levou-segue-marcado-por-controversias-raciais.phtml


QUESTÃO 3 - (3 PONTOS) SOC

Observe a tirinha e o texto a seguir:

De acordo com um estudo sobre mobilidade social elaborado pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e publicado pelo El País, uma família
brasileira que pertence a faixa dos 10% mais pobres (ou seja, uma renda entre 0 a 854 reais)
leva, em média, 9 gerações (em torno de 450 anos) para alcançar a renda média nacional
(em torno de R$ 2200,00).

Tanto os quadrinhos da Mafalda, quanto a pesquisa realizada pela OCDE questionam:

a) A falta de esforço e trabalho árduo para conquistar uma ascensão social.

b) A lógica meritocrática, que pressupõe que o mérito pessoal é o principal
responsável pela ascensão social.

c) A ausência de mérito pessoal da faixa dos 10% mais pobres da sociedade brasileira, dada
sua incapacidade de ascender socialmente.

d) O sistema educacional, que não tem contribuído de forma efetiva para uma ascensão
social.

e) A falta de proatividade e empreendedorismo das camadas mais pobres da sociedade em
lutar pelos seus objetivos, ao invés de reivindicar políticas afirmativas.



QUESTÃO 4 - (3 PONTOS) GEO

Texto 1

Uma megalópole é comumente definida
como uma extensa região urbanizada,
pluri-polarizada por metrópoles
conurbadas; neste sentido, mais do que
uma “mega-metrópole”, trata-se de uma
conurbação de metrópoles. É encontrada
em regiões de intenso desenvolvimento
urbano; as áreas rurais são praticamente
ausentes. As regiões que formam as
megalópoles constituem as mais
importantes e maiores aglomerações
urbanas da atualidade. A discussão sobre
a formação das megalópoles está
associada aos estudos sobre o
crescimento populacional e a
concentração deste nas regiões com maior
potencial de desenvolvimento econômico.

ARANTES, C. F. A Megalópole
Brasileira. Rio de Janeiro, 2007.

Disponível em https://docplayer.com.br.
Acesso em 16/06/2022.

Texto 2

"Nada nos diz mais sobre a disseminação
de humanos pela Terra do que as luzes da
cidade".

Chris Elvidge.

Texto 3

Fonte: NASA Earth Observatory -
Disponível em

https://earthobservatory.nasa.gov.
Acesso em 16/06/2022.

Após a leitura dos três textos e com base em seus conhecimentos, selecione a alternativa
correta.

a) A imagem ilustra o papel importante da Rodovia Washington Luís na conexão entre as
regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo fundamental para o intenso fluxo de
mercadorias, serviços e pessoas da megalópole brasileira mostrada.
b) A megalópole mostrada tem sua formação relacionada à expansão da fronteira agrícola da
metrópole paulistana para além dos limites oficiais da Região Metropolitana de São Paulo,
nos anos 70 do século passado.
c) É possível perceber que a megalópole possui um vazio entre as regiões metropolitanas de
São Paulo e Rio de Janeiro, consequência das duas grandes serras que separam as duas
cidades e inviabilizam a construção de grandes centros urbanos.
d) A imagem mostra a única megalópole brasileira, que se encontra no eixo Rio-São
Paulo e concentra cerca de 40% do PIB nacional, além de ilustrar como ela é marcada
pela urbanização conurbada entre as duas principais regiões metropolitanas.

https://earthobservatory.nasa.gov/images/79822/city-lights-of-south-americas-atlantic-coast


e) Na megalópole Rio-São Paulo, vivem em torno de 42 milhões de pessoas, o que
representa 23% do total da população brasileira. Entre os principais centros urbanos que
compõem a megalópole estão, além de São Paulo e Rio de Janeiro, as cidades de
Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto,
Duque de Caxias, Volta Redonda e Niterói.



QUESTÃO 5 - (3 PONTOS) HIST

Sempre que os homens são aplicados a um trabalho superior ao prêmio que dele recebem,
ou mesmo repugnante à sua natureza, é preciso sujeitá-los a uma rigorosa disciplina, e
mostrar-lhes o castigo inevitável. Sem este meio não haveria exército de mar ou de terra. Um
branco, um europeu, abandonado à sua livre vontade, nunca seguiria o regime militar. Da
mesma forma, um preto não se sujeitaria nunca à regularidade de trabalhos que a cultura da
terra requer. Eis-nos pois obrigatoriamente com uma rigorosa disciplina nos campos onde
uma perpétua vigilância e regra intransgressível [sic] devem presidir aos trabalhos.
TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do agricultor brasileiro. (1ª ed., 1839). Org. Rafael de
Bivar Marquese. São Paulo, Companhia das Letras, 2001, pp. 54-55.

Leias as seguintes afirmações sobre o trecho acima:
I – segundo o trecho, a punição física era necessária sempre que alguém considerado de
natureza inferior estivesse envolvido numa relação de trabalho duro.
II – o autor enxerga semelhanças entre o regime disciplinar dos militares e aquele que deve
existir numa propriedade rural com muitos escravizados.
III – o autor defende a ideia de que militares europeus estavam na mesma condição dos
negros africanos escravizados no Brasil.
IV – as instruções dadas por Taunay, em seu Manual, indicam que a vigilância e o medo
eram fundamentais para o bom andamento do cultivo da terra.

Estão corretas:

a) I e II
b) II e IV
c) I, II e III
d) I, III e IV
e) todas estão corretas



QUESTÃO 6 - (4 PONTOS) FILO

Leia com atenção os seguintes textos.
TEXTO 1: “Realmente não é do mesmo modo que toda verdade se manifesta. O Filósofo já o
dissera muito bem e Boécio o citou: é próprio do homem instruído procurar a veracidade de
cada coisa tanto quanto a natureza da coisa a permitir. É necessário, pois, mostrar, em
primeiro lugar, qual é o modo possível de se manifestar a verdade proposta.

Existe, com efeito, naquilo que professamos sobre Deus, uma dupla modalidade de
verdades.

Há algumas verdades sobre Deus que superam toda capacidade da razão humana,
por exemplo, que Deus é uno e trino. Há outras que a razão natural pode alcançar, como a
existência e a unidade de Deus, e outras semelhantes. Estas verdades, os filósofos provaram
por via demonstrativa, guiados pela luz natural da razão.

É evidentíssima, por outra parte, a existência em Deus de algo inteligível que excede
totalmente a capacidade da razão humana...”.
(TOMÁS DE AQUINO, Suma contra os gentios, Livro 1, cap. 3. Tradução de Joaquim F.
Pereira. São Paulo: Edições Loyola, 2015.)

TEXTO 2: “Do que foi dito é manifesto que a doutrina da fé cristã comporta a consideração
sobre as criaturas, enquanto nelas resulta alguma semelhança de Deus, e enquanto o erro
nelas induz ao erro em coisas divinas. E assim por outra razão se submetem aquelas
doutrinas à filosofia humana. Com efeito, a filosofia humana considera-as tais como são;
donde, segundo os gêneros das coisas acham-se as diversas partes da filosofia. Já a fé
cristã as considera, não enquanto tais, como o fogo enquanto fogo, mas enquanto representa
a transcendência divina, e de algum modo se ordena ao próprio Deus (...).

Por causa disso também o Filósofo e o fiel consideram coisas diversas a respeito das
criaturas. O Filósofo, com efeito, considera aquilo que a elas convém segundo a sua natureza
própria: como ao fogo o elevar-se para cima; o crente, entretanto, só vê nas criaturas aquilo
que a elas convêm segundo são referidas a Deus, por exemplo, como são criadas por Deus,
como são a Deus subordinadas e, assim por diante (...).

Se Filósofo e fiéis consideram acerca das criaturas algo de modo comum, são, porém,
levados por diferentes princípios, pois o Filósofo assume argumento das próprias causas das
coisas; o fiel, porém, da causa primeira, como, por exemplo, se foi divinamente transmitido;
ou porque isso resulta na glória de Deus, ou porque é infinito o poder de Deus...”.
(TOMÁS DE AQUINO, Suma contra os gentios, Livro 2, cap. 4. Tradução de Maurílio José
de Oliveira Camello. São Paulo: Edições Loyola, 2015.)

Acerca das relações entre fé e razão ou entre filosofia e teologia, na compreensão do
pensador escolástico Tomás de Aquino (1225-1274), analise as seguintes afirmações:
I – É impossível ao ser humano alcançar qualquer conhecimento verdadeiro acerca de Deus
por meio da razão natural, dado que a verdade divina é um mistério insondável e não é
acessível à compreensão da razão humana.

II – Existe uma relação de complementaridade e de harmonia entre razão e fé, embora
existam algumas verdades sobre Deus que superam todo o poder da razão humana.

III – A fé não constitui o único meio para se alcançar a verdade acerca de Deus, pois a razão
humana, embora com certas limitações, é capaz de alcançar por seus meios naturais certas
verdades acerca dele.



IV – De acordo com Tomás de Aquino, a filosofia não é uma ciência autônoma e distinta da
teologia, uma vez que há uma perfeita identificação entre fé e razão, ou seja, a verdadeira
filosofia outra coisa não é do que a própria teologia e vice-versa.
Estão corretas as afirmações:

a) I e IV
b) II e III
c) II, III e IV
d) I, II e IV
e) todas estão corretas



QUESTÃO 7 - (4 PONTOS) SOC

Nos últimos anos temos acompanhado vários conflitos envolvendo o Estado, a sociedade
civil e as comunidades indígenas. Recentemente o Vale do Javari, na Amazônia, maior terra
indígena do país, foi palco de conflitos que causaram a morte de Bruno Araújo Pereira,
indigenista brasileiro e funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai), e o jornalista
inglês Dom Phillips, do jornal "The Guardian". Infelizmente, esse não é um caso isolado.
Intimidações, ameaças e assassinatos de ativistas ambientais e lideranças indígenas; além
de estupro e “desaparecimento” de crianças indígenas evidenciam um cenário bastante
preocupante. De acordo com o relatório do Centro de Documentação da Comissão Pastoral
da Terra (Cedoc-CPT), só em 2021, houve um aumento de 75% dos casos de violência
contra ativistas ambientais e grupos indígenas.

De acordo com seus conhecimentos sobre a Questão Indígena, esses conflitos evidenciam:

a) A inabilidade da comunidade indígena em se articular e se organizar para reivindicar seus
direitos.
b) Os conflitos culturais que envolvem a população do campo e da cidade, já que possuem
diferentes costumes, rituais e formas de se relacionar com a natureza
c) As severas leis de proteção ambiental e indígena, e a seriedade como elas são defendidas
pelo Estado.
d) A expansão territorial do agronegócio e do garimpo ilegal, que insistem em invadir
propriedades já demarcadas ou em processo de demarcação.
e) A equivocada decisão de demarcação de território, uma vez que os indígenas têm se
aproveitado dessas leis para impedir o avanço econômico do país.



QUESTÃO 8 - (4 PONTOS) GEO

“Nas últimas décadas, tem ocorrido no Brasil uma rápida expansão das culturas de produtos
agrícolas de exportação (exemplo soja), quase sempre em detrimento das culturas de
produtos destinados ao mercado interno, isto é, ao consumo da população brasileira. Outras
vezes, o que ocorre é a alteração rápida dos hábitos alimentares da população em
decorrência da expansão desses produtos. De novo, o da soja é típico. Boa parte da
população brasileira cozinhava seus alimentos em gordura animal (principalmente de suínos)
ou em óleos e gorduras derivados de produtos vegetais (algodão, amendoim, coco etc).
Entretanto, a partir da década de 80, o óleo de soja tornou-se o produto básico na
preparação da alimentação dos brasileiros. Até campanhas publicitárias e “médicas” foram
feitas ressaltando seu valor em relação aos demais produtos do gênero. Essa mudança no
costume alimentar da população foi feita visando ampliar o mercado interno do óleo de soja,
ingrediente básico utilizado na fabricação de ração animal no Brasil e, principalmente, no
exterior."

OLIVEIRA, Ariovaldo U. Agricultura Brasileira: transformações recentes. In: ROSS, Jurandyr
L. S. (org.). Geografia do Brasil. 6ª ed. São Paulo: EdUSP, 2014.

O texto cita uma das transformações mais importantes da economia brasileira nas últimas
décadas, a qual remonta ao incentivo dos governos militares das décadas de 60 e 70 para
que produtores de soja adquirissem terras em estados do Centro Oeste, iniciando o processo
de expansão de uma das produções mais modernas e importantes da agroindústria brasileira
até hoje.

Sobre esse assunto, analise as afirmações a seguir:

I. A soja brasileira é uma commodity, o que significa que sua comercialização, apesar
de ter uma participação importante no mercado externo, tem o preço regulado pela
produção voltada para o consumo dos próprios brasileiros.

II. O fato de ser a soja, assim como minério de ferro e o petróleo bruto, um dos principais
produtos da pauta de exportações brasileiras é um dos fatores que faz com que o
Brasil seja caracterizado como um país subdesenvolvido dentro da atual divisão
internacional do trabalho.

III. O texto deixa claro o que de fato ocorre no mercado de soja do Brasil até hoje: a
mudança nos hábitos de consumo da população fez o mercado interno se dinamizar a
ponto de se tornar o principal destino do produto, que hoje é a principal cultura da
região Centro Oeste do país.

IV. A financeirização da produção de soja, no contexto do capitalismo atual, tem
contribuído para a expansão do agronegócio em áreas da região amazônica e na
região do chamado Matopiba.

É correto o que se afirma em:

a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
e) II e IV



QUESTÃO 9 (4 PONTOS) HIST

Na medida em que se zarpava com facilidade do Rio de Janeiro até Luanda, e vice-versa, a
navegação luso-brasileira será transatlântica e negreira. Constatando a regularidade
atmosférica e marítima da navegação leste-oeste, o padre Antônio Vieira interpreta o
fenômeno como um presságio divino no seu “Sermão XVII”: a “transmigração”, o transporte
contínuo de angolanos nos mares do Atlântico Sul, permitia, por especial misericórdia de
Nossa Senhora do Rosário, que eles fossem levados à América portuguesa para se salvarem
do paganismo africano. “Algum grande mistério se encerra logo nesta transmigração, e mais
se notarmos ser tão singularmente favorecida e assistida de Deus, que não havendo em todo
o oceano navegação sem perigo e contrariedade de ventos, só a que tira de suas pátrias a
estas gentes e as traz ao exercício do cativeiro, é sempre com vento à popa, e sem mudar
vela”.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico sul.
São Paulo: Cia. Das Letras, 2000, p. 63.

Leia as seguintes afirmações sobre o trecho acima:
I – a possibilidade de conversão de negros africanos à fé católica atuava como instância
legitimadora da ação dos mercadores do tráfico negreiro na rota África-Brasil.
II – pelas palavras do padre Antônio Vieira, havia uma interferência direta de Deus na rota
Luanda-Rio de Janeiro, a quem cabia a exclusiva responsabilidade pela facilidade de
navegação entre as costas africana e brasileira.
III – a singularidade dos aspectos atmosféricos observada nas viagens da rota Luanda-Rio de
Janeiro é o elemento central do argumento desenvolvido pelo padre Antônio Vieira.
IV – o sermão do padre Antônio Vieira revela uma aliança entre traficantes de africanos
escravizados e a Igreja no fito de repartir os lucros do comércio negreiro.

Estão corretas:

a) I e III
b) II e IV
c) I, II e III
d) I, III e IV
e) todas estão corretas



QUESTÃO 10 (4 PONTOS) SOC

A discussão sobre representatividade e autoestima negra é uma luta histórica e tem ganhado
novos contornos nas redes sociais. Recentemente usuários negros de uma dessas redes
passaram a postar em seus perfis a seguinte frase:

“Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim”.

Este movimento se iniciou após o lançamento da música Autoestima do rapper Bacu Exu do
Blues que, revela como a população negra sofre constantemente pelo fato de não estar
incluída nos padrões de beleza da sociedade contemporânea.

[...]

Sempre tive o mesmo rosto

A moda que mudou de gosto

E agora querem que eu entenda

Seu afeto repentino

Eu só tô tentando achar

A autoestima que roubaram de mim

[...]

Trecho da música Autoestima
Bacu Exu do Blues

Após a leitura do trecho e com base em seus conhecimentos, é correto afirmar que esse
movimento:

a) Tem como consequência o enfraquecimento da instituição social, evento descrito pelo
sociólogo Émile Durkheim como anomia.
b) Está relacionado à democracia racial, pensamento difundido por Gilberto Freyre, em Casa
Grande e Senzala, e ratificado pela Constituição Federal Brasileira, em seu Artigo 5º que
afirma que "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]".
c) É consequência direta da vitória do Movimento Negro no Brasil, que, diferente de outros
países, conseguiu garantir igualdade de oportunidades e acessos aos negros.
d) É uma consequência das discussões que vêm sendo pautadas historicamente pelo
Movimento Negro (os Panteras Negras, por exemplo) e por intelectuais negros, tais
como Lélia Gonzales, Angela Davis e Bell Hooks, sobre autoestima e identidade negra.
e) É uma consequência da falta de autoestima da população negra, que não se sente digna
de pertencer aos padrões de beleza socialmente estabelecidos.



QUESTÃO 11 (5 PONTOS) GEO

O acordo comercial com a UE constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo
ao integrar um mercado de 780 milhões de habitantes e aproximadamente a quarta parte do
PIB global. O acordo trará resultados expressivos para a economia brasileira: a Secretaria de
Comércio Exterior, do Ministério da Economia, (Secex/ME) estima incremento do PIB
brasileiro de US$ 87,5 bilhões em 15 anos, podendo chegar a US$ 125 bilhões se
consideradas a redução das barreiras não-tarifárias e o incremento esperado na
produtividade total dos fatores de produção. O aumento de investimentos no Brasil, no
mesmo período, será da ordem de US$ 113 bilhões. Com relação ao comércio bilateral, as
exportações brasileiras para a UE apresentarão quase US$ 100 bilhões de ganhos até 2035.

Acordo entre Mercosul e União Europeia: Governo brasileiro publica ofertas de acesso a
mercados.

Disponível em https://www.gov.br/economia
Acesso em 10/06/2022.

Diversos são os motivos que impedem o acordo Mercosul-União Européia de ser ratificado.
Com base em seus conhecimentos, selecione a alternativa que apresenta uma das causas
de resistência para a ratificação do acordo.

a) Os 28 países da UE e os quatro do Mercosul somam um produto interno bruto (PIB)
de US$ 20 trilhões, cerca de 25% da economia mundial. A grande concentração de capital
nesta área de livre comércio aumentará as desigualdades regionais no mundo, o que cria
uma resistência por parte dos governos de esquerda dos países que formam os dois blocos
econômicos.
b) A resistência dos países que compõem o Mercosul em trocar sua moeda para o Euro é o
principal motivo que impede a ratificação do acordo.
c) A abertura do comércio entre Brasil e União Europeia com redução ou isenção de
tarifas alfandegárias, gera preocupação nos grandes produtores agrícolas franceses
devido ao Brasil possuir produtos mais baratos, o que cria uma pressão por parte dos
produtores no governo da França, que por sua vez resiste em apoiar a ratificação do
acordo.
d) O alto custo logístico é alvo de críticas pois, tanto a União Europeia quanto o Mercosul são
blocos econômicos regionais e estão dentro de seus respectivos continentes, Europa e
América do Sul, e estão separados pelo oceano atlântico sendo o gasto com transporte muito
elevado.
e) As diferenças políticas e ideológicas sobre liberdades individuais e coletivas além do não
respeito às minorias étnicas no Brasil são o principal motivo de resistência da União Europeia
para a ratificação do acordo.



QUESTÃO 12 (5 PONTOS) - FILO

Leia com atenção o texto abaixo.
“SÓCRATES: Agora imagine a nossa natureza, segundo o grau de educação que ela
recebeu ou não, de acordo com o quadro que vou fazer. Imagine, pois, homens que vivem
em uma espécie de morada subterrânea em forma de caverna. A entrada se abre para a luz
em toda a largura da fachada. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados
pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar nem voltar a cabeça
para ver algo que não esteja diante deles. A luz lhes vem de um fogo que queima por trás
deles, ao longe, no alto. Entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho que sobe. Imagine
que esse caminho é cortado por um pequeno muro, semelhante ao tapume que os exibidores
de marionetes dispõem entre eles e o público, acima do qual manobram as marionetes e
apresentam o espetáculo.
GLAUCO: Entendo.
SÓCRATES: Então, ao longo desse pequeno muro, imagine homens que carregam todo tipo
de objetos fabricados, ultrapassando a altura do muro; estátuas de homens, figuras de
animais, de pedra, madeira ou qualquer outro material. Provavelmente, entre os carregadores
que desfilam ao longo do muro, alguns falam, outros se calam.
GLAUCO: Estranha descrição e estranhos prisioneiros!
SÓCRATES: Eles são semelhantes a nós. Primeiro, você pensa que, na situação deles, eles
tinham visto algo mais do que as sombras de si mesmos e dos vizinhos que o fogo projeta na
parede da caverna à sua frente?
GLAUCO: Como isso seria possível, se durante toda a vida eles estão condenados a ficar
com a cabeça imóvel?
SÓCRATES: Não acontece o mesmo com os objetos que desfilam?
GLAUCO: É claro.
SÓCRATES: Então, se eles pudessem conversar, não acha que, nomeando as sombras que
veem, pensariam nomear seres reais?
GLAUCO: Evidentemente.
SÓCRATES: E se, além disso, houvesse um eco vindo da parede diante deles, quando um
dos que passam ao longo do pequeno muro falasse, não acha que eles tomariam essa voz
pela da sombra que desfila à sua frente?
GLAUCO: Sim, por Zeus.
SÓCRATES: Assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar
nada como verdadeiro, a não ser as sombras dos objetos fabricados.
GLAUCO: Não poderia ser de outra forma.
SÓCRATES: Veja agora o que aconteceria se eles fossem libertados de suas correntes e
curados de sua desrazão. Tudo não aconteceria naturalmente como vou dizer? Se um
desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, a andar, a
olhar para o lado da luz, todos esses movimentos o fariam sofrer; ele ficaria ofuscado e não
poderia distinguir os objetos, dos quais via apenas as sombras, anteriormente. Na sua
opinião, o que ele poderia responder se lhe dissessem que, antes, ele só via coisas sem
consistência, que agora ele está mais perto da realidade, voltado para objetos mais reais, e
que está vendo melhor? O que ele responderia se lhe designassem cada um dos objetos que
desfilam, obrigando-o, com perguntas, a dizer o que são? Não acha que ele ficaria
embaraçado e que as sombras que ele via antes lhe pareceriam mais verdadeiras do que os
objetos que lhe mostram agora?
GLAUCO: Certamente, elas lhe pareceriam mais verdadeiras.
SÓCRATES: E se o forçassem a olhar para a própria luz, não achas que os olhos lhe
doeriam, que ele viraria as costas e voltaria para as coisas que pode olhar e que as
consideraria verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram?
GLAUCO: Sem dúvida alguma.
SÓCRATES: E se o tirassem de lá à força, se o fizessem subir o íngreme caminho
montanhoso, se não o largassem até arrastá-lo para a luz do sol, ele não sofreria e se irritaria



ao ser assim empurrado para fora? E, chegando à luz, com os olhos ofuscados pelo seu
brilho, não seria capaz de ver nenhum desses objetos, que nós afirmamos agora serem
verdadeiros.
GLAUCO: Ele não poderá vê-los, pelo menos nos primeiros momentos.
SÓCRATES: É preciso que ele se habitue, para que possa ver as coisas do alto. Primeiro, ele
distinguirá mais facilmente as sombras, depois, as imagens dos homens e dos outros objetos
refletidas na água, depois os próprios objetos. Em segundo lugar, durante a noite, ele poderá
contemplar as constelações e o próprio céu, e voltar o olhar para a luz dos astros e da lua
mais facilmente que durante o dia para o sol e para a luz do sol.
GLAUCO: Sem dúvida.
SÓCRATES: Finalmente, ele poderá contemplar o sol, não o seu reflexo nas águas ou em
outra superfície lisa, mas o próprio sol, no lugar do sol, o sol tal como é.
GLAUCO: Certamente.
SÓCRATES: Depois disso, poderá raciocinar a respeito do sol, concluir que é ele que produz
as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível, e que é, de algum modo, a causa
de tudo o que ele e seus companheiros viam na caverna.
GLAUCO: É indubitável que ele chegará a essa conclusão.
SÓCRATES: Nesse momento, se ele se lembrar de sua primeira morada, da ciência que ali
se possuía e de seus antigos companheiros, não acha que ficaria feliz com a mudança e teria
pena deles? GLAUCO: Claro que sim (...).
SÓCRATES: Reflita ainda nisto: suponha que esse homem volte à caverna e retome o seu
antigo lugar. Desta vez, não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados, ao vir
diretamente do sol?
GLAUCO: Naturalmente.
SÓCRATES: E se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras e entrar em
competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados, enquanto sua vista ainda
está confusa, seus olhos ainda não se recompuseram, enquanto lhe deram um tempo curto
demais para acostumar-se com a escuridão, ele não ficaria ridículo? Os prisioneiros não
diriam que, depois de ter ido até o alto, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a
pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-los subir, você acredita
que, se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam? GLAUCO: Sem dúvida alguma,
eles o matariam (...)”.
(PLATÃO. A República. In: MARCONDES, Danilo. Textos básicos de Filosofia: dos
pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro, Zahar, 2007. p. 40-42.)

O texto acima foi extraído do livro VII da República, obra na qual o filósofo Platão
(428-348 a.C.) apresenta a célebre Alegoria da Caverna. Sobre as teses filosóficas
oriundas desse texto, podem-se tecer as seguintes afirmações:
I – A Alegoria da Caverna representa o processo de ascensão da alma ao âmbito da
realidade inteligível, em que se é possível contemplar o grau máximo de realidade, o Ser em
plenitude, como o próprio Bem.

II – De acordo com a Alegoria da Caverna, o papel da Filosofia consiste em uma atividade
puramente contemplativa sem nenhum compromisso ético-político, sendo que o prisioneiro
liberto das correntes dirige sua missão exclusivamente pela busca e pela contemplação do
Ser e da Verdade.

III – Na Alegoria da Caverna, Platão apresenta uma concepção de conhecimento que
compactua e reafirma as noções acerca da natureza humana e do conhecimento defendidas
e desenvolvidas pelos filósofos sofistas.

IV – A Alegoria da Caverna pode ser lida a partir da concepção política platônica, pois o
prisioneiro que se liberta e retorna à caverna simboliza o filósofo que, ao contemplar o ser e o
bem, encontra-se apto para libertar os antigos companheiros da visão distorcida acerca da
realidade e para exercer o governo da cidade (polis).



Estão corretas as afirmações:
a) I e II
b) III e IV
c) I e IV
d) I, III e IV
e) II, III e IV



QUESTÃO 13 (5 PONTOS) SOC

Observe a imagem:

De acordo com seu conhecimento sobre o evento histórico retratado, é possível afirmar que:

a) Trata-se da Revolução Francesa, momento histórico protagonizado pela burguesia e
impulsionado por ideais iluministas e liberais, que valoriza o trabalho e o esforço
pessoal em detrimento aos privilégios da consanguinidade.
b) Trata-se da Revolução Francesa, movimento organizado pelo conjunto de trabalhadores
rurais, insatisfeitos com as péssimas condições de trabalho e impulsionados por ideais
socialistas.
c) Trata-se da Revolução Industrial, momento histórico de conflito entre burguesia X
proletariado, impulsionado pela insatisfação generalizada devido a grande migração de
trabalhadores rurais para áreas urbanas.
d) Trata-se da Revolução Industrial, movimento organizado pelo proletariado, que ocasionou
a quebra de maquinários industriais, motivados pela substituição que essas novas
tecnologias acarretaram em seus empregos.
e) Trata-se da Revolução Francesa, movimento histórico protagonizado pela nobreza e
impulsionada por ideais iluministas e socialistas, que reivindicavam melhores condições de
trabalho.



QUESTÃO 14 (5 PONTOS) HIST

Figura 1 – Escravo sendo açoitado. Aquarela de Jean Baptiste Debret.

Chama-se feitor, na roça, o encarregado pelo proprietário de supervisionar o cultivo das
terras, a alimentação dos escravos, e a manutenção da ordem entre eles; essas funções lhe
dão o direito de castigá-los. Os vícios punidos são: a embriaguez, o furto e a fuga. A preguiça
é reprimida a toda hora por uma chibatada, ou por grandes bofetões distribuídos de
passagem. A maioria dos feitores era portuguesa. Geralmente irascíveis e vingativos,
acontecia muitas vezes de castigarem, eles próprios, os escravos. Nessas circunstâncias, o
paciente sofria com resignação toda a preparação da tortura que lhe aguardava. O infeliz
representado no primeiro plano, depois de ter as mãos amarradas, é sentado sobre os
calcanhares, portando os braços em volta das pernas para permitir ao feitor passar sob os
joelhos um bastão que serve de entrave. Em seguida, facilmente derrubada com um pontapé,
a vítima conserva uma postura imóvel e favorável para saciar a cólera do feitor, ao qual não
ousa dirigir mais que alguns gritos de misericórdia, e não obtém mais que um “cala a boca,
negro” por resposta.
BANDEIRA, Julio; LAGO, Pedro Corrêa do (org.). Debret e o Brasil: obra completa. Rio de
Janeiro: Editora Capivara, 2017, p. 186.

Leia as seguintes afirmações sobre o trecho e a gravura acimas:
I – o texto descreve um escravizado torturado num pelourinho.
II – a violência física contra um escravizado fazia-se presente no meio rural somente em três
casos: embriaguez, furto ou fuga.
III – o texto tem finalidades didáticas pretendendo apresentar ao leitor aspectos cotidianos da
relação violenta entre os personagens do feitor e do escravizado.
IV – na gravura e no texto de Jean Baptiste Debret, o escravizado é representado inerte, sem
reação, apático quanto à tortura que o aguarda.

Estão corretas:

a) I e II
b) III e IV
c) I, II e III
d) I, III e IV
e) todas estão corretas



QUESTÃO 15 (5 PONTOS) GEO

“O entendimento da verdadeira dimensão e importância do homem como ser vivo e social
passa obrigatoriamente pela compreensão das limitações que a rigidez da natureza impõe à
sua existência. Apesar de toda tecnologia e dos avanços para espaços que ultrapassam as
altas camadas da atmosfera e atingem até a Lua e planetas do sistema solar, o lugar comum
dos homens é a superfície terrestre. Há que se lembrar que não são todas as áreas da
superfície da Terra que podem abrigar naturalmente o homem. Há dificuldades impostas
pelas geleiras, pelas massas oceânicas, pelos desertos, pelas montanhas elevadas e pelos
pântanos. Com a tecnologia e muitos investimentos, o homem de fato pode sobreviver além
desses limites impostos pela natureza. Isto entretanto só ocorre quando há interesse político,
científico ou ainda viabilidade econômica - em outras palavras, quando por alguma razão há
necessidade de ganhar espaços para as atividades econômicas e políticas”

ROSS, Jurandyr L. S. Os fundamentos da Geografia da Natureza. In: ROSS, Jurandyr L. S.
(org.). Geografia do Brasil. 6ª ed. São Paulo: EdUSP, 2014.

O texto acima apresenta uma reflexão sobre as relações entre ser humano e natureza, as
quais são, muitas vezes, vistas como o objeto de estudo da Geografia. De acordo com o
exposto no texto, é possível afirmar que:

a) Houve, nas últimas décadas, um intenso avanço tecnológico nas sociedades
contemporâneas, o que permitiu ao autor afirmar que a natureza não é mais um
condicionante para a ação do homem como um ser que necessita se adaptar ao ambiente
em que vive.
b) O texto está baseado nas concepções do chamado determinismo geográfico, ideia
segundo a qual as sociedades humanas, sua cultura, economia e política, estariam
determinadas pelas características naturais do meio onde se desenvolvem.
c) Segundo o autor, o fato de ser possível o desenvolvimento de uma tecnologia que
permita superar as dificuldades impostas pela natureza não é suficiente para que ela
seja utilizada, sendo necessário considerar os interesses que importam no emprego
dessa tecnologia.
d) O autor, ao falar sobre necessidade de ganhar novos espaços para atividades econômicas
e políticas, está claramente se referindo às concepções fenomenológicas da Geografia, as
quais associam a ocupação dos lugares às relações de afeto e pertencimento que as
pessoas desenvolvem com esses lugares.
e) Os interesses políticos e científicos e a viabilidade econômica referidos pelo autor dizem
respeito mais às ações de associações profissionais e movimentos populares do que de
empresas e Estados.



QUESTÃO 16 (6 PONTOS) FILO

Leia atentamente o texto abaixo.
“... O que torna as coisas complicadas é a existência de dois tipos de existencialistas:

por um lado, os cristãos – entre os quais colocarei Jaspers e Gabriel Marcel, de confissão
católica – e, por outro, os ateus – entre os quais há que situar Heidegger, assim como os
existencialistas franceses e eu mesmo. O que eles têm em comum é simplesmente o fato de
todos considerarem que a existência precede a essência, ou, se se preferir, que é necessário
partir da subjetividade. O que significa isso exatamente? Consideremos um objeto fabricado,
como, por exemplo, um livro ou um corta-papel; esse objeto foi fabricado por um artífice que
se inspirou num conceito; tinha, como referências, o conceito de corta-papel assim como
determinada técnica de produção, que faz parte do conceito e que, no fundo, é uma receita.
Desse modo, o corta-papel é, simultaneamente, um objeto que é produzido de certa maneira
e que, por outro lado, tem uma utilidade definida: seria impossível imaginarmos um homem
que produzisse um corta-papel sem saber para que tal objeto serviria. Podemos assim
afirmar que, no caso do corta-papel, a essência – ou seja, o conjunto das técnicas e das
qualidades que permitem a sua produção e definição – precede a existência; e desse modo,
também, a presença de tal corta-papel ou de tal livro na minha frente é determinada. Eis aqui
uma visão técnica do mundo em função da qual podemos afirmar que a produção precede a
existência (...).

O existencialismo ateu, que eu represento, é mais coerente. Afirma que, se Deus não
existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, um ser que existe
antes de poder ser definido por qualquer conceito: este ser é o homem, ou, como diz
Heidegger, a realidade humana. O que significa, aqui, dizer que a existência precede a
essência? Significa que, em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge
no mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só
não é passível de uma definição porque, de início, não é nada: só posteriormente será
alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana, já
que não existe um Deus para concebê-la. O homem é tão-somente, não apenas como ele se
concebe, mas também como ele se quer; como ele se concebe após a existência, como ele
se quer após esse impulso para a existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele
faz de si mesmo: é esse o primeiro princípio do existencialismo. É também a isso que
chamamos de subjetividade: a subjetividade de que nos acusam. Porém, nada mais
queremos dizer senão que a dignidade do homem é maior do que a da pedra ou da mesa.
Pois queremos dizer que o homem, antes de mais nada, existe, ou seja, o homem é, antes
de mais nada, aquilo que se projeta num futuro, e que tem consciência de estar se projetando
no futuro. De início, o homem é um projeto que se vive a si mesmo subjetivamente ao invés
de musgo, um fungo ou couve-flor; nada existe antes desse projeto; não há nenhuma
inteligibilidade no céu, e o homem será apenas o que ele projetou ser. Não o que ele quis ser,
pois entendemos vulgarmente o querer como uma decisão consciente que, para quase todos
nós, é posterior àquilo que fizemos de nós mesmos. Eu quero aderir a um partido, escrever
um livro, casar-me, tudo isso são manifestações de uma escolha mais original, mais
espontânea do que aquilo a que chamamos de vontade. Porém, se realmente a existência
precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo do
existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é de submetê-lo à
responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é
responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua
estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens. A palavra
subjetivismo tem dois significados, e os nossos adversários se aproveitaram desse duplo
sentido. Subjetivismo significa, por um lado, escolha do sujeito individual por si próprio e, por
outro lado, impossibilidade em que o homem se encontra de transpor os limites da
subjetividade humana. É esse segundo significado que constitui o sentido profundo do
existencialismo. Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que
cada um de nós se escolhe, mas queremos dizer também que, escolhendo-se, ele escolhe
todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que



queremos ser, não esteja criando, simultaneamente, uma imagem do homem tal como
julgamos que ele deva ser. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar, concomitantemente, o valor
do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca escolher o mal; o que escolhemos é
sempre o bem e nada pode ser bom para nós sem o ser para todos. Se, por outro lado, a
existência precede a essência, e se nós queremos existir ao mesmo tempo que moldamos
nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Portanto, a
nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a
humanidade inteira. Se eu sou um operário e se escolho aderir a um sindicato cristão em vez
de ser comunista, e se, por essa adesão, quero significar que a resignação é, no fundo, a
solução mais adequada ao homem, que o reino do homem não é sobre a terra, não estou
apenas engajando a mim mesmo: quero resignar-me por todos e, portanto, a minha decisão
engaja toda a humanidade. Numa dimensão mais individual, se quero casar-me, ter filhos,
ainda que esse casamento dependa exclusivamente de minha situação, ou de minha paixão,
ou de meu desejo, escolhendo o casamento estou engajando não apenas a mim mesmo,
mas a toda a humanidade, na trilha da monogamia. Sou, desse modo, responsável por mim
mesmo e por todos e crio determinada imagem do homem por mim mesmo escolhido; por
outras palavras: escolhendo-me, escolho o homem (...)”.
(JEAN-PAUL SARTRE. O Existencialismo é um Humanismo. Tradutora: Rita Correia
Guedes. Fonte: L’Existentialisme est un Humanisme, Les Éditions Nagel, Paris, 1970.
Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/sugestao_leitura/filosofia/texto_pd
f/existencialismo.pdf. Acesso em 20 de junho de 2022).

Sobre os princípios da filosofia existencialista presentes no texto “O existencialismo é
um humanismo” do pensador Jean-Paul Sarte, leia as seguintes sentenças:
I – O ser humano não possui uma essência determinada, pois não existe natureza humana
estabelecida previamente e nem mesmo um Deus para concebê-la.

II – Diferentemente das coisas, cuja essência precede a existência, o homem, nada mais é
que seu projeto, ou seja, primeiramente, o homem se encontra lançado no mundo e só
posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo.

III – Estabelecido que o ser humano, é, antes de mais nada, aquilo que se projeta num futuro,
e que tem consciência de estar se projetando no futuro, ele é chamado a se autodeterminar e
a conferir sentido a sua existência.

IV – O homem é responsável por si mesmo, porém, isso não significa que o ser humano é
responsável somente pela sua estrita subjetividade, mas que cada um é responsável por
todos os demais, ou seja, a responsabilidade humana é muito maior do que se pode supor,
pois ela engaja a humanidade inteira.

Estão corretas as afirmações:

a) I e IV
b) II e III
c) II, III e IV
d) I, II e IV
e) todas estão corretas



QUESTÃO 17 (6 PONTOS) HIST

A Rainha Vitória certa vez mandou uma mensagem famosa para dois chefes africanos: “A
Inglaterra se tornou grande e feliz pelo conhecimento do verdadeiro Deus e Jesus Cristo”.
Para o capitalista de Manchester, “Jesus Cristo era o livre-câmbio, e o livre-câmbio era Jesus
Cristo”. Se o Trigo era o rei dos monopólios, o Açúcar era a rainha. O ataque às tarifas
preferenciais do açúcar das Índias Ocidentais foi uma parte daquela filosofia geral que em
1812 destruiu o monopólio da Companhia das Índias Orientais e, em 1846, as Leis do Trigo
da Inglaterra.

WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. Rio de Janeiro: Ed. Americana, 1975, p.152-153.

Leia as seguintes afirmações sobre o trecho acima:
I – o texto denuncia a imposição da cultura europeia sobre o continente africano no contexto
da Partilha da África.
II – o trecho mostra o avanço da ideologia do liberalismo no século XIX inglês com sua
ênfase na liberdade de comércio.
III – o autor ironiza o uso da religião como um instrumento retórico pela rainha Vitória o que
esconde a real causa explicativa da riqueza da Inglaterra.
IV – o trecho ressalta a permanência das ideias do mercantilismo arraigadas em aparelhos
do sistema colonial caso das Companhias de Comércio formadas nos século XVI.

Estão corretas as afirmações:

a) I e II
b) II e III
c) I, II e III
d) I, III e IV
e) todas estão corretas



QUESTÃO 18 (6 PONTOS) SOC

As crises do sistema capitalista não são uma novidade. O mundo assistiu em 2008 uma crise
que teve impacto mundial, muito parecida com a crise vivida em 1929, no período que ficou
conhecido como A Grande Depressão. Embora as motivações tenham sido diferentes,
ambas tiveram ampla consequência no cenário econômico mundial, acarretando falências de
empresas e demissões em massa.

“Aquilo que hoje chamamos “globalização” esteve na mira da classe capitalista o tempo todo.
Se o desejo de conquistar o espaço e a natureza é uma manifestação de algum anseio
humano universal ou um produto específico das paixões da classe capitalista jamais
saberemos. O que pode ser dito com certeza é que a conquista do espaço e do tempo,
assim como a busca incessante para dominar a natureza, há muito tempo tem um papel
central na psique coletiva das sociedades capitalistas. Apesar de todos os tipos de críticas,
acusações, repulsas e movimentos políticos de oposição, e apesar das consequências
involuntárias maciças na relação com a natureza que são cada vez mais perceptíveis, ainda
prevalece a crença de que a conquista do espaço e do tempo, bem como da natureza
(incluindo até mesmo a natureza humana), está de algum modo a nosso alcance. O
resultado tem sido uma tendência inexorável do mundo do capital de produzir o que chamo
de “compressão do tempo‑espaço” – um mundo no qual o capital se move cada vez mais
rápido e onde as distâncias de interação são compactadas.”

HARVEY, David. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. Trad. João Alexandre
Peschanski. São Paulo: Boitempo, 2011.

Considerando seus conhecimentos acerca das principais teorias das ciências humanas, é
possível afirmar que:

a) Ambas as crises foram causadas por superprodução de mercadorias e corroboram com as
denúncias realizadas por Émile Durkheim sobre a anomia decorrente do sistema capitalista.
b) A primeira crise foi causada pela quebra da bolsa de 1929, enquanto a Crise de 2008 foi
decorrente do aumento das inadimplências nas hipotecas nos EUA. Émile Durkheim atribuiria
esses momentos de instabilidade econômica e social ao que ele chamou de Ética protestante
do capitalismo.
c) Tanto a crise de 1929, causada pela superprodução de mercadorias, como a crise de
2008, ocasionada pela especulação imobiliária, podem ser consideradas como
exemplos da teoria de Karl Marx, que apontou como as próprias contradições e
irracionalidade do processo produtivo capitalista seria responsável por inúmeras e
inevitáveis crises.
d) As duas crises foram causadas pela superprodução de mercadorias e tiveram como
consequência a quebra da Bolsa de Valores, falências empresariais e demissões em massa.
A luta de classes e o exército industrial de reserva, conceitos desenvolvidos por Karl Marx,
são capazes de explicar a origem dessas crises.
e) As duas crises foram decorrência da especulação no mercado imobiliário. Em sua obra
Economia e Sociedade, Max Weber destaca como a burocracia, apesar de ser uma das
maiores invenções da humanidade, também contribuíram para ficarmos aprisionados no que
ele vai chamar de “gaiola de ferro”.



QUESTÃO 19 (6 PONTOS) GEO

Parte do mapa geológico da Terra. Fonte: Mapa geológico do mundo, escala 1:50.000.000.
CGMW e Unesco, 2000. In: TEIXEIRA, W.; TOLEDO, C.; FAIRCHILD, T.; TAIOLI, F.
Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.

A teoria da Deriva Continental remonta ao início do século XX, tendo surgido a partir das
ideias visionárias e pouco convencionais do alemão Alfred Wegener, acadêmico e explorador,
que se dedicava a estudos meteorológicos, astronômicos, geofísicos e paleontológicos. Em
seu livro, A origem dos continentes e oceanos, de 1915, Wegener enumerou várias
coincidências geomorfológicas entre os continentes, além do encaixe das linhas de costa
atuais de vários continentes e a distribuição de fósseis de plantas (samambaias extintas e
gimnospermas) na África, no Brasil, na Austrália e na Antártida.

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, C.; FAIRCHILD, T.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. São Paulo:
Oficina de Textos, 2000.

A figura mostra uma parte de um mapa elaborado a partir dos resultados de pesquisas que
foram possíveis após o desenvolvimento tecnológico de aparelhos como o sonar submarino,
por exemplo. Essas pesquisas reforçaram as hipóteses de Wegener, consolidando ainda
mais a teoria da Deriva Continental.

Sobre esse tema, analise as afirmações a seguir:

I. A teoria da Deriva Continental contribui para explicar diversas formações rochosas do
planeta, como por exemplo, as grandes altitudes existentes na costa oeste da



América do Sul, onde se localiza uma cadeia de montanhas cuja origem está
relacionada aos limites convergentes entre as placas tectônicas

II. Wegener e as pesquisas que o sucederam superaram a visão existente até então de
que a crosta terrestre submarina se constituiria de um bloco contínuo de rochas muito
antigas

III. Na figura, a cor rosa na linha da dorsal meso-atlântica representa a localização das
rochas mais antigas da crosta oceânica nessa região, enquanto a cor verde
representa as rochas mais recentes.

IV. O processo de separação da Pangeia e a formação atual dos continentes se
concluíram no início do Holoceno, no período Triássico da era Mesozóica.

É correto o que se afirma em

a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
e) II e IV



QUESTÃO 20 (6 PONTOS) FILO

Leia com atenção os excertos abaixo.
TEXTO 1: “1. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos,
recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu
fundamentei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e
incerto; de modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida,
desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente
desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências.
Mas, parecendo-me ser muito grande essa empresa, aguardei atingir uma idade que fosse
tão madura que não pudesse esperar outra após ela, na qual eu estivesse mais apto para
executá-la; o que me fez adiá-la por tão longo tempo que doravante acreditaria cometer uma
falta se empregasse ainda em deliberar o tempo que me resta para agir.
2. Agora, pois, que meu espírito está livre de todos os cuidados, e que consegui um repouso
assegurado numa pacífica solidão, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir em
geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário, para alcançar esse
desígnio, provar que todas elas são falsas, o que talvez nunca levasse a cabo; mas, uma vez
que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de dar
crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis do que às que nos parecem
manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para
me levar a rejeitar todas. E, para isso, não é necessário que examine cada uma em
particular, o que seria um trabalho infinito; mas, visto que a ruína dos alicerces carrega
necessariamente consigo todo o resto do edifício, dedicar-me-ei inicialmente aos princípios
sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas
3. Tudo o que recebi, até presentemente, como o mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos
sentidos ou pelos sentidos: ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram
enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez
(...)”.
(RENÉ DESCARTES. Meditações Metafísicas. In: MARCONDES, Danilo. Textos básicos de
Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro, Zahar, 2007. p. 74-75.)

TEXTO 2: “1. A Meditação que fiz ontem encheu-me o espírito de tantas dúvidas, que
doravante não está mais em meu alcance esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que
maneira poderia resolvê-las; e, como se de súbito tivesse caído em águas muito profundas,
estou de tal modo surpreso que não posso nem firmar meus pés no fundo, nem nadar para
me manter à tona. Esforçar-me-ei, não obstante, e seguirei novamente a mesma via que
trilhei ontem, afastando-me de tudo em que poderia imaginar a menor dúvida, da mesma
maneira como se eu soubesse que isto fosse absolutamente falso; e continuarei sempre
nesse caminho até que tenha encontrado algo de certo, ou, pelo menos, se outra coisa não
me for possível, até que tenha aprendido certamente que não há nada no mundo de certo.
2. Arquimedes, para tirar o globo terrestre de seu lugar e transportá-lo para outra parte, não
pedia nada mais exceto um ponto que fosse fixo e seguro. Assim, terei o direito de conceber
altas esperanças, se for bastante feliz para encontrar somente uma coisa que seja certa e
indubitável.
3. Suponho, portanto, que todas as coisas que vejo são falsas; persuado-me de que nada
jamais existiu de tudo quanto minha memória repleta de mentiras me representa; penso não
possuir nenhum sentido; creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são
apenas ficções de meu espírito. O que poderá, pois, ser considerado verdadeiro? Talvez
nenhuma outra coisa a não ser que nada há no mundo de certo.
4. Mas que sei eu, se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas,
da qual não se possa ter a menor dúvida? Não haverá algum Deus, ou alguma outra
potência, que me ponha no espírito tais pensamentos? Isso não é necessário; pois talvez
seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Eu então, pelo menos, não serei alguma
coisa? Mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo. Hesito no entanto, pois
que se segue daí? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa



existir sem eles? Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum
céu, nenhuma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns; não me persuadi também, portanto,
de que eu não existia? Certamente não, eu existia sem dúvida, se é que eu me persuadi, ou,
apenas, pensei alguma coisa. Mas há algum, não sei qual, enganador mui poderoso e mui
ardiloso que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há pois dúvida
alguma de que sou, se ele me engana; e, por mais que me engane, não poderá jamais fazer
com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter
pensado bastante nisto e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim
concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente
verdadeira, todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito”.
(RENÉ DESCARTES. Meditações Metafísicas. In: MARCONDES, Danilo. Textos básicos de
Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro, Zahar, 2007. p. 78-79.)

Com base no texto acima e nos conhecimentos sobre as teses filosóficas
desenvolvidas pelo pensador René Descartes (1596-1650), analise as seguintes
afirmações.
I – A dúvida metódica proposta por Descartes tem como pretensão a confirmação da tese
defendida pelo ceticismo, na medida em que estabelece a impossibilidade de se conhecer as
coisas, ou seja, de se atingir qualquer conhecimento fundamentado e científico.

II – Na perspectiva cartesiana, os sentidos devem ser considerados como critério originário e
seguro para obtenção de todo conhecimento válido, dado que os conhecimentos provindos
da realidade empírica não são enganosos.

III – A dúvida proposta por Descartes caracteriza-se por ser uma dúvida metódica, uma vez
que, no processo de busca por uma verdade indubitável, considera-se, provisoriamente,
como falsas todas as crenças acerca das quais possa haver a menor dúvida.

IV – O cogito (“eu sou, eu existo”) pode ser compreendido como o “ponto arquimediano” da
filosofia cartesiana, visto que, no final do processo da dúvida, o cogito aparece com uma
certeza indubitável, sendo considerado por Descartes como primeiro princípio da sua filosofia
e como base para a construção de todo o sistema do saber.

Estão corretas as afirmações:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I e IV
d) II e III
e) III e IV



QUESTÃO 21 (10 PONTOS) INTERDISCIPLINAR

[...] Se dissemos acima que Freyre é o pai-fundador da concepção dominante de como o

brasileiro se percebe no senso comum, então Sérgio Buarque é o pai-fundador das ciências

sociais brasileiras do século XX e, consequentemente – e muito mais importante –, o autor

da forma dominante como a “sociedade brasileira” contemporânea se compreende até hoje

com a chancela e a autoridade “científica”. Sérgio Buarque fez sua obra-prima, Raízes do

Brasil, em 1936, ou seja, três anos após a publicação de Casa-grande & senzala, em 1933.

Como todos os brasileiros desse período, Buarque foi influenciado decisivamente por Freyre

nas ideias pioneiras que desenvolveu nesse livro, que me parece, sem dúvida, o mais

influente do pensamento social brasileiro no século XX, na medida em que construiu a

“ideia-força” (ideia articulada a interesses poderosos que permite mascará-los e justificá-los)

mais importante da vida política do Brasil moderno.

Qual é a ideia-força que domina a vida política brasileira contemporânea? Minha tese

é de que essa ideia-força é uma espécie muito peculiar de percepção da relação entre

mercado, Estado e sociedade, onde o Estado é visto, a priori, como incompetente e

inconfiável e o mercado como local da racionalidade e da virtude. O grande sistematizador

dessa ideia foi precisamente Sérgio Buarque de Holanda. Buarque toma de Gilberto Freyre

a ideia de que o Brasil produziu uma “civilização singular” e “inverte” o diagnóstico positivo

de Freyre, defendendo que essa “civilização” e seu “tipo humano”, o “homem cordial” são,

na verdade, ao contrário da nossa maior virtude, nosso maior problema social e político.

SOUZA, Jessé de. A tolice da inteligência brasileira: ou como o país se deixa manipular

pela elite. São Paulo: Editora Leya, 2015, p. 22.

Sobre as ideias desenvolvidas no trecho acima, assinale a alternativa mais adequada:

a) Jessé de Souza se notabilizou por tecer duras críticas ao pensamento de Sérgio Buarque

de Holanda, cujas ideias sobre a superioridade do mercado face ao Estado estariam na

gênese do atual “complexo de vira-lata” do brasileiro.

b) Sérgio Buarque de Holanda estabelece uma concordância com as ideias de Gilberto

Freyre sobre a singularidade da civilização brasileira muito embora Freyre apresente uma

valoração positiva dessa singularidade da qual Holanda discorda.

c) Casa-grande e Senzala (1933) e Raízes do Brasil (1936) são dois dos livros mais

importantes do pensamento social brasileiro vindos à luz logo após Revolução de 1930, fato



histórico de enorme alcance e relevância que alterou a vida política, econômica, social e

cultural do país, levando Getúlio Vargas ao poder e criando as bases do Brasil moderno.

d) As ideias que Gilberto Freyre elaborou sobre a mestiçagem brasileira em Casa-grande &

Senzala são consensualmente aceitas até os dias de hoje como as que melhor aprenderam o

que aconteceu no passado escravista brasileiro.

e) A ideia de que o “homem cordial” dos trópicos é pouco afeito à ordem racional e sistemática

do trabalho logrou ter enormes desdobramentos nos quase cem anos de história cristalizando a

ideia hoje generalizada de que os maiores vícios do brasileiro médio são a dificuldade

gigantesca que tem em distinguir o público do privado, a tendência à aceitação do “jeitinho” e

da corrupção como mediadores sociais e o vício secular do patrimonialismo no que tange à

gestão da coisa pública.

GABARITO

A – 7 pontos

B – 3 pontos

C – 5 pontos

D – 0 ponto

E – 10 pontos


